
مصطفى البحر

الشك أن التغييرات الواسعة التي شملت أعلى 
امل���ن���اص���ب ف���ي ق���ي���ادة األرك������ان ال���ع���ام���ة ل��ل��ج��ي��وش 
من  االول��ى  هي  سابقة  في  موريتانيا،  بالشقيقة 
نوعها في تاريخ مؤسسة جيوش شنقيط، حيث 
ق���ام رئ��ي��س ال��دول��ة محمد ول���د ال��ش��ي��خ ال��غ��زوان��ي 
ال���ج���اري بتعيني ع��دد  ال��ج��م��ع��ة 24 دج��ن��ب��ر  ي��وم��ه 
من كبار جنراالت الجيوش املوريتانية بمناصب 
ع��ل��ي��ا و ج����د ح���س���اس���ة ، ل����م ت���ع���ه���ده���ا امل��ؤس��س��ة 
العسكرية حتى في أوج اإلنقالبات التي شهدتها 

البالد عبر مراحل متفرقة. 
رئيس جمهورية  أي  على  الصعب  م��ن  ك��ان  إذ 

ت����ول����ى ال���ح���ك���م س�������واء ك������ان م���دن���ي���ا أو ق�������ادم م��ن 
الثكنات العسكرية أو االمنية، االقتراب من بعض 
املوريتانية،  الجيوش  داخل  والقيادات  املناصب 
سيما املؤثرة بقوة في توجهات القوات املسلحة 
فيها  يتداخل  اعتبارات  لعدة  وذلك   ، املوريتانية 
من  وغ��ي��ره��ا  والقبلية  العشيرة  ات  ب���والء األم��ن��ي 
متحكمة  الت��زال  التي  املعقدة  املجتمعية  العوامل 
وم��اس��ك��ة ب���زم���ام األم�����ور ب��ط��ري��ق��ة أو ب���أخ���رى في  
م��ن��ظ��وم��ة ه���ذه امل��ؤس��س��ة،وال��ت��ي ظ��ل��ت ل��ع��ق��ود من 
ال���زم���ن امل���وري���ت���ان���ي ص��اح��ب��ة ال��ك��ل��م��ة ال��ف��ص��ل في 
ال���دول���ة، عبر  ب��روف��اي��ل شخصية رئ��ي��س  ت��ح��دي��د 
ال��ت��دخ��ل امل��ب��اش��ر أو غ��ي��ر امل��ب��اش��ر ك��م��ا ح��ص��ل من 
خالل تجارب سابقة رغم االختالف على مستوى 
رئيس  اختيار  في  املعتمدة  واملرجعية  املنهجية 

ال��ج��م��ه��وري��ة.  ب��ي��د أن خ��ط��وة محمد ول���د الشيخ 
الجنراالت  من  ملجموعة  تعيينه  بشأن  الغزواني 
ال��ج��دد ع��ل��ى رأس ق��ي��ادة االرك�����ان ال��ع��ام��ة وب��اق��ي 
املركز العسكرية الحساسة وكذا ببعض املناصب 
االم��ن��ي��ة وغ��ي��ره��ا ، وال��ع��م��ل ب��امل��ق��اب��ل ع��ل��ى إح��ال��ة 
الضباط السابقني على التقاعد بكل هدوء ودون 
بالفعل قد تخلص  الرجل  أن  ، تؤشر على  قالقل 
بطريقة سلسة وغاية في الدهاء من كافة الضباط 
و ال��ج��ن��راالت ال��ذي��ن ع��م��روا طويال ف��ي مناصبهم 
الى أن أصبحوا عائقا حقيقيا في وجه أي إصالح 
ينشده رئيس الجمهورية داخل دواليب مؤسسة 
التقارير  الجيش، بل كما أش��ارت إلى ذلك بعض 
املحلية اإلستخباراتية وكذا اإلعالمية، أن بعض 
ق����ي����ادات ال���ج���ي���وش امل���وري���ت���ان���ي���ة ق����د ت��ج��اوزت��ه��ا 

االح�������داث امل���ت���س���ارع���ة ب��امل��ن��ط��ق��ة، وب���خ���اص���ة ت��ل��ك 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ط��ورات امل��ي��دان��ي��ة وامل��ل��ت��ه��ب��ة ال��ت��ي 
ع��رف��ه��ا وي��ع��رف��ه��ا ال��ش��ري��ط ال���ح���دودي م��ع ك��ل من 
باإلضافة  ال��ج��زائ��ر.  وجمهورية  املغربية  اململكة 
إل������ى ب���ع���ض اإلن�����ف�����الت�����ات االم����ن����ي����ة وال���ع���س���ك���ري���ة 
على  املوريتانية  لألراضي  املتكررة  واالختراقات 
م���دار ش��ه��ور ال��س��ن��ة ال��ت��ي س��ي��ودع��ه��ا ال��ع��ال��م بعد 
الجريمة  " من طرف بعض عصابات  اي��ام "2021 
امل��ن��ظ��م��ة وم��اف��ي��ا ال��ت��ه��ري��ب وامل���خ���درات واالت��ج��ار 
التي تنشط باملنطقة بتواطؤ مع عدد  البشر  في 
ال��ب��ول��ي��زاري��و، كما  ال��ع��ن��اص��ر امل��وال��ي��ة لجبهة  م��ن 
أشارت إلى ذلك العديد من التقارير الدولية ذات 
الصلة بمنطقة الساحل والصحراء ودول  شمال 

إفريقيا.

اتفاقية  الثالثاء  والجزائر،  موريتانيا  وقعت 
ت����ع����اون ف����ي م���ج���ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي وال���ب���ح���ث 
ال��ع��ل��م��ي، إض��اف��ة ل��ب��روت��ك��ول ف��ي م��ج��ال الصحة، 
وم���ذك���رات ت��ف��اه��م ف��ي م��ج��ال��ي ال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي، 

واملؤسسات الصغيرة.
والبروتكول، ومذكرات  االتفاقية،  توقيع  وتم 

ال��ت��ف��اه��م ف���ي ال��ق��ص��ر ال��رئ��اس��ي ب��ال��ج��زائ��ر تحت 
وعبد  ال��غ��زوان��ي،  ول��د  الرئيسني محمد  إش���راف 
التي  الدولة  املجيد تبون، ضمن فعاليات زيارة 
للجزائر،  الغزواني  ولد  محمد  الرئيس  يؤديها 

وتستمر ثالثة أيام.
ووق����ع����ت وزي�������رة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي وال���ب���ح���ث 

مع  تفاهم  م��ذك��رة  الله  عبد  الشيخ  آم��ال  العلمي 
نظيرها الجزائري عبد الباقي بن زيان، اتفاقية 
ال���ت���ع���اون ف���ي م���ج���ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي وال��ب��ح��ث 
لسنوات  تنفيذيا  برنامجا  وق��ع��ا  كما  العلمي، 
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موريتانيا و الجزائر تعززان تعاونهما
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اتفاق ليبي اسباني على الدفع بالعالقات 
االقتصادية بني البلدين 

قيس سعيد يطمئن رجال االعمال

اعادة 5760 من العالقني بالخارج إثر قرار 
تعليق الرحالت الجوية الدولية

اتفقت ليبيا واسبانيا على حزمة ترتيبات تنسيقية من 
شأنها الدفع بالعالقات االقتصادية بني البلدين   .

وذك����رت م��ص��ادر ف��ي غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة وال��زراع��ة 
إسبانيا  مملكة  أن سفير  الليبية  االن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ط��راب��ل��س 
ل��دى دول��ة ليبيا ” جافيز الرات��ش��ي ” ونائبه ” ج��ورج أفيال 
” ومسئولة املكتب االقتصادي بالسفارة ” مارقريتا بيلباو 
” قاموا ي��وم األثنني املاضي ب��زي��ارة عمل إل��ى الغرفة سعيا 
لتطوير وتعزيز العالقات االقتصادية بني أصحاب األعمال 

في ليبيا وإسبانيا .

اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��ون��س��ي��ة ق��ي��س س��ع��ي��د، 
ماجول،  قرطاج، سمير  بقصر   2021 ديسمبر   28 الثالثاء 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات  رئيس اإلتحاد 
التقليدية. وخصص هذا اللقاء ملتابعة الوضع االقتصادي 
 امل��ص��اع��ب التي 

ّ
واالج��ت��م��اع��ي ب��وج��ه ع��ام ال س��ّي��م��ا ف��ي ظ��ل

شهدتها تونس في السنوات الفارطة.

ك���ش���ف ال����وزي����ر امل���ن���ت���دب ل�����دى رئ���ي���س ال���ح���ك���وم���ة امل��ك��ل��ف 
الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق   – البرملان  مع  بالعالقات 
مصطفى بايتاس، أن تمت إعادة 5760 من املغاربة العالقني 
بالخارج إثر قرار السلطات تعليق الرحالت الجوية الدولية 
في اتجاه املغرب ابتداء من 29 نونبر املنصرم، وذل��ك عبر 
جسر جوي من اإلمارات العربية املتحدة والبرتغال وتركيا.

ولد الغزواني يبعث برسائل مشفرة عبر تغييره قيادات االركان 
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المشهد المغاربي
     الــتــقــى الـــدكـــتـــور ســـالـــم بـــن محمـد 
املــــــالــــــك، املـــــديـــــر الـــــعـــــام ملـــنـــظـــمـــة الـــعـــالـــم 
اإلســــامــــي لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة 
)إيـــســـيـــســـكـــو(، صـــاحـــبـــة الـــســـمـــو املــلــكــي 
األميرة ملياء بنت ماجد آل سعود، األمينة 
حيث  لإلنسانية،  الوليد  ملؤسسة  العامة 
املشتركة  البرامج  استعراض حصيلة  تم 
خال عام 2021، وبحث مشاريع التعاون 
املــســتــقــبــلــيــة بــــن املـــنـــظـــمـــة واملــــؤســــســــة، 
الوطنية  اللجنة  مــع  والتنسيق  الــتــعــاون 

السعودية للتربية والثقافة والعلوم.
وخــــــــال الـــــلـــــقـــــاء، الــــــــذي جـــــــرى الــــيــــوم 
مــؤســســة  مــقــر  فـــي   )2021 ديــســمــبــر   28(
السعودية  بالعاصمة  لإلنسانية  الوليد 
الــريــاض، جــدد  املدير العام لإليسيسكو 
الـــشـــكـــر لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو املـــلـــكـــي األمـــيـــر 
الوليد  رئيس مؤسسة  طــال،  بــن  الوليد 
لـــإلنـــســـانـــيـــة، عـــلـــى الــــدعــــم الـــــــذي قــدمــتــه 
بمبلغ  وتــبــرعــهــا  لإليسيسكو  املــؤســســة 
مليونن و90 ألف دوالر، لتنفيذ مشروع 
مواجهة آثار جائحة كوفيد 19 من خال 
دعم ريادة األعمال لدى النساء والشباب، 
والذي قدم مساعدات إلى 10 دول إفريقية 
لدعمها في مواجهة االنعكاسات السلبية 
لجائحة كوفيد 19، واستعرض البيانات 
اإلحــــصــــائــــيــــة واملــــعــــطــــيــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
امليدانية املتعلقة بتنفيذ البرنامج في كل 

دولة من الدول املستفيدة.
ومـــن جــهــتــهــا، ثــمــنــت صــاحــبــة السمو 
امللكي األميرة ملياء الجهود الكبيرة التي 
قـــامـــت بــهــا اإليــســيــســكــو، مـــؤكـــدة حــرص 
تطوير  على  لإلنسانية  الــولــيــد  مؤسسة 

الشراكة مع املنظمة.

وتــــم خــــال الــلــقــاء بــحــث ســبــل تــطــويــر 
الشراكة والتعاون البناء بن اإليسيسكو 
ومــؤســســة الــولــيــد لــإلنــســانــيــة، مــن خــال 
مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال املــشــاريــع 
السلبية  االنعكاسات  بمواجهة  املتعلقة 
لــجــائــحــة كـــوفـــيـــد 19، عـــبـــر إنــــتــــاج مــــواد 
إعامية توعوية، باإلضافة إلى الكمامات 
واملطهرات والصابون السائل واملنظفات 
وأدوات الحماية املختلفة، وتأهيل النساء 
والـــشـــبـــاب مــــن أجـــــل دعـــــم الـــســـلـــم واألمـــــن 

والتعايش بن الثقافات والحضارات.
مشروع  مناقشة  أيضا  اللقاء  وتــنــاول 

لـــلـــتـــعـــاون يــتــعــلــق بـــالـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
املتنقلة، ويتمثل في بنية طبية متكاملة 
هشاشة  األكثر  الفئات  تستهدف  متنقلة 
واحتياجا في عدد من الــدول، خصوصا 
بــاملــنــاطــق الــنــائــيــة والــريــفــيــة. كــمــا تطرق 
اللقاء إلى آفاق التعاون في مجال حماية 
الـــتـــراث املــــادي وغــيــر املـــــادي، خــاصــة في 
األعــضــاء  الـــدول  وتشجيع  إفريقيا،  قـــارة 
بـــاإليـــســـيـــســـكـــو عـــلـــى تـــســـجـــيـــل مــعــاملــهــا 
بالخطر،  املــهــددة  منها  خاصة  التراثية، 
على قوائم اإليسيسكو للتراث في العالم 
اإلســـامـــي، وعــلــى قــائــمــة الـــتـــراث العاملي 

التي  األعــضــاء  الــــدول  ودعـــم  لليونسكو، 
توجد فيها هذه املواقع.

حــضــر الـــلـــقـــاء الــســيــد هـــتـــان مــنــيــر بن 
ســــمــــان، األمــــــن الــــعــــام لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
الــســعــوديــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم، 
والسيد هاني بن حمزة منسي، مستشار 
الــلــجــنــة، والـــدكـــتـــور أحـــمـــد ســعــيــد أبــــاه، 
مـــســـتـــشـــار املـــــديـــــر الـــــعـــــام لــإليــســيــســكــو 
لــلــشــراكــات والــتــعــاون الـــدولـــي، وعـــدد من 
الوليد  بمؤسسة  التنفيذيات  املــســؤوالت 

لإلنسانية.

أعلن حــراك “مــواطــنــون ضــد االنــقــاب” 
تدهور الحالة الصحية للنواب والنشطاء 
املـــضـــربـــن عــــن الـــطـــعـــام ونــــقــــل بــعــضــهــم 
التونسية  السلطات  متهمًا  للمستشفى، 
بممارسة الضغط عليهم لوقف اإلضراب، 
املــذيــوب، مساعد  النائب ماهر  فيما دعــا 
دولية  حقوقية  منظمات  البرملان،  رئيس 
النواب املضربن  للتدخل لضمان حقوق 
واملــحــرمــن مـــن أجـــورهـــم، فـــي وقـــت اتــهــم 
فــيــه املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء رئــاســتــي 
الــجــمــهــوريــة والـــحـــكـــومـــة بــالــســطــو على 

صاحياته.
وأعـــــلـــــن الــــــحــــــراك عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه فــي 
الصحية  الحالة  “تدهور  فيسبوك  موقع 
لــلــنــاطــق الـــرســـمـــي بـــاســـم املـــضـــربـــن عــن 
أيام  الطعام عزالدين الحزقي في خامس 
األطباء  الجوع”، مضيفًا: “فريق  إضــراب 
بـــصـــدد الـــتـــشـــاور. لـــن نــســمــح بــمــزيــد من 
الـــتـــدهـــور عـــلـــى صـــحـــة كــبــيــر املــنــاضــلــن 

الديمقراطين”.
كــــمــــا أعـــــلـــــن أيـــــضـــــًا “تــــــدهــــــور الـــحـــالـــة 
الــصــحــيــة لــلــنــائــب املـــضـــربـــة عـــن الــطــعــام 
فـــائـــزة بـــوهـــال فـــي خــامــس أيــــام إضـــراب 
الـــجـــوع، والـــدكـــتـــور مـــنـــذر الــونــيــســي في 
طريقه إلى مقر اإلضــراب ملعاينة حالتها 

الصحية”.
وكـــشـــف، فـــي بــيــان أصـــــدره األحـــــد، عن 
“تــحــشــيــد األمـــنـــي لــعــنــاصــر أمــــن بــالــزي 

املــدنــي وبــدايــة حــضــور ســيــارات الشرطة 
بــالــزي الــرســمــي فــي محيط مــقــر إضـــراب 

الجوع”.
وأضــــــــــــــاف: “هــــيــــئــــة مــــــواطــــــنــــــون ضــد 
االنـــقـــاب واملــــبــــادرة الــديــمــقــراطــيــة تــحــذر 
مــن كــل أشــكــال التضييق عــلــى اإلضـــراب 
ومــســانــديــه واملــــس مـــن حــقــوق وحــريــات 
املـــضـــربـــن واملــلــتــحــقــن بــمــقــر اإلضــــــراب، 
للمنظمات  نــداء  نوجه  أن  يفوتنا  ال  كما 
الـــحـــقـــوقـــيـــة املـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة ملــعــايــنــة 
ومــتــابــعــة هـــذه الــتــضــيــيــقــات املــتــصــاعــدة 
ومــــــــا قــــــد تــــتــــطــــور إلـــــيـــــه األوضــــــــــــــاع مــن 
املناضلن  لسامة  واستهداف  انتهاكات 

واملناضات”.
فـــيـــمـــا تـــــوّجـــــه الــــنــــائــــب عـــبـــد الــلــطــيــف 
العلوي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، 
بــنــداء إلـــى الـــنـــواب والــنــشــطــاء املــضــربــن 
عــن الــطــعــام، قـــال فــيــه: “أتـــوّســـل إلــيــكــم أن 
تـــرفـــعـــوا إضـــرابـــكـــم! لــقــد خــضــتــم الــغــمــار 
االخــتــبــار، وطبعتم وصمة  فــي  ونجحتم 
 
ّ
 خــائــن غــــّدار، ولــكــن

ّ
الــعــار عــلــى جــبــن كـــل

أنــفــســكــم عــــزيــــزة عــلــيــنــا، وقـــــد أصــبــحــت 
 عــلــيــنــا مـــن الــّدنــيــا ومـــا فيها. 

ّ
الـــيـــوم أعــــز

ـــه ســوف يسقط، ولــيــس جديرًا 
ّ
تــأّكــدوا أن

بأن تزهق في سبيل إسقاطه أّي روح من 
ــريــفــة”. وأضــــاف: 

ّ
ــاهــرة الــش

ّ
أرواحـــكـــم الــط

“فـــأرجـــوكـــم وأتـــوّســـل إلــيــكــم بـــأن تــرفــعــوا 
ــه ال قيمة ألّي نصر بعدكم 

ّ
إضــرابــكــم، ألن

ــه بــدم حــرام من 
ّ
سيكون معّمدًا ال قــّدر الــل

وقولوا جنب  برأسي،  اعصبوها  دمائكم. 
ي لست أجبنكم، 

ّ
العلوي، وقد تعلمون أن

نا نّدخر أرواحنا وأرواحكم 
ّ
ي أقّدر أن

ّ
ولكن

ليوم أبعد، يوم تنضج فيه خبزة الحّرّية 
 

ّ
أكثر، وتصبح قادرة على أن تطالها أكف

الجائعن.
 مــــــرحــــــلــــــة مـــــــــا يـــــنـــــاســـــبـــــهـــــا مـــن 

ّ
لـــــــكـــــــل

ــضــحــيــات، بـــقـــدر مـــا يــتــنــاســب مـــع ما 
ّ
الــت

قتم 
ّ
ق فيها من أهـــداف، وقــد حق

ّ
قد يتحق

ــقــوا لــهــم بــمــوتــكــم ما 
ّ
مـــا أردتــــــم، فـــا تــحــق

يريدون”.
وتــوجــه الــنــائــب مــاهــر ملــذيــوب مساعد 
رئــيــس الــبــرملــان، راشـــد الــغــنــوشــي، بنداء 
إلـــى االتـــحـــاد الــبــرملــان الـــدولـــي وعــــدد من 
فيه  دعاهم  الدولية،  الحقوقية  املنظمات 
إلـــى “إلـــى زيــــارة هـــؤالء الــنــواب فــي أقــرب 
وقــــت مــمــكــن ومــخــاطــبــة مـــن يــهــمــه األمـــر 
املنتظمة  الصحية  الــرعــايــة  توفير  قصد 
عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة، وحــمــايــتــهــم مـــن كل 
مكروه وتحمل مسؤولية تدهور حالتهم 
الـــصـــحـــيـــة وحــــيــــاتــــهــــم نـــتـــيـــجـــة لـــلـــرفـــض 
اإلجـــراءات  بفعل  القائمة  للسلطة  املطلق 
االســـتـــثـــنـــائـــيـــة إطـــــــاق أي حـــــــوار وطــنــي 
جــــامــــع مــــن أجــــــل مـــعـــالـــجـــة اإلشـــكـــالـــيـــات 
الــحــقــيــقــيــة لــلــشــعــب الــتــونــســي وقــضــايــاه 
امللحة في املحافظة على األسس العميقة 
لــــلــــدولــــة الـــتـــونـــســـيـــة ودعـــــــم اقـــتـــصـــادهـــا 

الـــوطـــنـــي وتـــوفـــيـــر الـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة 
ملختلف الطبقات االجتماعية في بلد حر 

وديمقراطي”.
وقــــــــال رضــــــا بــــلــــحــــاج، عـــضـــو الــهــيــئــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ملــــــبــــــادرة ”مـــــواطـــــنـــــون ضــد 
مــــوز/ فــــي 25  مــــا حـــصـــل  االنـــــقـــــاب” إن 

يوليو املاضي “كــان مخطط له من طرف 
وأطــراف  قيس سعيد  الجمهورية  رئيس 
شخص  بيد  السلطات  لتجميع  إقليمية 
واحد والرجوع إلى ما قبل 2011. وهناك 
أطـــــــراف خـــارجـــيـــة تـــابـــعـــة لــقــيــس ســعــيــد 
في  السياسي  الوضع  ترذيل  على  عملت 
الباد قبل 25 تموز/يوليو من أجل تنفيذ 
خــطــتــه والـــــــدول الـــتـــي رحـــبـــت بــاالنــقــاب 
مــنــذ الــوهــلــة األولـــــى، قــد تــكــون وراء هــذا 
االنـــقـــاب وهـــنـــاك تــســريــبــات تـــم تــداولــهــا 
في هذا الخصوص ولم يقع تكذيبها من 
قبل رئاسة الجمهورية ونحن نعمل على 
تعرية الحقيقة”. وقل إن الرئيس الراحل 
الــبــاجــي قــايــد الــســبــســي “تــصــدى سابقًا 
الديمقراطية  الــتــجــارب  اســتــهــداف  لخطة 
فــــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة مــــن طـــــرف مــحــور 
إقليمي. وتونس باعتراف دولي انتهجت 
خطوات كبيرة نحو االنتقال الديمقراطي 
ونــــحــــن الـــــيـــــوم نــــطــــالــــب بـــــالـــــرجـــــوع إلــــى 
الــدســتــوري بالرغم من  الشرعية واملــســار 

جميع مشاكله”.

بحث برامج ومشاريع التعاون املستقبلية بني اإليسيسكو ومؤسسة الوليد لإلنسانية 

تونس: تدهور صحة النواب املضربني عن الطعام… 

تتمة األولى

ولد الغزواني يبعث برسائل مشفرة عبر تغييره قيادات االركان 
التعينات  أن  الــقــول  يمكن  وبــالــتــالــي   
العسكرية الجديدة للشيخ ولد الغزواني 
تـــأتـــي فــــي جـــــزء كــبــيــر مــنــهــا فــــي ســيــاق 
ضــــبــــط تــــوعــــكــــات الــــــجــــــوار ومــــــا أصـــبـــح 
يــطــرحــه مـــن تـــحـــديـــات ورهــــانــــات جــيــو- 
محيطه  وتــأمــن  باملنطقة.  استراتيجية 

الـــــرئـــــاســـــي ونـــــظـــــام حـــكـــمـــه عــــبــــر وضــــع 
رجــــال ثــقــة فـــي هـــذا الـــنـــوع مـــن املــنــاصــب 
الــى جانب  الــجــيــش.  الــســامــيــة بمؤسسة 
كــونــهــا تــعــيــنــات جـــاءت أيـــام قــلــيــلــة على 
الــــزيــــارة الــرســمــيــة لـــولـــد الـــغـــزوانـــي الــى 
الــجــزائــر بــدعــوة مــن نــظــيــره عــبــد املجيد 

تــبــون والــتــي تــســتــغــرق ثــاثــة أيــــام، ذات 
الـــتـــعـــيـــنـــات قــــد تـــنـــطـــوي وفــــــق مـــراقـــبـــن 
عــــلــــى بــــعــــث رســـــائـــــل مــــشــــفــــرة الـــــــى دول 
لــم يكشف عن  بعينها  املــغــاربــي  الــجــوار 
تــفــاصــيــلــهــا،و كــمــا يـــبـــدو فــمــن الــصــعــب 
الــتــكــهــن الـــى حـــدود كــتــابــة هـــذه السطور 

االطــــــراف املــســتــهــدفــة بــشــكــل مــبــاشــر في 
الــجــزء األكــبــر مــن هـــذه الــتــعــيــنــات داخــل 
قـــــــيـــــــادات األركـــــــــــــان الـــــعـــــامـــــة لـــلـــجـــيـــوش 
املوريتانية. ومن غير املستبعد ان تحمل 
توقيعها  سيتم  التي  االتفاقيات  طبيعة 
مــع الــطــرف الــجــزائــري مــن خــال الــزيــارة 

التي يقوم بها ولد الشيخ الغزواني  هذه 
الجزائر االجابة عن مجموعة  الى  االيــام 
مـــن الـــتـــاويـــات بــخــصــوص هــــذه الــرجــة 
على مستوى القيادة العسكرية في باد 

شنقيط.

زنقة .. زنقةشش
اإليسيسكو ووزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات السعودية تتفقان على آليات 

تنفيذ برامج التعاون املشتركة
املالك،  الدكتور سالم بن محمـد  عقد 
املـــديـــر الـــعـــام ملــنــظــمــة الــعــالــم اإلســامــي 
)إيسيسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية 
واملهندس هيثم عبد الرحمن العوهلي، 
نائب وزير االتصاالت وتقنية املعلومات 
اجتماعا  الــســعــوديــة،  العربية  باململكة 
الشاملة  التنفيذية  الخطة  الستعراض 
والـــــوزارة في  اإليسيسكو  بــن  للتعاون 
مـــجـــال الــعــطــاء الـــرقـــمـــي، خــصــوصــا ما 
يــتــعــلــق بـــالـــبـــرامـــج املـــوجـــهـــة لــلــنــهــوض 
بــــاملــــحــــتــــويــــات واملـــــضـــــامـــــن الـــرقـــمـــيـــة 
العربية،  باللغة  اإلنــتــرنــت  شبكة  عــلــى 
بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية 

السعودية للتربية والثقافة والعلوم.
وخــــــــال الــــلــــقــــاء الــــــــذي جـــــــرى الـــيـــوم 
مــقــر   ،)2021 ديـــســـمـــبـــر   28( الــــثــــاثــــاء 
وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات في 
الرياض، بحضور  السعودية  العاصمة 
عـــــــدد مـــــن املـــــســـــؤولـــــن واملـــســـتـــشـــاريـــن 
بالوزارة، تم االتفاق على تنفيذ مجموعة 
من البرامج في عدد من الــدول األعضاء 
مــن 2022  السنوات  باإليسيسكو خــال 
مـــشـــروع هــاكــاثــون  إلــــى 2025، ومــنــهــا 
للعطاء الرقمي، الذي سيتم تنفيذه في 
مع  بالتعاون  العربية  مصر  جمهورية 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة 
ووزارة  والـــتـــعـــلـــيـــم،  الـــتـــربـــيـــة  ووزارة 
االتــــصــــاالت وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 
بـــمـــصـــر،  لـــيـــكـــون مـــشـــروعـــا نــمــوذجــيــا 
لفائدة الشباب، يتم تعميم املشاركة فيه 
على جميع الدول العربية، حيث ستقوم 
التنسيق  بتسهيل  اإليسيسكو  منظمة 
والـــــتـــــواصـــــل مـــــع هــــــذه الـــــــــدول لــضــمــان 
الوطنية  الــلــجــان  مــن خــال  مشاركتها، 

للتربية والعلوم والثقافة.
كــمــا تـــطـــرق االجـــتـــمـــاع إلــــى مــنــاقــشــة 
اآلليات املقترحة لتنفيذ برامج وأنشطة 
الشراكة الواردة في مذكرة التفاهم، التي 
تـــم تــوقــيــعــهــا بـــن اإليــســيــســكــو ووزارة 
االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية 
للتعاون في نشر الوعي التقني وإثــراء 
انعقاد  خــال  الرقمي،  العربي  املحتوى 
الـــــــــــدورة 14 لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــــعـــــام ملــنــظــمــة 
اإليسيسكو، الذي استضافته جمهورية 
مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، واملتمثلة في التدريب 
والتأهيل، وإعــداد البحوث والدراسات، 
وتــقــديــم االســـتـــشـــارات لـــلـــدول األعــضــاء 
التعاون املشترك، وإطــاق  فــي مــجــاالت 
املواقع  وتصميم  املتخصصة  املنصات 

اإللكترونية والتطبيقات الذكية. 
وفي ختام االجتماع تم االتفاق على 
تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلن 
عــــن اإليـــســـيـــســـكـــو والــــــــــــوزارة والــلــجــنــة 
والثقافة  للتربية  الــســعــوديــة  الــوطــنــيــة 
والعلوم، ملتابعة تنفيذ خطة ومشاريع 
التعاون. حضر اللقاء السيد هتان منير 
بن سمان، األمــن العام للجنة الوطنية 
الــســعــوديــة للتربية والــثــقــافــة والــعــلــوم، 
والـــــســـــيـــــد هـــــانـــــي بــــــن حـــــمـــــزة مـــنـــســـي، 
مستشار اللجنة، والدكتور أحمد سعيد 
أبــاه، مستشار املدير العام لإليسيسكو 

للشراكات والتعاون الدولي.
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مختصرات
القضاء الجزائري يسقط املالحقة 

القضائية لفتاة قاصر متهمة 
“بالتجمهر غير املسلح”

 أسقط القضاء الجزائري املالحقات 
ب��ح��ق ق��اص��ر ت��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 14 عاما 
ك�����ان م����ن امل����ق����رر م��ح��اك��م��ت��ه��ا األرب����ع����اء 
ب��ت��ه��م��ة “ال��ت��ج��م��ه��ر غ��ي��ر امل��س��ل��ح” على 
وفق  ب��ال��ح��راك،  مرتبطة  وق��ائ��ع  خلفية 

ما أفاد االثنني محاميها.
وق�����ال م��ح��ام��ي��ه��ا ع��ب��د ال��ح��ل��ي��م خير 
النيابة  ب��رس إن  ف��ران��س  ال��دي��ن لوكالة 
التجمهر غير  بتهمة  املالحقة  أسقطت 
امل��س��ل��ح، م��ض��ي��ف��ًا أن���ه “س��ع��ي��د ج���دا من 

أجل هذه الفتاة”.
وأوض����ح امل��ح��ام��ي أن “ن��ي��اب��ة عنابة 
)ش�����رق( أق����رت ب��ال��خ��ط��أ”، م��وض��ح��ا أن 
الفتاة “شاهدة وليس  اعتبرت  النيابة 

متهمة”.
وك�������ان م����ن امل����ق����رر أن ت���م���ث���ل ال���ف���ت���اة 
األرب�����ع�����اء م����ع 20 ش���خ���ص���ا آخ�����ر أم����ام 
م��ح��ك��م��ة ع���ن���اب���ة ش�����رق ال����ب����الد ب��ت��ه��م��ة 

“التجمهر غير املسلح”.
قال محاميها ومنظمة غير حكومية 
ال��خ��م��ي��س إن���ه���ا ك���ان���ت س��ت��ص��ب��ح أول 
حاكم على خلفية وقائع تتعلق 

ُ
قاصر ت

بحركة االحتجاج املؤيدة للديمقراطية.
وأث�������������ارت م���ح���اك���م���ت���ه���ا م�����وج�����ة م��ن 
االس������ت������ي������اء ع����ل����ى م������واق������ع ال����ت����واص����ل 
االجتماعي في الجزائر حيث يبلغ سن 

الرشد الجزائي 18 عاما.
ووالد الفتاة في السجن منذ 8 أشهر، 
وه���و م��ت��ه��م ب��ح��س��ب ع��ب��د ال��ح��ل��ي��م خير 
ال��دي��ن ب��االن��ت��م��اء إل���ى منظمة “رش���اد” 
ال���ت���ي تصنفها  امل��ح��اف��ظ��ة  اإلس���الم���ي���ة 

الجزائر حركة “إرهابية”.
ن���ح���و 300 ش��خ��ص  وه����ن����اك ح���ال���ي���ا 
خلف القضبان في الجزائر على خلفية 
 البالد 

ّ
ال��ح��راك االح��ت��ج��اج��ي ال���ذي ي��ه��ز

بشكل متقطع منذ عام 2019.
وتستند التهم املوجهة لكثير منهم 
التواصل  م��ن��ش��ورات على شبكات  إل��ى 
االج���ت���م���اع���ي، وف�����ق ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 

لإلفراج عن املعتقلني.

صحيفة: املغرب تحصل على 
منظومة دفاعية من نوع سكاي 

دراغون50
اس��ت��ع��رض��ت ص��ح��ي��ف��ة “ه��س��ب��ري��س” 
امل��غ��رب��ي��ة أح����دث امل��ن��ظ��وم��ات ال��دف��اع��ي��ة 
في  وامل��ت��م��ث��ل��ة  امل���غ���رب،  يمتلكها  ال��ت��ي 

“سكاي دراغون50" الصينية.
ال�����ق�����وات  إن  ال����ص����ح����ي����ف����ة،  وق������ال������ت 
مجموعة  ف��ي  املتمثلة  امللكية  املسلحة 
خ��اص.   بشكل  امللكية  للمدفعية   20 ال��� 
من  ال��دف��اع��ي��ة  املنظومة  على  تحصلت 
ط���راز “س��ك��اي دراغ����ون 50”. ال��ت��ي يرى 
الخبراء أنها مضادة للهجمات الجوية 
تدمير  فعالية دفاعية كبيرة في  وذات 
األه����داف امل��ت��ح��رك��ة، ف��ي ح���ال اشتعلت 

حرب إثر األزمة بني املغرب والجزائر.
وب�����ح�����س�����ب ال����ص����ح����ي����ف����ة ف���������إن ه�����ذه 
املنظومة الصاروخية تعد أحدث جيل 
م���ن أن��ظ��م��ة ص����واري����خ ال����دف����اع ال��ج��وي 
الصينية  ال��دف��اع  التي صنعتها شركة 
أقصى  بمدى حد  وتتميز  “نورينكو”. 

يبلغ 50 كيلومترا. 

الجزائر.. اجتماع جمللس الوزراء 
العرب للتعليم العالي

ان�����ط�����ل�����ق�����ت أم�����������س ف��������ي ال����ع����اص����م����ة 
ال��ج��زائ��ري��ة أع��م��ال امل��ؤت��م��ر 18 ملجلس 
الوزراء العرب للتعليم العالي والبحث 
عنوان  تحت  األلكسو  برعاية  العلمي، 
في  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ال��ي  "التعليم 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ف��ي أف���ق 2030، ال��رؤي��ة 

والتوّجهات".

خيرالله خيرالله

ن��ج��اح مغربي  2021 قصة  ك��ان��ت سنة 
��ق ال��ن��ج��اح ع��ل��ى ال��رغ��م من 

ّ
ب��ام��ت��ي��از. ت��ح��ق

 ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ي��م��ّر ف��ي��ه��ا ال��ع��ال��م، 
ّ

ك���ل
خصوصا في ظل تجّدد النتشار جائحة 
كوفيد – 19 تحت مسميات ج��دي��دة مثل 

أوميكرون.
في  املغربي  النجاح  ه��ذا  أهّمية  تكمن 
ه لم يكن نجاحا معزوال مرتبطا بسنة 

ّ
أن

��ه ذو 
ّ
معّينة أو بحدث واح��د بمقدار ما أن

ك��ل خارطة  ت��م��ّددت على  تراكمّية  طبيعة 
اململكة، بما في ذلك األقاليم الصحراوية 
ف��ي��ه��ا. ب��ع��د س��ن��ة م���ن اع����ت����راف ال���والي���ات 
العام  أواخ��ر  الصحراء  بمغربّية  املتحدة 
ال��ت��ع��اون  ق��م��ة دول م��ج��ل��س  2020 ج����اءت 
ل�����دول ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ّي��ة ل��ت��ؤك��د ال��ع��الق��ة 
الخاصة بني هذه الدول واململكة املغربّية.

تجاوزت الجرأة في املوقف الخليجي، 
ع إلى املستقبل، موضوع إيران 

ّ
الذي يتطل

ال��ذي اتخذت موقفا واضحا منه. امتدت 
أفريقيا حيث يمارس  إل��ى شمال  ال��ج��رأة 
ال���ن���ظ���ام ال���ج���زائ���ري ع���دوان���ّي���ة م��وص��وف��ة 
ف���ي ت��ع��اط��ي��ه م���ع امل���غ���رب. ك��ان��ت ال��رس��ال��ة 
الخليجية إلى النظام الجزائري، الطامح 
إل����ى اس��ت��ض��اف��ة ال��ق��ّم��ة ال��ع��رب��ّي��ة امل��ق��ب��ل��ة، 
ف��ي غ��اي��ة ال��وض��وح. ش���ّددت دول مجلس 
ال��ت��ع��اون ع��ل��ى “م��غ��رب��ّي��ة ال���ص���ح���راء” من 
جهة وعلى ال��ش��راك��ة م��ع امل��غ��رب م��ن جهة 

أخرى.
ق����ال ال���ب���ي���ان ال����ص����ادر ع���ن ال��ق��م��ة ال�����42 
ل�������دول م���ج���ل���س ال����ت����ع����اون، ال�������ذي ي��ع��ك��س 
وضوحا في الرؤية واملوقف “أكد املجلس 
األع���ل���ى أه��م��ي��ة ال���ش���راك���ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ال��خ��اص��ة ب��ني م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون واململكة 
املشترك،  العمل  خطة  وتنفيذ  امل��غ��رب��ي��ة، 
ومواقفه وقراراته الثابتة الداعمة ملغربية 

ال���ص���ح���راء، وال���ح���ف���اظ ع��ل��ى أم����ن امل��م��ل��ك��ة 
أراضيها،  ووح���دة  واس��ت��ق��راره��ا  املغربية 
مشيدًا بقرار مجلس األمن 2602 الصادر 
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بشأن الصحراء املغربية”.
يؤمل بأن تكون سنة 2022 سنة اندفاع 
مع  التعاطي  اتجاه  في  العربّية  األكثرّية 
في  العربّية  ال��دول  فتسير جامعة  الواقع 
ال��خ��ط ال����ذي س���ار ع��ل��ي��ه م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
ها أهل لرفض لعبة 

ّ
الخليجي كي تثبت أن

االب���ت���زاز ال��ت��ي ي��ت��ع��ّرض ل��ه��ا امل��غ��رب منذ 
م��ا ي��زي��د على خمسة وأرب��ع��ني ع��ام��ا منذ 
اللحظة التي استعاد أقاليمه الصحراوية 

سلما في خريف العام 1975.
بات واضحا أن املغرب أثبت قدرة على 
ال��دف��اع ع��ن مصالحه ب��ع��ي��دا ع��ن أّي ن��وع 
��ه تجاوز 

ّ
م��ن امل���زاي���دات. األه���ّم م��ن ذل��ك ك��ل

 ال��ع��ق��د ال���ت���ي ت��ت��ح��ّك��م ببعض 
ّ

امل���غ���رب ك����ل
املنطقة  العربّية في  العربّية وغير  ال��دول 
وذل����ك ع���ن ط��ري��ق رب���ط ن��ف��س��ه باملستقبل 
وبما يدور في هذا العالم. لذلك استطاع 
أن يكون واحة سالم واستقرار في منطقة 
استطاع  أف��ري��ق��ي��ا.  م��ث��ل ش��م��ال  مضطربة 
إنجاز  إن��ج��از ليس بعده  امل��غ��رب تحقيق 
��ل ف���ي ج��ع��ل ال��ش��خ��ص ال�����ذي يعبر 

ّ
ي��ت��م��ث

م���ن ال��ض��ف��ة األوروب����ي����ة ل��ل��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط 
الشخص  ه��ذا  أك��ان  املغربّية،  الضفة  إل��ى 
أو  إي���ط���ال���ّي���ا…  ف��رن��س��ّي��ا أو  إس��ب��ان��ّي��ا أو 
مجّرد سائح ع��ادي، ال يجد أمامه فارقا. 
ة املغربّية من 

ّ
ال يجد من يعبر إلى الضف

الضفة األوروبّية أن هناك ما تغّير عليه. 
������ه ان���ت���ق���ل م����ن ع���ال���م م��ت��ح��ض��ر 

ّ
ي��ك��ت��ش��ف أن

إل��ى عالم متحضر آخ��ر، هو املغرب الذي 
يمتلك ميزات خاصة به.

ل��م ي��أت ال��ن��ج��اح امل��غ��رب��ي م��ن ف���راغ. في 
ال��ب��ن��ي��ة التحتّية  ال��ن��ج��اح ت��ط��وي��ر  أس���اس 
البعض…  املغربّية ببعضها  املدن  وربط 

وت��ع��زي��ز ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة ع��ب��ر تكريس 
التجربة الديمقراطّية

ي���س���ت���ح���ي���ل ح����ص����ر ال�����ت�����ح�����والت ال���ت���ي 
ي��ش��ه��ده��ا امل���غ���رب ب��م��ن��ط��ق��ة واح������دة مثل 
قبالة  املتوّسط   – ميناء طنجة  أو  طنجة 
إس��ب��ان��ي��ا، ب��ل ي��ج��در ال��ذه��اب إل���ى تطوير 
االقتصادية  والعاصمة  الرباط  العاصمة 
ال������دار ال���ب���ي���ض���اء… وص�����وال إل����ى ال��ع��ي��ون 
والداخلة في الصحراء للتأكد من التغيير 
 

ّ
ال��ك��ب��ي��ر ن��ح��و األف���ض���ل ال���ح���اص���ل ف���ي ك��ل

منطقة من مناطق اململكة املغربّية.
أكثر من ذل��ك، بات املغرب بوابة مهّمة 
ألوروب�����ا إل���ى أف��ري��ق��ي��ا وب����ات ف��ي اإلم��ك��ان 
ق من مدى بعد النظر الذي يمتلكه 

ّ
التحق

العاهل املغربي امللك محّمد السادس الذي 
أع����اد امل���غ���رب إل����ى االت���ح���اد األف���ري���ق���ي في 
املهمة  الخطوة  تلك  ترافقت   .2017 ال��ع��ام 
مع زي���ارات ع��ّدة ل��دول مختلفة في القارة 
السمراء لتكريس وجود مصالح مشتركة 
بني هذه الدول من جهة واملغرب من جهة 
أخرى. شملت هذه املصالح إقامة مصانع 
أسمدة  إل��ى  املغربي  الفوسفات  لتحويل 
ت���خ���دم ق���ط���اع ال����زراع����ة ف���ي دول أف��ري��ق��ي��ة 
ع��ّدة. في الوقت ذات��ه، ساعد املغرب دوال 
أفريقية في املجال الطبي وفي نشر ثقافة 

 املستويات.
ّ

االعتدال على كل
ل��م ي��أت ال��ن��ج��اح امل��غ��رب��ي م��ن ف���راغ. في 
ال��ب��ن��ي��ة التحتّية  ال��ن��ج��اح ت��ط��وي��ر  أس���اس 
البعض…  املغربّية ببعضها  املدن  وربط 
وت��ع��زي��ز ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة ع��ب��ر تكريس 
ال��ت��ج��رب��ة ال��دي��م��ق��راط��ّي��ة، خ��ص��وص��ا بعد 
إق����رار ال��دس��ت��ور ال��ج��دي��د ف��ي ال��ع��ام 2011 
في استفتاء شعبي. ال يمكن االستخفاف 
ق في املغرب في السنوات العشر 

ّ
بما تحق

املاضية التي كشفت أن هناك نضجا على 
ال��ص��ع��ي��د ال��ش��ع��ب��ي ب���وج���ود امل��ل��ك م��ح��ّم��د 
السادس املتصالح مع شعبه، ملك يتابع 

أن يساهم  م��ا يمكن   
ّ

ك��ل التفاصيل  ب���أّدق 
في رفاه الشعب املغربي.

ال ي���م���ك���ن ف������ي ال������وق������ت ذات���������ه ت���ج���اه���ل 
األخ��ي��رة  التشريعية  االن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج 
امل����اض����ي،  أك���ت���وب���ر   – األّول  ت���ش���ري���ن  ف����ي 
وه���ي ان��ت��خ��اب��ات أل��ح��ق��ت ه��زي��م��ة ساحقة 
ب����اإلس����الم ال��س��ي��اس��ي ال�����ذي س��ي��ط��ر على 
امل��ش��ه��د ال��ح��ك��وم��ي ط�����وال ع��ش��ر س��ن��وات 
ب������واس������ط������ة ح������ك������وم������ات ح���������زب ال�����ع�����دال�����ة 
 أهّم ما كشفته االنتخابات 

ّ
والتنمّية. لعل

ال��ن��ي��اب��ّي��ة األخ���ي���رة وج����ود وع���ي سياسي 
السياسي  الوعي  مّكن هذا  املغاربة.  لدى 
الحقيقة  التمييز بني  العادي من  املواطن 
والواقع من جهة والشعارات الفضفاضة 
التي أغرق بها اإلسالم السياسي اململكة 

من جهة أخرى…
يبقى أن هناك تحديات ال ت��زال تواجه 
امل��غ��رب ف��ي ال��س��ن��ة 2022. ف��ي م��ق��ّدم ه��ذه 
على  الجزائري  النظام  إص��رار  التحديات 
الهرب من أزماته الداخلّية إلى التصعيد 
مع املغرب. لن يفيده ذلك في شيء بمقدار 
�����ه اس���ت���م���رار ل��الس��ت��ث��م��ار ف���ي ح��رب 

ّ
م���ا أن

النظام على  ها هذا 
ّ
التي يشن االستنزاف 

بافتعال  ا  ب����دء ال��ع��ام 1975،  م��ن��ذ  امل��غ��رب 
قضّية الصحراء.

األك���ي���د أن امل���غ���رب ي��ع��ان��ي م���ن ن��ت��ائ��ج 
ال���ت���ي ت���ص���ّدى لها  ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د – 19 
ب���ط���ري���ق���ة ف����ّع����ال����ة. ت����أث����رت ال����ع����ائ����دات م��ن 
 ت��وق��ف 

ّ
ال��س��ي��اح��ة إل����ى ح����ّد ك��ب��ي��ر ف���ي ظ����ل

إلى  ال��ط��ي��ران، وه��و توقف مستمّر  حركة 
آخ���ر ش��ه��ر ك��ان��ون ال��ث��ان��ي – ي��ن��اي��ر املقبل 
 
ّ
 األك����ي����د أي���ض���ا أن

ّ
 ت���ق���دي���ر. ل���ك���ن

ّ
ف����ي أق������ل

باستمرار عن طريق  نفسه  يطّور  املغرب 
 ما 

ّ
االستثمار في اإلنسان املغربي وفي كل

ونظام  التحتية  البنية  تطوير  شأنه  م��ن 
الحماية االجتماعية للمواطن ذي الدخل 

املحدود وتحسني النظام الصّحي.

 أرجأ البرملان الليبي االثنني تصويتا 
تأجيل  تداعيات  مع  التعامل  كيفية  على 
االنتخابات، بعد جلسة فوضوية عكست 
ح���ج���م األزم��������ة ال���س���ي���اس���ي���ة ح�����ول م��ص��ي��ر 
ع��م��ل��ي��ة ال���س���الم، ب��ي��ن��م��ا دع���ت امل��س��ت��ش��ارة 
الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة بشأن 
ليبيا ستيفاني وليامز إلى التركيز على 
كيفية املضي قدما في إجراء االستحقاق 

االنتخابي.
وك������ان م����ن امل����ق����رر إج�������راء االن���ت���خ���اب���ات 
ال��ج��م��ع��ة امل��اض��ي��ة ف���ي إط����ار م��س��ع��ى على 
ن���ط���اق أوس�����ع إلن���ه���اء ع��ق��د م���ن ال��ف��وض��ى 
وال���ع���ن���ف ف���ي ل��ي��ب��ي��ا ع���ن ط���ري���ق تنصيب 
رئ�����ي�����س وب�������رمل�������ان ج�����دي�����دي�����ن ي���ت���م���ت���ع���ان 
بعد  تأجلت  لكنها  ال��وط��ن��ي��ة،  بالشرعية 

خالفات حول القواعد الحاكمة لها.
وي������ت������ن������ازع امل������رش������ح������ون وال����ف����ص����ائ����ل 
الحني  ذلك  منذ  والسياسيون  السياسية 
حول مدة تأجيل االنتخابات، وما إذا كان 
الوطنية  الوحدة  بقاء حكومة  املمكن  من 
امل���ؤق���ت���ة ب���رئ���اس���ة رئ����ي����س ال�����������وزراء ع��ب��د 

الحميد الدبيبة خالل هذه املدة.
وك����ان����ت ج��ل��س��ة ال���ب���رمل���ان االث����ن����ني ه��ي 
األك��ب��ر م��ن��ذ تشكيل ح��ك��وم��ة ال��دب��ي��ب��ة في 

م�����ارس، واألول������ى أي��ض��ا م��ن��ذ ذل����ك ال��ح��ني 
ال��ت��ي ت��ج��م��ع امل��ش��رع��ني م���ن ك���ل ال��ف��ص��ائ��ل 
امل��ت��ص��ارع��ة ب��ني ج����دران امل��ج��ل��س املنقسم 

منذ فترة طويلة.
وق����ال����ت امل���ف���وض���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا 
لالنتخابات في ليبيا في األسبوع املاضي 
إن م���ن غ��ي��ر امل��م��ك��ن إج�����راء االن��ت��خ��اب��ات، 
ب��أوج��ه قصور  م��ا وصفتها  ع��ل��ى خلفية 
الطعون  االن��ت��خ��اب��ات وعملية  ق��ان��ون  ف��ي 
االنتخابات  تأجيل  واقترحت  القضائية 

إلى 24 يناير.
وق�������دم�������ت ل����ج����ن����ة ب�����رمل�����ان�����ي�����ة م���ع���ن���ي���ة 
ب��االن��ت��خ��اب��ات ت��ق��ري��را االث���ن���ني ق��ال��ت فيه 
املشاكل فسيكون  تتم معالجة  لم  إذا  إن��ه 
م��ن املستحيل إج����راء ان��ت��خ��اب��ات ف��ي ذل��ك 

التاريخ.
وان������ف������ض������ت ال����ج����ل����س����ة ال������ت������ي ن���ق���ل���ه���ا 
ومن  صاخبة،  م��ج��ادالت  بعد  التلفزيون 
امل��ت��وق��ع أن ي��ج��ت��م��ع ال���ب���رمل���ان م����رة أخ���رى 
ال��ث��الث��اء ل��ل��ت��ص��وي��ت ع��ل��ى م��ق��ت��رح��ات من 

بينها تأجيل االنتخابات.
وم���ن امل��رج��ح أي��ض��ا أن ت��ت��ن��اول مصير 
حكومة الوحدة الوطنية ورئاسة الدبيبة 
ل��ه��ا، ب��ع��د أن ك���ان ت��رش��ح��ه ل��ل��رئ��اس��ة أح��د 

األسباب الرئيسية للخالفات االنتخابية. 
وأوص����������ى ت����ق����ري����ر ال���ل���ج���ن���ة االن���ت���خ���اب���ي���ة 

بالبرملان بتغيير الحكومة.
وي��ح��ت��ج ال��ب��ع��ض ب��أن��ه ل��م ي��ك��ن ينبغي 
وعد،  بعدما  بالترشح،  للدبيبة  السماح 
ع���ن���دم���ا ت���ول���ى رئ����اس����ة ال���ح���ك���وم���ة، ب��ع��دم 
ال��رئ��اس��ة. ويضيفون  ان��ت��خ��اب��ات  خ���وض 
ب����أن����ه ل���ي���س م�����ن ال�����ع�����دل أن ي�����ش�����ارك ف��ي 
االن����ت����خ����اب����ات ب���ي���ن���م���ا ال ي��������زال ي��ح��ت��ف��ظ 

بمنصبه كرئيس للوزراء.
وق����ال����ت امل���س���ت���ش���ارة ال����خ����اص����ة ل��ألم��م 
املتحدة ستيفاني وليامز لرويترز االثنني 
إن�����ه ي��ت��ع��ني أن ي��ن��ص��ب ال���ت���رك���ي���ز ب��ش��ك��ل 
أس���اس���ي ع��ل��ى االن���ت���خ���اب���ات ول���ي���س على 
لكنها  الوطنية.  ال��وح��دة  حكومة  مصير 
أض���اف���ت أن م���ن ال���واج���ب أن ي��ك��ون ه��ن��اك 
"ت��ك��اف��ؤ ف��ي ال��ف��رص" بحيث ال يتمتع أي 
مرشح بأفضلية ترجح كفته بشكل ظالم 
م��ن خ���الل ال��ت��رش��ح أث��ن��اء ت��ول��ي��ه منصبا 

رسميا.
وف����ي األس���ب���وع امل���اض���ي، ق��ال��ت ال��ق��وى 
بالحكومة  تعترف  ستظل  إن��ه��ا  الغربية 
السلطة  تسليم  ح��ني  إل��ى  املؤقتة  الليبية 
إلى حكومة جديدة بعد انتخابات، لكنها 

لم تعلق بشكل محدد على النقطة املتعلقة 
بدور الدبيبة على رأس الحكومة.

ف��ي 2014 في  الليبي  ال��ب��رمل��ان  ��ل  وت��ش��كَّ
ان��ت��خ��اب��ات أط��ل��ق��ت ش�����رارة االن���ق���س���ام في 
ليبيا ب��ني ف��ص��ائ��ل م��ت��ن��اح��رة ف��ي ال��ش��رق 
الرئيسية  املجموعة  وان��ح��ازت  وال��غ��رب، 
م���ن أع���ض���ائ���ه إل����ى ال���ش���رق خ����الل ال��ح��رب 

األهلية.
وف��ي وق��ت س��اب��ق، ق��رر البرملان الليبي 
اس����ت����دع����اء رئ����ي����س وأع�����ض�����اء م��ف��وض��ي��ة 
للوقوف  ال��ث��الث��اء،  بجلسة  لالنتخابات، 

على أسباب عرقلة العملية االنتخابية.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م مجلس ال��ن��واب، 
عبدالله بليحق، في تصريحات صحافية، 
إن امل��ف��وض��ي��ة ل���م ت��رس��ل اق��ت��راح��ه��ا بعقد 
رسمي  بشكل  املقبل  الشهر  االن��ت��خ��اب��ات 

إلى البرملان الليبي.
ق����رر  امل����ج����ل����س  أن  ب���ل���ي���ح���ق  وأض�����������اف 
اس����ت����دع����اء رئ����ي����س وأع�����ض�����اء امل��ف��وض��ي��ة 
لالستماع  ل��الن��ت��خ��اب��ات  العليا  ال��وط��ن��ي��ة 
إل��ي��ه��م ف��ي ال��ج��ل��س��ة امل��ق��ب��ل��ة ح���ول ع��راق��ي��ل 
ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة وال��ت��ق��اري��ر امل��ق��دم��ة 

بشأن العملية االنتخابية.

 ح����������ذرت م�������ب�������ادرة “م������واط������ن������ون ض��د 
االن���ق���الب” ف���ي ت���ون���س، االث���ن���ني، م���ن “ك��ل 
أش���ك���ال ال��ت��ض��ي��ي��ق ع��ل��ى إض������راب ال��ج��وع 
ال����������ذي ي����خ����وض����ه ع��������دد م������ن أع���ض���ائ���ه���ا 
التوالي،  على  الخامس  لليوم  ومسانديه 

واملس بحقوق وحريات املضربني”.
ج����اء ذل����ك ف���ي ب���ي���ان ن��ش��رت��ه ل��ل��م��ب��ادرة 
ع���ب���ر ص��ف��ح��ت��ه��ا ال���رس���م���ي���ة ع���ل���ى م���وق���ع 

“فيسبوك”.
وم�����ن�����ذ ال����خ����م����ي����س، أع����ل����ن����ت م�����ب�����ادرة 
“م��واط��ن��ون ض��د االن���ق���الب” دخ����ول ن��واب 
ب����رمل����ان وش���خ���ص���ي���ات ع����ام����ة وس��ي��اس��ي��ة 
وبعض أع��ض��اء امل��ب��ادرة، ف��ي إض���راب عن 
ال��ط��ع��ام، “رف��ض��ا للحكم ال��ف��ردي وإخ��م��اد 

أصوات املعارضني“.

وق��ال��ت امل���ب���ادرة، ف��ي ب��ي��ان��ه��ا، اإلث��ن��ني، 
إن “هناك بداية للتحشيد األمني ألعوان 
ب����ال����زي امل����دن����ي م���ن���ذ ي�����وم أم�����س )األح������د( 
وب��داي��ة ح��ض��ور س��ي��ارات ال��ش��رط��ة بالزي 
ف��ي محيط مقر إض���راب الجوع  ال��رس��م��ي 

)بالعاصمة تونس(”.
وأض����اف����ت أن “ه���ي���ئ���ة م���واط���ن���ون ض��د 
االن���ق���الب وامل����ب����ادرة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ت��ح��ذر 
م��ن ك��ل أش��ك��ال التضييق ع��ل��ى اإلض���راب 
وم��س��ان��دي��ه وامل����س م���ن ح��ق��وق وح��ري��ات 

املضربني وامللتحقني بمقر اإلضراب”.
الحقوقية  للمنظمات  “ن����داء  ووج��ه��ت 
هذه  ومتابعة  ملعاينة  وال��دول��ي��ة  املحلية 
تتطور  ق��د  وم���ا  امل��ت��ص��اع��دة  التضييقات 
واستهداف  انتهاكات  م��ن  األوض���اع  إل��ي��ه 

لسالمة املناضلني واملناضالت”.
و”م���واط���ن���ون ض���د االن����ق����الب” م���ب���ادرة 
ش��ع��ب��ي��ة ق���دم���ت م���ق���ت���رح خ���ري���ط���ة ط��ري��ق 
إلن����ه����اء األزم�������ة ال���ّس���ي���اس���ي���ة ف����ي ت���ون���س، 
ت���ت���ض���م���ن إج����������راء ان����ت����خ����اب����ات رئ���اس���ي���ة 
اني من 

ّ
صف الث

ّ
وتشريعية مبكرة في الن

.2022 
وخالل يومي 17 و18 ديسمبر/كانون 
األول الجاري، منعت قوات األمن، عشرات 
امل��ح��ت��ج��ني م��ن ن��ص��ب خ��ي��ام اع��ت��ص��ام في 
ش�������ارع ال���ح���ب���ي���ب ب���ورق���ي���ب���ة، ب����دع����وة م��ن 
مبادرة “مواطنون ضد االنقالب”، وفرقت 
املسيل  ال��غ��از  قنابل  ب��إط��الق  املعتصمني 

للدموع.
ومنذ 25 يوليو/ تموز املاضي، تشهد 

ت���ون���س أزم�����ة س��ي��اس��ي��ة، ج�����راء إج������راءات 
منها:  سعيد  ق��ي��س  للرئيس  استثنائية 
ت��ج��م��ي��د اخ���ت���ص���اص���ات ال����ب����رمل����ان ورف����ع 
الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة 
دس��ت��وري��ة ال��ق��وان��ني، وإص����دار تشريعات 
ب����م����راس����ي����م رئ������اس������ي������ة، وإق�������ال�������ة رئ���ي���س 

الحكومة، وتعيني أخرى جديدة.
وت����رف����ض غ��ال��ب��ي��ة ال����ق����وى ال��س��ي��اس��ي��ة 
وامل����دن����ي����ة ف����ي ت����ون����س إج�����������راءات س��ع��ي��د 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، وت��ع��ت��ب��ره��ا “ان��ق��الًب��ا على 
ال���ّدس���ت���ور”، ب��ي��ن��م��ا ت��ؤي��ده��ا ق���وى أخ���رى 
ترى فيها “تصحيًحا ملسار ثورة 2011"، 
ال��ت��ي أط��اح��ت ب��ح��ك��م ال��رئ��ي��س آن����ذاك زي��ن 

العابدين بن علي )2011-1987(.

املغرب 2021… قصة نجاح

البرملان الليبي يفشل في حسم مصير االنتخابات

تونس.. "مواطنون ضد االنقالب" تحذر من "التضييق" على إضرابها ومسانديه
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ضفاف

"ه����ا ه���ي ال���ب���راه���ن ال��ح��دي��ث��ة ل��وج��ود 
الله"، بهذه الجملة يعلن الغالف الخلفي 
ل��ك��ت��اب "ال����ل����ه، ال��ع��ل��م وال����ب����راه����ن.. فجر 
ال�����ث�����ورة" ع����ن م��ض��م��ون��ه امل���ث���ي���ر ل��ل��ج��دل. 
س��اه��م ف���ي ال��ك��ت��اب 20 ف��ي��ل��س��وف��ًا وع��امل��ًا 
إث��ب��ات  أعينهم  ن��ص��ب  واض��ع��ن  فرنسيًا 
وج����ود ال��ل��ه ب��ال��دل��ي��ل ال��ع��ل��م��ي، ل��ي��ش��ددوا 
ع��ل��ى ف��ك��رة ع���دم اخ��ت��الف ال��ع��ل��م وال��دي��ن، 
وبأن الجدال الذي دار لقرون، يمكن حسم 

إجابته من خالل العلم.
أكتوبر/تشرين   13 ف��ي  ال��ك��ت��اب  ص��در 
األول 2021 في فرنسا، من قبل دار نشر  
حصيلة  وه��و   ،Guy Tridaniel Editions
ج���ه���ود اس���ت���م���رت أك���ث���ر م����ن 3 س���ن���وات، 
واستطاع أن يتصدر مبيعات الكتب منذ 

طرحه في فرنسا.

 "كتاب "الله والعلم والبراهني

يتألف الكتاب من 500 صفحة وينقسم 
األدل������ة  ف����ي  ي���ب���ح���ث  إل������ى ج�����زأي�����ن، األول 
العلمية، وال��ج��زء ال��ث��ان��ي ف��ي األدل���ة غير 

العلمية.
أوليفييه  الرئيسيان  املؤلفان  ويحطم 
بوناسيز وميشيل إيف بولوري الحدود 
السؤال:  العلم واإليمان لإلجابة عن  بن 
"ه����ل وج�����ود إل����ه خ���ال���ق ل��ل��ك��ون ه���و حقًا 

الخيار األكثر عقالنية علميًا؟".
وبحسب تقرير طويل نشرته صحيفة 
الكاتبان  رك��ز  فقد  الفرنسية،   Le Figaro
ال��ج��دي��د ع��ل��ى م��س��ار نشوء  ف��ي كتابهما 
الكون الذي بدأ ب� "االنفجار العظيم" قبل 
نحو 14 مليار سنة، والتراكمات العلمية 
علميًا،  املثبتة  النظرية  ه��ذه  تبعت  التي 
إل����ى ج���ان���ب االك���ت���ش���اف���ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي 
ال��ق��ادم��ة؛ جميعها  ال��ع��ق��ود  ف��ي  ستظهر 
أوصلتهما إل��ى "رؤي���ة وج��ه ال��خ��ال��ق في 

املجرات البعيدة".
البوذي  الفلكية  الفيزياء  عالم  ويؤكد 
ت��ري��ن ج���وان ت���وان – أح���د ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن 
"عالم  ب���  الكاتبان ووص��ف��اه  ب��ه  استشهد 
فلك مؤمن" أنه "في الثالثن عامًا القادمة 
سيكون لدينا اكتشافات مثيرة حول علم 

ال��ك��ون��ي��ات تثبت وج���ود مهندس  أص���ول 
ع��ظ��ي��م خ��ل��ف ال���وج���ود ك��ل��ه وق��ب��ل ح���دوث 

االنفجار العظيم".
وإي����م����ان ال���ع���ل���م���اء ب���ال���ل���ه ل���ي���س ط��رح��ًا 
أمريكية  إل��ي��ه دراس���ة  إذ تطرقت  ج��دي��دًا، 
 PEW م����رك����ز ق���ب���ل  م����ن  ال����ع����ام 2009  ف����ي 
لألبحاث، كشفت فيها أن غالبية العلماء 
ما"  "ب��ش��يء  ي��ؤم��ن��ون   )51٪( األمريكين 

مقارنة بأقلية )٪41( ال يؤمنون بشيء.
أجراها  بدراسة  الكتاب  استشهد  كما 
عالم الوراثة باروخ أبا شاليف عام 2003 
ح���ول م��ع��ت��ق��دات ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة نوبل 
ع��ام من  منذ إنشائها تحت عنوان "100 
ج��ائ��زة ن��وب��ل"، أظ��ه��رت فيها أن ٪90 من 
بدين،  مرتبطون  نوبل  بجائزة  الفائزين 
ن��س��ب��ة  امل���س���ي���ح���ي���ن، وأن  وث��ل��ث��ي��ه��م م����ن 
امل��ل��ح��دي��ن م���ن ال���ف���ائ���زي���ن ب���ج���ائ���زة ن��وب��ل 
لألدب ٪35 مقابل ٪10 فقط بن العلماء.

ب������������دوره ي�����ق�����ول امل������ؤل������ف ب����ون����اس����ي����ز: 
"س���اع���دت���ن���ا امل���ئ���ة ع�����ام األخ�����ي�����رة ك��ث��ي��رًا" 
وخ���ص���وص���ًا االك���ت���ش���اف���ات ال��ع��ل��م��ي��ة ف��ي 
العقدين األخيرين في رؤية جمال الكون 

وعظمته ونظامه وحتى انسجامه.
ث��م يلفت إل��ى أن��ه ل��ق��رون ح���اول بعض 
 من الفيلسوف 

ً
العلماء إثبات العكس بداية

 1473( كوبرنيكوس  نيكوالس  والفلكي 
-1856( ف��روي��د  سيغموند  إل���ى   )1543  –

1939( مرورًا بجاليليو جاليلي )1564 – 
داروي��ن  لتشارلز  التطور  ونظرية   )1642

.)1882 – 1809(
وي����ض����ي����ف: "ت�����راك�����م�����ت االك����ت����ش����اف����ات 
ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة م���ذه���ل���ة، م���م���ا أع��ط��ى 
االنطباع بأنه من املمكن شرح الكون دون 
الحاجة إلى اللجوء إلى إله خالق؛ وهكذا 
القرن  ف��ي مطلع  امل��ادي��ة فكريًا  ان��ت��ص��رت 

العشرين".
ث����م وب���ش���ك���ل غ���ي���ر م���ت���وق���ع ت���أرج���ح���ت 
ف��ي االت���ج���اه اآلخ��ر  االح��ت��م��االت العلمية 
بقوة ال تصدق بعدما توالت "اكتشافات 
الكون  وتوسع  الكم  وميكانيكا  النسبية 
وم����وت����ه ال�����ح�����راري واالن����ف����ج����ار ال��ع��ظ��ي��م 
ت��ع��ق��ي��د  ل����ل����ك����ون أو  ال����دق����ي����ق  وال����ض����ب����ط 
ك�������ر ف��ي 

ُ
ال���ك���ائ���ن���ات ال���ح���ي���ة" ح���س���ب م����ا ذ

الكتاب.
وأض�����اف ش���ارح���ًا: "أت�����ت ه����ذه امل��ع��رف��ة 
ال��راس��خ��ة  اليقينيات  لتنشيط  ال��ج��دي��دة 
في الروح الجماعية للقرن العشرين، إلى 
الحد الذي يمكننا فيه اليوم أن نقول إن 
امل��ادي��ة، ال��ت��ي ل��م تكن أب���دًا م��ج��رد اعتقاد 
إل��ى أن  مثل أي اعتقاد آخ��ر، في طريقها 

تصبح غير عقالنية".

ك��ل ه��ذه العناصر قلبت األم���ور وأدت 
إلى مالحظتن:

أواًل:  بتنا نعرف أن الوقت الالنهائي 
في املاضي أمر مستحيل وأن هناك بداية 
م��ط��ل��ق��ة ل��ل��زم��ان وامل���ك���ان وامل�������ادة، وال��ت��ي 
ت���رت���ب���ط ب��ب��ع��ض��ه��ا ال���ب���ع���ض ك���م���ا ع��ل��م��ن��ا 

أينشتاين، حسب تعبيره.
ثم يقول: "إذا كانت هناك بداية، فذلك 
ألن ال��س��ب��ب ف��ي أص���ل ه���ذا ال��ظ��ه��ور ليس 
ماديًا وال مكانيًا وال زمانيًا، ولكنه أسمى 
م���ن ال���ك���ون ن��ف��س��ه. ث���م ن��ق��ت��رب ك��ث��ي��رًا من 
تعريف الله الذي قدمته جميع الفلسفات 

واألديان الكالسيكية". 
للكون" حسب  الدقيق  "الضبط  ثانيًا: 
وص���ف���ه، وي���ش���رح "إذا ل���م ت��ك��ن ال��ث��واب��ت 
أو ال���ب���ي���ان���ات األول�����ي�����ة ل���ل���ك���ون ع���ل���ى م��ا 
ه���ي ع��ل��ي��ه ب��ال��ض��ب��ط، ف��ل��ن ت��ك��ون ال����ذرات 
ال��ن��ج��وم  تتشكل  أن  ي��م��ك��ن  م���وج���ودة وال 
وت��س��ت��م��ر مل���ل���ي���ارات ال���س���ن���ن، ول����ن ت��ت��اح 
الفرصة للحياة املعقدة للتطور"، وهو ما 
الصدفة  نظرية  الحائط  بعرض  يضرب 
الظروف  ه��ذه  ك��ل  أن تهيئ  التي يصعب 

"بالصدفة" لوجود الحياة.
ه����ات����ان امل���الح���ظ���ت���ان، ح���س���ب م����ا ق���ال 
ب��ون��اس��ي��ز، ت���ؤدي���ان بطبيعة ال��ح��ال إل��ى 
االع��ت��ق��اد "ب����أن ه���ن���اك، ف���ي أص���ل ك���ل ه��ذا 
العالم  أراد أن يخلق   ذكيًا 

ً
الوجود، عقال

حتى نتمكن من الوجود".
 في رده على الخالف 

ً
ويستطرد قائال

الدائر بن مسألة الكيفية )التي تخصص 
بها العلم( في حن أن اإلجابة عن سؤال 
مل���اذا ن��ح��ن م���وج���ودون )ال��ت��ي تخصصت 
ب��ه��ا ال��ف��ل��س��ف��ة(، ف����ال ب��ون��اس��ي��ز: "ي���ّدع���ي 

العالم  أنهما يتحدثان عن  والدين  العلم 
الحقيقي، لذا ال يجب أن يختلفا، ال يمكن 
ف���ي تحليلهما  ان��ف��ص��ام  ه��ن��اك  ي��ك��ون  أن 

للكون".
من  تحقق  الخلق  أن  يعتبر  وبالتالي 
خ����الل ق���واع���د ع��ل��م��ي��ة، وب���ال���ت���ال���ي ه��ن��اك 
الدين  تجمع  مشتركة  وتفاعالت  أسباب 

والعلم وال تفّرقهما.
 ب��ع��دم ت���ع���ارض ال��دي��ن 

ً
وي���ض���رب م��ث��ال

وال��ع��ل��م ف��ي ف��ك��رة ب��داي��ة ال��ك��ون ونهايته، 
إذ ي��ص��ر ال��دي��ن ع��ل��ى أن ال��ك��ون ل��ه ب��داي��ة 
الكون  ونهاية وأن فكرة الخلود في ه��ذا 
غير واردة، وهو ما أثبته العلم بعد قرون 
م��ن ظ��ه��ور ال��رس��االت ال��س��م��اوي��ة بنظرية 
االنفجار العظيم وبأن الكون نشأ من هذا 

االنفجار وبأنه سيكون له نهاية.
ثم يشرح بأن دع��وة الديانة اليهودية 
األول������ى ب����أن ال��ش��م��س وال���ق���م���ر م���ص���دران 
للنور فقط قبل وج��ود علماء فلك، وبأن 
كل اآللهة املعبودة غير حقيقية، وهو ما 

تم إثباته الحقًا بالفعل.

من هو املؤلف الرئيسي أوليفييه بوناسيز؟

غير  ك��ان  بأنه  نفسه  بوناسيز  يصف 
مؤمن حتى بلغ م��ن العمر 20 ع��ام��ًا، في 
ت��ل��ك امل��رح��ل��ة م��ن ح��ي��ات��ه اك��ت��ش��ف أسبابًا 
ع���ق���الن���ي���ة ل���إلي���م���ان ب����وج����ود ال����ل����ه؛ وه���و 
اكتشاف أذهله كثيرًا ألنه كان ينظر إلى 
عقالنين،  غير  أن���اس  بأنهم  املسيحين 
األسباب  فيه  يشرح  فيديو  مقطع  فنشر 
ال��ت��ي ج��ع��ل��ت��ه م��ؤم��ن��ًا، ح��س��ب م���ا ق���ال في 

مقابلة مع موقع C News الفرنسي.

لكنه اعترف بأنه آمن بالله عن طريق 
الصدفة وبأسباب غير منطقية.

ث��م ف��ي ع��ام 2013، ب���دأت رح��ل��ة البحث 
الحقيقية عن األسباب والبراهن، عندما 
دعاه مدرس الفلسفة البنته للحديث عن 
األس���ب���اب ال��ت��ي دف��ع��ت��ه��ا ل��إلي��م��ان ب��ال��ل��ه، 
حجتها  إلث��ب��ات  مساعدته  ابنته  فطلبت 

أمام األستاذ.
ثم  األس��ت��اذ،  ملناظرة  بوناسيز  توجه 

الخاصة  قناته  على  أيضًا  الفيديو  نشر 
ب��ع��ن��وان "إظ���ه���ار وج����ود ال��ل��ه واألس���ب���اب 
مليون   1.5 ليحصد  لإليمان"  املسيحية 

مشاهدة.
املهندس ميشال إيف بولور أحد  كان 
امل��ش��اه��دي��ن، ف��ع��رض ع��ل��ى ب��ون��اس��ي��ز أن 
يؤلفا كتابًا يجيب عن األسئلة التي كان 

يفكر بها ملدة 30 عامًا.
وع��ل��ى م���دى 3 س��ن��وات، وب��ت��دق��ي��ق من 
عدة علماء ومتخصصن، قرر بوناسيز 
ال���ت���ي  امل�����ف�����اج�����أة  ت�����داع�����ي�����ات  ي�����ش�����ارك  أن 
واجهها مع اآلخرين وتدوينها في كتاب 

بمساعدة املهندس بولور.
وب���اإلض���اف���ة إل����ى ال���ب���راه���ن ال��ع��ل��م��ي��ة، 
ي���س���ت���ك���ش���ف ال�����ك�����ت�����اب "ال������ب������راه������ن غ��ي��ر 
العلمية" مثل وجود املسيح  والنبوءات 
وامل���ع���ج���زات وت���اري���خ ال��ش��ع��ب ال��ي��ه��ودي. 
ويشدد على فكرة أن العديد من الفالسفة 
وال��ع��ل��م��اء ف��ش��ل��وا ف��ي إث��ب��ات أن ال��ل��ه غير 

موجود.

ردود فعل

وي����دع����م أط�����روح�����ة ب���ون���اس���ي���ز ال���ع���ال���م 
روبرت ويلسون، والذي حاز جائزة نوبل 
في الفيزياء لعام 1978 ووقع على مقدمة 

الكتاب. 
يؤكد العالم امللحد أنه "على الرغم من 
األسمى  ال���روح  ب��أن  القائلة  الفرضية  أن 
ه����و أص�����ل خ���ل���ق ال����ك����ون ال ت���ب���دو ك��اف��ي��ة 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل����ه، إال أن����ه ي��ق��ب��ل ت��م��اس��ك��ه��ا"، 

 بنظرية املادية.
ً
مقارنة

أم�����ا ص��ح��ي��ف��ة ل���وف���ي���غ���ارو ال��ف��رن��س��ي��ة 
ف��أّي��دت ال��ك��ت��اب ع��ل��ى إص����راره ب���أن تطور 
ال��ع��ل��م أص��ب��ح أق���ل دوغ��م��ائ��ي��ة )ح���ال���ة من 
ال����رك����ود ال���ف���ك���ري ي���ك���ون ف��ي��ه��ا ال��ش��خ��ص 
غ����ي����ر م����ت����س����ام����ح م������ع م����ن����اق����ش����ة أف�����ك�����اره 
ل��درج��ة رف��ض��ه رؤي���ة األف��ك��ار املتناقضة( 
وخصوصًا عندما يتعلق األمر بالقضايا 
ب��إم��ك��ان امللحدين  ل��م يعد  ال��ع��ق��ائ��دي��ة، إذ 
االع��ت��م��اد عليها إلث��ب��ات ع��دم وج��ود إل��ه، 
االستشهاد  للمؤمنن  يمكن  املقابل  ف��ي 

باالكتشافات العلمية إلثبات وجوده.

 علماء وفالسفة فرنسيون:   الله موجود ...وباألدلة العلمية
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قضايا وآراء

ص���ن���ف���ت م���ن���ظ���م���ة ال����ص����ح����ة ال���ع���امل���ي���ة 
امل��ت��ح��ور ال��ج��دي��د ل��ف��ي��روس »ك��وف��ي��د19-« 
الذي ُرصد ألول مرة في جنوب أفريقيا، 
ب��وص��ف��ه »م���ق���ل���ق���ًا«، وأط���ل���ق���ت ع��ل��ي��ه اس��م 
املتحور خامس  »أوميكرون«. ويعد هذا 
ساللة توضع في هذا التصنيف. ونعلم 
أن�����ه ل��ت��س��ه��ي��ل ال���ن���ق���اش���ات ال���ع���ام���ة ح���ول 
املتحورات، تقوم منظمة الصحة العاملية 
األبجدية  األحرف  باستخدام  بتسميتها 
اليونانية )ألفا، بيتا، غاما، دلتا.. إلخ(. 
الصحة  منظمة  خ��ب��راء  مجموعة  ووف���ق 
ال���ع���امل���ي���ة، ت��ش��ي��ر ال���ب���ي���ان���ات األول����ي����ة إل��ى 
أن ه��ن��اك »خ��ط��رًا م��ت��زاي��دًا ل��إص��اب��ة م��رة 
باملتحورات   

ً
مقارنة بأوميكرون  أخ��رى« 

األخرى السابقة.
الفيروسات، بما  أن كل  الكالم  حاصل 
فيها امل��س��ؤول ع��ن »ك��وف��ي��د19-«، تتحور 
بمرور الوقت. وبعض الطفرات يمكن أن 
ال��ف��ي��روس وت��ؤدي  ت��ؤث��ر على خصائص 
 إل��ى تسهيل ان��ت��ش��اره أو رف��ع شدة 

ً
م��ث��ال

العالم  أن  بمعنى  يسببه..  ال���ذي  امل���رض 
لم ينته بعد من تداعيات هذا الفيروس، 
وال��������دول ال���ت���ي ت���دف���ع ال���ث���م���ن غ���ال���ي���ًا ه��ي 
اإلمكانيات  تملك  ال  التي  الفقيرة  ال��دول 
ل��ش��راء ال��ل��ق��اح��ات ل��ش��ع��وب��ه��ا. ف��ه��ل يجب 

الخاصة  االختراع  ات  ب��راء قواعد  تعليق 
ب��ل��ق��اح��ات ك����ورون����ا ال���ت���ي ت��م��ت امل��واف��ق��ة 
ال��ط��وارئ،  ح��االت  ف��ي  عليها لالستخدام 
ب��ن دول  ال��ت��ك��اف��ؤ  م��ح��اول��ة لتحقيق  ف��ي 
ال����ع����ال����م؟ ال�����ج�����واب ن����ع����م. ف���ه���ن���اك واح����د 
م���ن ب���ن ك���ل أرب���ع���ة أش���خ���اص ف���ي ال����دول 
املتقدمة تم تطعيمه فعليًا، بينما الحال 
في الدول الفقيرة يبلغ واحدًا من بن كل 

خمسمائة شخص.
ل���ك���ن امل���س���أل���ة ج����د م���ع���ق���دة، ف��ل��ق��اح��ات 
»ك�����وف�����ي�����د19-« ت��ت��م��ت��ع ب���ح���ق���وق امل��ل��ك��ي��ة 
ال��ف��ك��ري��ة، وه���ي ح��ق��وق ق��ان��ون��ي��ة تحمي 
االب���ت���ك���ارات ال����ص����ادرة ع���ن ن��ش��اط ف��ك��ري 
الصناعية وغيرها. وتشير  املجاالت  في 
العقل  إب��داع��ات  إل��ى  الفكرية  امللكية  ه��ذه 
م��ن اخ��ت��راع��ات وم��ص��ن��ف��ات أدب��ي��ة وفنية 
وت��ص��ام��ي��م وش����ع����ارات وأس����م����اء وص���ور 
امللكية  وت��ك��ون  ال��ت��ج��ارة.  ف��ي  مستخدمة 
ال��ف��ك��ري��ة م��ح��م��ي��ة ق��ان��ون��ًا ب��ح��ق��وق، منها 
ات االخ�����ت�����راع وح�����ق امل���ؤل���ف   ب���������راء

ً
م����ث����ال

وال����ع����الم����ات ال����ت����ج����اري����ة. وي����رم����ي ن��ظ��ام 
ت��وازن  إرس���اء  خ��الل  م��ن  الفكرية،  امللكية 
امل��ب��ت��ك��ري��ن ومصالح  م��ص��ال��ح  ب��ن  سليم 
تساعد  بيئة  إتاحة  إلى  العام،  الجمهور 
على ازده���ار اإلب���داع واالب��ت��ك��ار. ه��ذا هو 

س����ر امل��ل��ك��ي��ة ال���ف���ك���ري���ة، وال ي��خ��ف��ى ع��ل��ى 
املتخصصن أنه وراء بعض االختراعات 
ال����ص����ن����اع����ي����ة م������الي������ن م�������ن ال���������������دوالرات 
تستثمرها الشركات أو الدول في بعض 
األفراد أو املختبرات أو املؤسسات، ومن 
ه���ن���ا ت���أت���ي ال���ح���ص���ان���ة ال���ق���ان���ون���ي���ة ال��ت��ي 
ت��ف��رض��ه��ا ق��واع��د ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة على 
ات االخ��ت��راع. ويسمح ه��ذا التفسير  ب��راء
ال���ق���ان���ون���ي ال����ص����رف ل���ب���ع���ض ال���ش���رك���ات 

ع��ن.  رم��ش��ة  ف��ي  أرب���اح خيالية  بتحقيق 
مليار   33.5 تحقيق  تعتزم  فايزر  فشركة 
دوالر م���ن م��ب��ي��ع��ات ل��ق��اح��ه��ا ه���ذا ال��ع��ام، 
مبيعات  تحقيق  ب��اي��ون��ت��ي��ك  ت��ت��وق��ع  ك��م��ا 
من اللقاح بقيمة 15.9 مليار يورو خالل 
تحقيق  موديرنا  تتوقع  كما   ،2021 ع��ام 
في  لقاحها  ع��ائ��دات  م��ن  دوالر  مليار   20

عام 2021.
ه��ذه األرق��ام توضح األرب��اح الخيالية 
 
ً
مستفيدة ال��ش��رك��ات،  ت��ل��ك  تحققها  ال��ت��ي 

م��ن ال��ح��ص��ان��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي تحمي 
ات اخ���ت���راع���ه���ا. ل��ك��ن ع��ن��دم��ا ي��م��وت  ب������راء
ال���ب���ش���ر ي���وم���ي���ًا ج������راء أوب����ئ����ة ع��ل��ى  آالف 
ش��اك��ل��ة ج��ائ��ح��ة ف���ي���روس ك���ورون���ا، فهنا 
ال��دول��ي يجب أن يكون  العامل األخ��الق��ي 
ح��اض��رًا ألن��ن��ا ك��ل��ن��ا ب��ش��ر وه��ن��اك ح��ق��وق 
إن��س��ان��ي��ة ت��ج��ب ح��م��اي��ت��ه��ا وال ي��ج��ب أن 
ت��ط��غ��ى امل���ك���اس���ب االق���ت���ص���ادي���ة وق���واع���د 
التجارة الدولية املصممة لحماية حقوق 

امللكية الفكرية على الجانب اإلنساني. 
ك��ان��ت  أن����ه إذا  إل����ى  ن��ش��ي��ر  وي��ك��ف��ي أن 
ال���ع���دي���د م���ن امل���واث���ي���ق ال���دول���ي���ة ق���د ت��م��ت 
امل���ص���ادق���ة ع��ل��ي��ه��ا ب��ع��د ن��ه��اي��ة ال��ح��رب��ن 
ال��ع��امل��ي��ت��ن، وب��م��وج��ب��ه��ا أن��ش��ئ��ت محاكم 
دول����ي����ة مل��ت��اب��ع��ة م��ق��ت��رف��ي ال���ج���رائ���م ض��د 

اإلن��س��ان��ي��ة، ان��ط��الق��ًا م��ن م��ب��دأ أن حقوق 
اإلن��س��ان ه��ي حقوق كونية.. ف��إن ح��االت 
ال�����ط�����وارئ ال���ع���امل���ي���ة ف����ي م���ج���ال ال��ص��ح��ة 
ال��ع��ام��ة، م��ث��ل ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا، 
تتطلب رفع حماية حقوق امللكية الفكرية 
ف����ي م����ج����ال ال���ل���ق���اح���ات ص����ون����ًا ل��ح��م��اي��ة 
ح���ي���اة اإلن����س����ان ف���ي ال���ع���ال���م. وال���ح���ق في 
التي  الكونية  اإلنسان  الحياة من حقوق 
ال��ت��وح��ي��دي��ة وامل��واث��ي��ق  ال��دي��ان��ات  جعلت 
واالت����ف����اق����ي����ات ال����دول����ي����ة ت���ك���ت���ب���ه���ا ب���م���اء 

الذهب.
فعلى كل دول منظمة التجارة العاملية 
اإلصغاء إلى منطق العقل وعدم االختباء 
لوبيات  أو  الضيقة  املالية  املصالح  وراء 
امل��خ��ت��ب��رات ال��ع��م��الق��ة وي���ج���ب ع��ل��ي��ه��ا أن 
 تصنيع 

َ
أف���ض���ل، وق������درة ت���ؤّم���ن وص�����واًل 

أك���ب���ر، ول���ق���اح���اٍت أك��ث��ر ل��ك��ل دول ال��ع��ال��م. 
وإذا تم هذا التنازل فإن البلدان يمكنهما 
إذن  إنتاج معدات ولقاحات محلية دون 
ُمسبق من أصحاب امللكية الفكرية، ومن 
ش���أن ذل���ك ح��م��اي��ة أرواح ال��ب��ش��ر وإث��ب��ات 
الطابع األخالقي في عالقات البشر فيما 

بينهم. 

أكاديمي مغربي

ال������ع������ل������م������ان������ي������ة وال�������دي�������م�������وق�������راط�������ي�������ة 
)ب��ت��ع��ري��ف��ه��م��ا ال�����ذي ن���ع���رف���ه( م��ري��ض��ت��ان 
أن شفاءهما  أظ��ن  وال  األم،  بالدهما  ف��ي 
ق�����ري�����ب، ف���امل���ت���غ���ي���رات ال���س���ك���ان���ي���ة ه���ن���اك 
ت���ف���رض ع���ل���ى أه�����ل ال����ب����الد األص���ل���ي���ن أن 
ل�  الرئيسية  امل��ب��ادئ  ع��ن   

ً
قليال ي��ت��ن��ازل��وا 

من  والديموقراطية«  العلمانية  »ثنائية 
أج����ل ض���م���ان ع����دم اس��ت��خ��دام��ه��ا م���ن قبل 
امل��ه��اج��ري��ن ال��ج��دد ب��ش��ك��ل ق��د ي��ؤث��ر على 
ط��ب��ي��ع��ة ه����ذه ال���ب���الد ودي��ن��ه��ا وث��ق��اف��ت��ه��ا 

الرئيسية!
ال���خ���ري���ط���ة  امل����ت����غ����ي����رات ع���ل���ى  ك���م���ا أن 
ال��ع��امل��ي��ة م��ا ب��ع��د ن��ه��اي��ة ال��ح��رب ال��ب��اردة 
الكبيرة  ال��دول  بعض  على  كذلك  فرضت 
أن ت��ل��ب��س ل��ب��اس ال���دي���ن ب���ن وق���ت وآخ���ر 
مصالحها  تمس  التي  القضايا  ملعالجة 

االقتصادية ونفوذها الدولي.
ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ف���ي ص���ورت���ه���ا األس���اس���ي���ة 
ل��ي��س��ت ع��ل��ى م��ا ي����رام. ول���و ع���اد ال��رئ��ي��س 
»ت��وم��اس جيفرسون«  ال��ث��ال��ث  األم��ي��رك��ي 
إل����ى ال���ح���ي���اة م����رة أخ�����رى ألع�����اد ص��ي��اغ��ة 

ج��م��ل��ت��ه ال���ش���ه���ي���رة ال���ت���ي ي���ق���ول ف��ي��ه��ا إن 
يحترم مؤسسة  قانونًا  »ال تضع  الدولة 
دي��ن��ي��ة، أو ي��ح��ظ��ر م��م��ارس��ت��ه��ا ب��ح��ري��ة«، 
ب��ش��ك��ل ي��ت��ن��اس��ب م����ع ال����واق����ع األم���ي���رك���ي 
الجديد الذي أصبحت فيه الدولة تتدخل 

لصياغة مفاهيم الدين لدى العامة!
لثنائية  األم  ال���ب���الد  ف���ي  ي��ح��ص��ل  وم���ا 
وال��دي��م��وق��راط��ي��ة، ال يختلف  ال��ع��ل��م��ان��ي��ة 
ك���ث���ي���رًا ع����ّم����ا ي���ح���ص���ل ف�����ي ب������الد ال���ع���ال���م 
األخرى، فالدولة اإلسالمية )إكس(، التي 
تقول إنها دولة علمانية، لن تسمح بحال 
من األحوال في الظروف التاريخية التي 
ن��ع��ي��ش��ه��ا ف���ي ال���وق���ت ال���ح���ال���ي، ب��س��ي��ط��رة 
اتها العامة!  الهوية املسيحية على فضاء
)واي( في أقصى  الدولة  ومثلها ستفعل 
ف��ي  )زد(  وال������دول������ة  اآلس������ي������وي،  ال����ش����رق 

الجنوبية. أميركا 
ال���ت���ع���ري���ف امل���ث���ال���ي ل��ل��ع��ل��م��ان��ي��ة ي��ك��ون 
النسيج  يكون  عندما  األرض  على   

ً
فاعال

االج���ت���م���اع���ي م���ت���ش���اب���ه���ًا وم�����ن م��رج��ع��ي��ة 
دي���ن���ي���ة وث���ق���اف���ي���ة واح��������دة، ل��ك��ن��ه ي��س��ق��ط 

ب���ال���ت���أك���ي���د ع���ن���دم���ا ي���ن���ش���أ ال���ت���ه���دي���د م��ن 
الداخل!

ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ال���ت���ي ت��ف��ص��ل ال����دول����ة ع��ن 

الدين، أو تفصل الدين عن الدولة، كانت 
شرطًا لقيام املدنية الحديثة قبل أكثر من 
مائتي عام. هذا أمر ربما لن يحاججني 
ف���ي���ه ال���ك���ث���ي���رون، ل���ك���ن اس���ت���م���رار امل��دن��ي��ة 
ويتحدث  يتغير  ألن  بحاجة  وازده��اره��ا 
مفهوم العلمانية بحيث يكون قادرًا على 
امل��ت��غ��ي��رات الكونية التي  ف��ي ظ��ل  ال��ن��ج��اة 

تزور األرض ما بن قرن وآخر.
ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ال��ج��دي��دة، أو م��ا ي��م��ك��ن أن 
أس���م���ي���ه م���ف���ه���وم »م�����ا ب���ع���د ال��ع��ل��م��ان��ي��ة« 
يفترض أن يكون متسقًا مع كل املتغيرات 
الجديدة، ومنها تعدد القوى الدينية في 
الدولة الواحدة. وُيفترض به كذلك أن ال 
ي��ف��ص��ل ال��دي��ن ع��ن ال���دول���ة وإن��م��ا يجعله 
الجديد  املفهوم  في  فالدولة  منها،  ج��زءًا 
ال��دي��ن،  مكونة م��ن أرك���ان ع��دة م��ن بينها 
ال����ذي ه���و ب�����دوره م���ك���ون م���ن أج�����زاء ع��دة 
ال��ذي  ال��ج��زء  بينها  م��ن  )أدي���ان مختلفة( 

يصبغ هوية الدولة.
ُي������ف������ت������رض أي������ض������ًا ف�������ي م�����ف�����ه�����وم »م�����ا 
ب��ع��د ال��ع��ل��م��ان��ي��ة« أن ُي��ب��ق��ي ع��ل��ى دي��ن��ي��ة 

ف��رن��س��ا عن  ف��ص��ل  )م���ن يستطيع  ال���دول���ة 
الكاثوليكية أو أملانيا عن البروتستانتية 
أو ت���رك���ي���ا ع����ن اإلس�������الم ال����س����ن����ي(، ف��ي��م��ا 
ي��ل��ّب��س ال��ح��ك��وم��ة ن��ظ��ام��ًا م��دن��ي��ًا خ��ال��ص��ًا 
أن يكون إسالميًا  امل���رور ال يمكن  )ن��ظ��ام 
ال��ن��ظ��ام  وم��ث��ل��ه  ي��ه��ودي��ًا،  أو  مسيحيًا  أو 

الصحي، ودوريات كرة القدم..الخ(.
م��ح��ددة، وحكومة  دينية  بهوية  دول��ة 
م��دن��ي��ة ت���دي���ر أرك�����ان ال���دول���ة ال���ت���ي يمثل 
ال�����دي�����ن أح�����ده�����ا، وم�����واط�����ن ي���ت���ع���ب���د رب���ه 
بطريقة رأسية ال أفقية، بمعنى أن الدولة 
ذات ال��ص��ب��غ��ة ال��دي��ن��ي��ة امل��ع��ي��ن��ة ت��ت��ع��ام��ل 
م��ع األدي����ان األخ����رى ع��ل��ى أرض��ه��ا بمبدأ 
االح����ت����واء ال ال��ت��ن��اف��س، وت��ح��ت��رم ع��الق��ة 
س���اك���ن ال����دول����ة م���ع رب����ه ع��ل��ى أن ي��ح��ت��رم 
ه��و ع��الق��ات اآلخ��ري��ن م��ع رب��ه��م. يتحرك 
ف���ي دي���ن���ه ب��ش��ك��ل رأس����ي وال ي��س��ع��ى إل��ى 
األدي��ان  بقية حاملي  مع  األفقي  التقاطع 
األخ�������رى. ه���ك���ذا ت���ك���ون ال����دول����ة ع��ل��م��ان��ي��ة 

وهكذا يكون املواطن علمانيًا.
كاتب سعودي

العاملية تحت  األسلحة  ت��ج��ارة  ت��زده��ر 
دولة  واملعطيات، وال توجد  ال��ظ��روف  كل 
تصّدر معدات عسكرية أكثر من الواليات 
املتحدة األميركية، حيث ارتفعت حصتها 
ف���ي م��ج��ال ت��ص��دي��ر األس��ل��ح��ة ع��امل��ي��ًا إل��ى 
%37 خ����الل ال���س���ن���وات ال��خ��م��س امل��اض��ي��ة 
ستوكهولم  أب��ح��اث  معهد  لبيانات  وف��ق��ًا 
السويد. وتذهب نحو نصف  الدولي في 
ص�����ادرات األس��ل��ح��ة األم��ي��رك��ي��ة %47 إل��ى 
الشرق األوس��ط، وتبيع الواليات املتحدة 

اآلن األسلحة ل� 96 بلدًا حول العالم.
»ب����اي����دن«  ال���رئ���ي���س  إدارة  ت����ق����وم  ك���م���ا 
بدورها في مراجعة سياسة نقل األسلحة 
ت��ح��وك��م  وال�����ت�����ي   ،)CATP( ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
ت��ص��دي��ر األس��ل��ح��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وال���ت���ي ت��ّم 
ت��ص��م��ي��م��ه��ا ل��ت��خ��ف��ي��ف ق����ي����ود ال��ت��ص��دي��ر 
ب��ص��ورة م��ت��وات��رة، وه��ي مراجعات تلعب 
دورًا م��ح��وري��ًا ف��ي م���دى ال���ت���زام ال��والي��ات 
 ،)ATT( املتحدة بمعاهدة تجارة األسلحة
التي  الوحيدة  العاملية  األداة  تعّد  وال��ت��ي 
ل��ة  وامل��س��اء الشفافية  إل��ى تحسن  ت��ه��دف 
الدولية، مع خطورة  األسلحة  في تجارة 
تحول األسئلة الصعبة املتعلقة بسياسة 
تصدير األسلحة إلى مسائل قانونية، في 
بالسماح  املتحدة  ال��والي��ات  تستمر  ح��ن 

ل���واض���ع���ي ال���س���ي���اس���ات ب���م���وازن���ة ج��م��ي��ع 
ال��ع��وام��ل ذات ال��ص��ل��ة، وه���م ال��ذي��ن ال يتم 

تقييدهم بمعاهدة تجارة األسلحة.
وب����م����ا أن واش����ن����ط����ن ت���ع���ت���ب���ر ت��ص��دي��ر 
ا م���ه���ًم���ا م����ن س��ي��اس��ت��ه��ا  األس���ل���ح���ة ج��������زًء
الخارجية واألمنية فهي تصدر األسلحة 
ل��ت��ك��وي��ن ص���داق���ات وت��ح��ال��ف��ات وت��ك��ت��الت 
تمثل ردعًا استراتيجيًا استباقيًا للحفاظ 
ع��ل��ى ال��ن��ف��وذ وال��ه��ي��م��ن��ة، ول���و ب��ال��ت��ن��اوب 
م�����ع ب����اق����ي ال�����ق�����وى ال����ك����ب����رى، وال����ت����ع����اون 
م���ع ال���ش���رك���اء ف���ي ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة 
وال�����دب�����ل�����وم�����اس�����ي�����ة وال�����ت�����ل�����وي�����ح ب����ال����ق����وة 
ال��ع��س��ك��ري��ة ل��خ��دم��ة أج��ن��دات��ه��ا وم��ش��ارك��ة 
الغير تكاليف ما تقوم به ووضع تسعيرة 
لكل مكسب يحققه الغير أو تهديد يبعده 

عن نفسه بالتعاون معها.
وت����ش����ك����ل م���ص���ل���ح���ة األم��������ن ال����ق����وم����ي - 
الركيزة  االق��ت��ص��ادي-  والتي تشمل األم��ن 
األه���م ف��ي امل���وازن���ة ف��ي ق��ب��ول خ��ط��ر وق��وع 
األس����ل����ح����ة ف�����ي أي��������دي م���ن���ت���ه���ك���ي ح���ق���وق 
اإلنسان، وتوزيعها على الجهات الفاعلة 
ال��ت��ي ت��ق��ّوض امل��ص��ال��ح األم��ي��رك��ي��ة، وذل��ك 
ل���ك���ون األول�����وي�����ة ل���ل���ع���وائ���د االق���ت���ص���ادي���ة 
وم��زاي��ا امل��ع��ام��الت ال��ت��ج��اري��ة م��ع الحلفاء 
والشركاء، والذي يمثل محركًا اقتصاديًا 

ح��ي��وي��ًا ألم��ي��رك��ا مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات مع 
نراه  ما  ن��رى  ولهذا  الرئيسن.  املنافسن 
من سياسات أميركا في إي��ران، وتايوان، 
وأوك���ران���ي���ا، وال��ه��ن��د، وف��ي��ت��ن��ام، وال��ي��م��ن، 
والعراق، وإثيوبيا، والسودان،  وسوريا، 
وغ��ي��ره��ا م��ن ال���دول ف��ي مختلف ال��ق��ارات، 
االقتصادية  للمصالح  األول��وي��ة  وإع��ط��اء 
ول�����وب�����ي األس����ل����ح����ة امل�����ؤث�����ر ف�����ي ال���ح���ي���اة 

عن  البصر   
ّ

وغ��ض السياسية،  األميركية 
اع��ت��ب��ارات حقوق اإلن��س��ان وتدمير ال��دول 
ف���ي ص��ف��ق��ات األس��ل��ح��ة ال���ت���ي ت���ق���وم م��ق��ام 
ال��ح��روب ب��ال��وك��ال��ة، ول��ك��ن م��ا ه��و الجديد 

تحت إدارة بايدن؟! 
في عهد بايدن سيتم فحص املتقدمن 
ل���ل���ح���ص���ول ع����ل����ى األس����ل����ح����ة األم���ي���رك���ي���ة 
ل��ه��ا، وتلك  وم��راق��ب��ة االس��ت��خ��دام النهائي 
املوقف  ��اط��ة حسب 

ّ
م��ط ال��ص��رام��ة ستكون 

وال����دول����ة وامل���ن���ط���ق���ة، وس���ت���ق���وم ال���والي���ات 
امل�����ت�����ح�����دة ب����ال����ت����ص����دي����ق ع����ل����ى م����ع����اه����دة 
ت��ج��ارة األس��ل��ح��ة، وع���زل ال��وس��ط��اء ال��ذي��ن 
للجهات  األس��ل��ح��ة  ه���ذه  ت���وزي���ع  يمكنهم 
غ���ي���ر امل�����رغ�����وب ب����ه����ا، م���م���ا ق�����د ي���ق���ل���ل م��ن 
ال�����خ�����ي�����ارات االس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ل����ل����والي����ات 
امل��ت��ح��دة ف���ي ع��ص��ر امل��ن��اف��س��ة وامل��واج��ه��ة 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال���ش���ام���ل���ة. ك��م��ا س��ي��ك��ون 
هناك تباطؤ وانخفاض في عمليات بيع 
األس���ل���ح���ة األم��ي��رك��ي��ة ل��ل��ع��م��الء ال��دول��ي��ن 
وه�����و م����ا س��ي��س��ت��ف��ي��د م���ن���ه ح��ت��م��ًا ك����ل م��ن 
روسيا والصن، وذلك لسد الفجوة التي 
��ف��ه��ا ان��خ��ف��اض م��ب��ي��ع��ات األس��ل��ح��ة 

ّ
س��ي��خ��ل

األم���ي���رك���ي���ة، وك���ي���ف س��ت��ع��وض ال���والي���ات 
ف��ي أح��د أه��م أدوات  املتحدة ه��ذا النقص 
السياسة الخارجية لها؟ وهو ما سيدفع 

صناعة األسلحة األميركية ألبعاد جديدة 
م���ن خ���الل دف���ع االب��ت��ك��ار ال��ج��دي��د، وخ��ل��ق 
��ح 

ّ
وظ����ائ����ف وخ�����ي�����ارات الس���ت���ب���دال ال��ت��س��ل

التقليدي. ومن جهتها لن تستطيع الدول 
امل��ت��ع��ام��ل��ة م���ع أم��ي��رك��ا ت��رك��ه��ا واالع��ت��م��اد 
ع����ل����ى األس����ل����ح����ة ال���ص���ي���ن���ي���ة وال����روس����ي����ة 
واألوروب��ي��ة، وه��ذا مستبعد العتماد تلك 
الدول على أنظمة قابلة للتشغيل البيني 
ب���أس���ل���ح���ة أم���ي���رك���ي���ة وأن���ظ���م���ة م���ت���ط���ورة، 
كبيرة  نسبة  اس��ت��ث��م��ار  أم��ي��رك��ا  وستعيد 
من أي صفقة أسلحة في اقتصاد الدولة. 
وتشير األبحاث االقتصادية إلى أن تكلفة 
مبيعات  في  لالستثمار  البديلة  الفرصة 
األسلحة هي نقص االستثمار في جوانب 
مثل التعليم، والرعاية الصحية، والبنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، وال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة، وال��ب��رام��ج 
األخ����رى ال��ت��ي ستخلق وظ��ائ��ف��ًا أك��ث��ر من 

اإلنفاق العسكري.
وف����ي ح���ن أن ه���ن���اك ب��ال��ت��أك��ي��د بعض 
امل�����ك�����اس�����ب االق�����ت�����ص�����ادي�����ة م������ن م���ب���ي���ع���ات 
تصوره  ت��م  مما  أصغر  أنها   

ّ
إال األسلحة 

ف���ي ال���ب���داي���ة، وس���ت���ك���ون ال���ف���ائ���دة األول����ى 
م��ن خ��ف��ض مبيعات األس��ل��ح��ة ه��ي زي���ادة 
املرونة والفاعلية الدبلوماسية واملعرفية 

واالقتصادية. 

توزيع اللقاحات.. أين العدالة الدولية؟

رسالة في العلمانية: »ما بعد العلمانية«

أميركا وبيع األسلحة كسياسة خارجية

د. عبدالحق عزوزي

عبدالله ناصر العتيبي

سالم ساملني النعيمي
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ثقافة

هذا العالم

ع���ب���رت إي������ران وروس����ي����ا، ال���ث���اث���اء، عن 
إلنقاذ  ال��رام��ي��ة  امل��ح��ادث��ات  إزاء  تفاؤلهما 
االتفاق النووي املبرم عام 2015، مع إعان 
طهران وموسكو أن التوصل التفاق بات 
ممكنا، فيما أعلنت إسرائيل أنها تجري 
اس���ت���ع���دادات���ه���ا الح���ت���م���ال ت��وج��ي��ه ض��رب��ة 

عسكرية إلى إيران.
واس��ت��أن��ف��ت إي����ران وال���والي���ات املتحدة 
امل��ح��ادث��ات غير امل��ب��اش��رة ف��ي فيينا أمس 
االثنني، مع تركيز طهران على جانب واحد 
م��ن االت��ف��اق األص��ل��ي وه��و رف��ع العقوبات 
امل��ف��روض��ة عليها، رغ��م م��ا ي���راه منتقدون 
على أن���ه ت��ق��دم ال ي��ذك��ر على صعيد كبح 

أنشطتها النووية.
وف�����ي ط�����ه�����ران، ق�����ال وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة 
ال��ل��ه��ي��ان للصحفيني  ح��س��ني أم���ي���ر ع��ب��د 
إن "م���ح���ادث���ات ف��ي��ي��ن��ا ت��س��ي��ر ف���ي ات��ج��اه 
صحيح... نعتقد أنه إذا واصلت األطراف 
األخرى جولة املحادثات، التي بدأت للتو، 
بحسن نية فإن من املمكن التوصل التفاق 

جيد لجميع األطراف".
اللهيان في لقطات  وأض���اف أمير عبد 
فيديو بثتها وسائل اإلعام الرسمية "إذا 
أب��دوا جدية، إلى جانب حسن النية، فمن 
ات��ف��اق سريعا وفي  إل���ى  ال��وص��ول  املمكن 

املستقبل القريب".

تقدم "ال خالف عليه"

م��ن جهته، كتب املبعوث ال��روس��ي إلى 
أوليانوف  ميخائيل  ال��ن��ووي��ة  امل��ح��ادث��ات 
على تويتر "نلحظ تقدما ال خاف عليه.. 
يجري مناقشة رفع العقوبات بشكل فعال 
في املحادثات غير الرسمية" في مجموعة 

عمل.
ت الجولة السابعة من املحادثات 

َّ
وانفض

ق���ب���ل 11 ي����وم����ا ب���إض���اف���ة ب��ع��ض��امل��ط��ال��ب 
اإليرانية الجديدة إلى النص الذي يجري 

العمل عليه.
املحادثات  إن  األوروب��ي��ة  القوى  وقالت 
لم تحقق تقدما ملموسا منذ استئنافها 
اإلي��ران��ي  الرئيس  انتخاب  م��رة بعد  ألول 

إبراهيم رئيسي في يونيو.

أم��ام املفاوضني "أسابيع  وأض��اف��وا أن 
وليس شهورا"، قبل أن يفقد اتفاق 2015 

قيمته.
ورف����ع االت���ف���اق ع��ق��وب��ات ع���ن إي�����ران في 
مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها 

النووية.
لكن الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب سحب باده من االتفاق في 2018، 
وأعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.

إي����ران ف��ي وق���ت الح���ق بانتهاك  وردت 
كثير من القيود النووية ومضت قدما في 

أنشطتها النووية.
وت��رف��ض إي���ران االج��ت��م��اع م��ب��اش��رة مع 

امل���س���ؤول���ني األم���ي���رك���ي���ني، ول����ذل����ك تتنقل 
األط��راف األخرى في االتفاق وهي روسيا 
وال���ص���ني وف���رن���س���ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وأمل��ان��ي��ا 
واالت����ح����اد األوروب��������ي ب���ني ال��ج��ان��ب��ني في 

اجتماعات منفصلة.
وأب������������دت ال��������والي��������ات امل�����ت�����ح�����دة م��������رارا 
إنها  قائلة  الصيغة،  ه��ذه  م��ن  استياءها 
تبطئ سير العملية، وال يزال املسؤولون 
إي��ران  أن  ف��ي  الغربيون تساورهم شكوك 

تلعب ببساطة لكسب الوقت.
ع��ل��ى صعيد آخ���ر ق��ال��ت وس��ائ��ل إع��ام 
إي��ران��ي��ة ي���وم ال��ث��اث��اء إن رئ��ي��س��ي يعتزم 
زي��ارة روسيا في مطلع 2022، بدعوة من 

رئيسها فاديميربوتني.

إسرائيل تتحضر عسكريا

إلى ذلك، قال رئيس هيئة األركان العامة 
الجنرال أفيف كوخافي إن الجيش يواصل 
استعداداته الحتمال توجيه ضربة على 
امل��ن��ش��آت ال��ن��ووي��ة ف��ي إي����ران ت��م��اش��ًي��ا مع 
في  تموضعها  م��ح��اوالت  نشاطاته ض��د 

سوريا.
وك��ش��ف ك��وخ��اف��ي ال��ن��ق��اب ع��ن أن ق��وات 
الجيش نفذت خال العام الجاري أكثر من 
1600 عملية إلح��ب��اط امل��ح��اوالت لتهريب 

االس��ل��ح��ة ف��ي س��ت ج��ب��ه��ات مختلفة وأن 
ف��ي عرقلة ومنع  العمليات ساهمت  ه��ذه 
القتالية  للوسائل  كبيرة  كميات  تهريب 

من إيران إلى املنطقة.
وأض��اف أن امتناع إي��ران عن ال��رد على 
ال���ض���رب���ات ال��ج��وي��ة امل��ن��س��وب��ة إلس��رائ��ي��ل 
على مواقع قد تستخدم لتخزين األسلحة 
ي���دل ع��ل��ى زي����ادة ق���وة ال����ردع ل��ل��دول��ة، وأن 
ال���ج���ي���ش اإلس���رائ���ي���ل���ي ي����واص����ل ت��ح��س��ني 
ق��درات وحداته في شتى املجاالت مؤكًدا 
ان االع��ت��داءات الصاروخية ال ت��زال تشكل 

التهديد الرئيسي على إسرائيل.

محادثات »النووي«.. تفاؤل إيراني روسي و»تأهب عسكري إسرائيلي«
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الذاكرة  المغاربية
 تجارب "الجرابيع" الفرنسية في صحراء الجزائر

ال�����������ت�����������ج�����������ارب ال�����������ن�����������ووي�����������ة ال��������ف��������رن��������س��������ي��������ة ف����ي 
ال������������ج������������زائ������������ر: ه������������ي ت���������ج���������ارب ألس���������ل���������ح���������ة دم������������ار 
ش���������ام���������ل ن���������ووي���������ة وك�������ي�������م�������ي�������ائ�������ي�������ة، وص�������واري�������خ 
م���واق���ع  ع������دة  بها فرنسا في  الباليستية قامت 
م����ن ال����ص����ح����راء ال����ج����زائ����ري����ة أث����ن����اء اح����ت����ال����ه����ا ل��ه��ا 

من 1957 إلى ما بعد االستقال سنة 1966.
بداية التجارب النووية

اس�����ت�����ي�����ق�����ظ س��������ك��������ان م������ن������ط������ق������ة رق������ان ال������واق������ع������ة 
ب����ال����ج����ن����وب ال����غ����رب����ي ال�����ج�����زائ�����ري ص�����ب�����اح ي�������وم 13 
على  دق���ائ���ق  وأرب�����ع  ال��س��اب��ع��ة  فبراير 1960 الساعة 
وق�������ع ان����ف����ج����ار ض����خ����م وم������ري������ع، وال����������ذي ج����ع����ل م��ن 
وت��ح��وي��ل  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ت��ج��ارب   

اً
سكان الجزائر حقا

منطقة رقان ومجاهدين،  مواطن من  أل���ف   42 أك��ث��ر 
ح�����ك�����م ع����ل����ي����ه����م ب����������اإلع����������دام، إل���������ى ف�������ئ�������ران ت�����ج�����ارب 
على  نسا  فر ت  ال ا جنر و ئيليني  ا سر إل ا ء  ا للخبر

رأسها الجنرال ديغول.
اخ����ت����ي����ار  أن  ح  ص������������رَّ الف����������و  ال�������ج�������ن�������رال  ف������ه������ذا   •
في  وق��ع  ال��ذري��ة،  القنبلة  تجربة  منطقة رقان إلجراء 
ج����وان 1957 ح��ي��ث ب����دأت األش���غ���ال ب��ه��ا س��ن��ة 1958، 
وف���ي أق���ل م��ن ث���اث س��ن��وات وج����دت م��دي��ن��ة حقيقية 
ص���ح���راوي،  و3500  ف��رن��س��ي   6500 ي��ق��ط��ن��ه��ا  ب���رق���ان 
التجربة  جميعهم اشتغلوا ليل نهار إلنجاح إج��راء 

ال��ن��ووي��ة ف��ي اآلج���ال امل��ح��ددة ل��ه��ا.وأض��اف أن��ه »و قد 
مليار و260  فرنسية  ذري��ة  قنبلة  أول  تكاليف  بلغت 
ف��رن��س��ا من  ف��رن��س��ي، تحصلت عليها  ف��رن��ك  م��ل��ي��ون 
األموال اإلسرائيلية بعد االتفاقية املبرمة بني فرنسا 

وإسرائيل في املجال النووي.«
ف��ف��ي ص��ب��ي��ح��ة ه����ذا ال���ي���وم امل���ش���ه���ود ت��م��ت عملية 
��ا 

اً
ت��ي��م��ن األزرق"،  "ال���ي���رب���وع  م��س��م��ي  ت��ح��ت  ال��ت��ف��ج��ي��ر 

ال��ع��ل��م  م�����ن  ل������ون  الصهيوني وأول  بلون الكيان 
ال���ف���رن���س���ي، ه�����ذا ال��ت��ف��ج��ي��ر ال�������ذي س���ج���ل ب���ال���ص���وت 
نقطة  في  ديغول  ألقاها  التي  الكلمة  بعد  وال��ص��ورة 
التفجير ب��ح��م��ودي��ا )65 ك��ل��م ع��ن رق���ان امل��دي��ن��ة( قبل 
ال��ت��ف��ج��ي��ر ب��س��اع��ة واح������دة ف���ق���ط، وت����م ن��ق��ل ال��ش��ري��ط 
النشرة  ف��ي  إلى باريس ليعرض  رق���ان  م��ن  م��ب��اش��رة 
اإلخ��ب��اري��ة امل��ت��ل��ف��زة ع��ل��ى ال��س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة م��ن نفس 

اليوم بعد عرضه على الرقابة.
النووية  تجاربهما  فرنسا وإسرائيل في  نجحت 
أن س��ك��ان هذه  ��درك��ان ح��ق اإلدراك 

ُ
ت املشتركة وه��م��ا 

املنطقة سيعانون لفترة تزيد عن 4500 سنة من وقع 
فرق بني نبات وحيوان 

ُ
إشعاعات نووية ال تبقي وال ت

وإنسان أو حجر، ارتكبت فرنسا جريمتها الشنعاء 
مع سبق اإلص��رار، ذلك أنها كانت تسعى لالتحاق 
للعالم  إظهار عظمتها  بنية  آن��ذاك  النووي  بالنادي 

مع مد الكيان الصهيوني بالتسلح النووي سرًا بأي 
ثمن.

ثالثة  ب��ق��وة  ن��ووي��ة سطحية  قنبلة  أول  ك��ان��ت   •  
أضعاف قنبلة هيروشيما باليابان عام 1945.

"ال��ي��رب��وع  ث��م  "ال��ي��رب��وع األب���ي���ض"   • تلتها قنبلة 
األحمر" حسب ترتيب األلوان الثاثة للعلم الفرنسي، 
بمنطقة  ال��ن��ووي��ة  االس��ت��ع��م��اري��ة  ال��ت��ج��ارب  لتختتم 
حموديا رقان بالقنبلة الرابعة واألخيرة التي سميت 
"ب���ال���ي���رب���وع األخ����ض����ر"، وه�����ذا ف���ي 25 أب���ري���ل 1961، 
لتنفتح شهية النظام الديغولي من أجل التنويع في 
م��ن مناطق الصحراء  العديد  ف��ي  ال��ن��ووي��ة  ال��ت��ج��ارب 
إلى 127 كيلو طن  الجزائرية لتصل قوة تفجيراتها 
اسم  عليها  أطلق  التي  الباطنية  التجربة  خ��ال  م��ن 

"مو***"بمنطقة"إينكر" بالهقار.
 • حيث صرح الجنرال فاو ان اجمالي التفجيرات 
بمختلف  ن���ووي  تفجير   117 ال��ج��زائ��ري��ة  بالصحراء 
امل��ق��اي��ي��س، وف���ي ي���وم االن��ف��ج��ار امل���واف���ق ل��ت��اري��خ 13 
فبراير 1960 أحس السكان بزلزال كبير متبوع بغبار 
ك��ث��ي��ف م���ع وم��ي��ض ض��وئ��ي ي��م��ك��ن رؤي���ت���ه م���ن ك���رزاز 
)ب���ش���ار( ع��ل��ى ب��ع��د 650 ك��ل��م م���ن ح��م��ودي��ة -ك��م��ا ق��ال 

الرقاني-.
ف���ي ذل����ك ال���ي���وم س��ج��ل��ت ف��رن��س��ا دخ���ول���ه���ا امل����دوي 

إل��������ى ن����������ادي ال������ق������وى ال������ن������ووي������ة، م���خ���ل���ف���ة وراءه����������ا 
التي  األرض  ف��وق  نووية ملقاة  بالحمودية نفايات 
ال زالت بعد نصف قرن تخلف ضحايا لها.]5[ الذي 
ك���ان م��ت��ب��وع��ا ب��ث��اث��ة ت��ف��ج��ي��رات ج��وي��ة و13 تفجيرا 
أرضيا بإن أكر» الواقعة بمنطقة بتمنراست، تجارب 
الجزائر  أن تجعل من صحراء  نووية ش��اءت فرنسا 

مسرحا طويا وعريضا لها، مفتوحا على الهواء،
أس��ي��ر ج��زائ��ري ألول  تقارير س��ري��ة: تعريض 150 

تفجير نووي برقان
تكشف األستاذة بن براهم التي تشارك في إحياء 
الذكرى الواحد والخمسني برقان، ألول تفجير نووي 
ب���ص���ح���راء ال���ج���زائ���ر، ع���ن اس���ت���غ���ال ب��ش��ع م���ن ط��رف 
املستعمر الفرنسي لألرواح البشرية التي استعملتها 
كفئران تجارب بهدف معرفة مدى تأثير اإلشعاعات 
ال��ن��ووي��ة ع��ل��ى ال��ج��ن��س ال��ب��ش��ري، وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق 
ت��ؤك��د اق��ت��ي��اد 150 أس��ي��ر ج��زائ��ري ك��ان��وا متواجدين 
بوسويه  بلعباس ومعسكر  سجن سيدي  م��ن  ب��ك��ل 
العسكري  ال��ج��زائ��ري، وب��ش��ه��ادة  ال��غ��رب  ف��ي منطقة 
ب��إع��ادت��ه��م  ي��ق��م  ل��م  ع��ن��ه  إلى رقان وقال  نقلهم  ال����ذي 
إلى السجون التي أخرجو منها أول مرة التفجيرات 
النووية املقدرة ب 210 تجربة أجرتها فرنسا ما بني 

سنة 1960 و1966.
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كيف أدخلتنا الصور  في 2021 للفضاء بشكل غير مسبوق؟

في 24 أبريل من عام 1990 بدأ التلسكوب 
إلينا،  الفضاء  تقريب  ف��ي  مهامه  "ه��اب��ل" 
ورص���د تفاصيل ال��ك��ون امل��ذه��ل��ة، وال ي��زال 
"ه����اب����ل" ي���وض���ح ل���ن���ا م����ق����دار ال���ت���ط���ور في 
ك���واك���ب ن��ظ��ام��ن��ا ال��ش��م��س��ي، إذ ت���م تمديد 

مهمته حتى عام 2026 
م��ن ب��ن إن���ج���ازات "ه���اب���ل" ال��رائ��ع��ة ه��ذا 
ال����ع����ام، ال����ص����ور امل���ده���ش���ة ال���ت���ي ال��ت��ق��ط��ه��ا 
ل����ك����واك����ب: امل���ش���ت���ري وزح�������ل وأوران����������وس 
ونبتون، كجزء من املالحظات يسجلها كل 
عام مشروع "إرث الغالف الجوي للكواكب 
ال���خ���ارج���ي���ة" امل����ع����روف اخ���ت���ص���ارا  أوب����ال  

والذي يتبع وكالة ناسا 
وتكشف ص���ور م��ش��روع "أوب������ال"، التي 
العام،  لتقطت في سبتمبر وأكتوبر ه��ذا 

ُ
ا

ع���ن ب��ع��ض ال��ت��ف��اص��ي��ل ال���ج���دي���دة ال��رائ��ع��ة 
صور  تعد  حيث  حول كواكبنا العمالقة، 
ه��اب��ل ل��ل��ك��واك��ب ال��خ��ارج��ي��ة م���ن ب���ن أك��ث��ر 
التي  ال��دق��ة، باستثناء تلك  ال��ص��ور عالية 
التقطتها امل��ج��س��ات ال��ت��ي ت����زور ال��ك��واك��ب 
ال��ق��ري��ب��ة  وف���ي ص���ور ه���ذا ال��ع��ام ق��د تبدو 
صور كوكبي أوران��وس ونبتون ضبابية، 
بسبب أحجامها النسبية في السماء، كما 
أخ��ب��رت��ن��ا ه���ذه ال���ص���ور أن ب��ق��ع��ة امل��ش��ت��ري 

الحمراء تغير شكلها ولونها 
وال���ت���ق���ط ه���اب���ل أي���ض���ا ال��ش��ف��ق ال��ق��ط��ب��ي 
امل���ده���ش ل���زح���ل، ح��ي��ث ك��ش��ف ع���ن ن��ش��اط 

م���وج���ات ال����رادي����و وع�����دم ت��ن��اس��ق ال��ش��ف��ق 
القطبي الذي يشير إلى مجال مغناطيسي 

غير متوازن 
وأت����اح����ت ص�����ور ه���اب���ل ل��ل��ع��ل��م��اء تتبع 
عاصفة مظلمة على نبتون كانت تتحرك 
عبر  تجوالها  أث��ن��اء  للغاية  غ��ري��ب  بشكل 
ا عن 

ً
السماء الباردة، وكشفت الصور أيض

س��ح��ب ع��ل��ى أوران������وس، امل��ح��اط بحلقاته 
وأقماره 

تفاصيل دقيقة
التقطت صور املشتري يوم 4 سبتمبر 
املاضي، حيث ظهر مضطرب بالعواصف، 
م���ع س��ح��ب ت��ت��ط��اي��ر ح����ول ال��ك��وك��ب بفعل 
الرياح القوية، ويلف الكوكب حزام غريب، 
م��ع ش��رائ��ط برتقالية وح��م��راء غير عادية 
ملفوفة حول خط االستواء، والتي عادة ما 

تكون بيضاء أو بنية شاحبة 
وت���ظ���ه���ر ع������دة ب���ق���ع ح�����م�����راء ف������وق خ��ط 
أن هذه  إل��ى  الباحثون  االس��ت��واء، ويشير 
بأنها  تعريفها  يمكن  ج���دي���دة،  ع��واص��ف 
"دوام���ات إعصارية" من املحتمل أن تكون 
ال��ح��م��راء شبه  م��ؤق��ت��ة، على عكس البقعة 

الدائمة التي تقع أسفلها مباشرة 
ف��ي 12 سبتمبر، ال��ت��ق��ط "ه���اب���ل" ص��ور 
ال����ك����وك����ب ذي ال���ح���ل���ق���ات، ح���ي���ث ي��خ��ض��ع 
زحل لتغيرات موسمية مع ال���دوران حول 
الشمس، تماًما مثل األرض، لكن الفارق أن 

السنة في زح��ل هي 29 سنة أرض��ي��ة، مما 
يجعل فصول كل منها حوالي 7.5 سنة 

م��ع تغير درج����ات ال���ح���رارة ف��ي نصفي 
الكرة األرضية، تتغير أيضا السحب، كذلك 
يتغير ل��ون خطوط زح��ل، وتبدو مختلفة 
بشكل كبير عن العام املاضي، عندما كان 

نصف الكرة الشمالي في نهاية الصيف 
أما كوكب أوران��وس، الذي تم تصويره 
ف��ي 25 أك��ت��وب��ر، يقضي فصل ال��رب��ي��ع في 
نصف الكرة الشمالي، ونظرا لكونه بعيدا 
امل��داري��ة )السنة(  الفترة  ف��إن  ع��ن الشمس، 
أطول حتى من فترة زحل، حيث يستغرق 
ال��ف��ص��ل ال���واح���د ع��ل��ى أوران������وس 21 عاما 
أرضيا  أخيرا، التقطت صور كوكب نبتون 
ف��ي 7 سبتمبر، وُي��ع��ت��ق��د أن ن��ص��ف ال��ك��رة 
ال��ج��ن��وب��ي ي��م��ر ب��ف��ص��ل ال��رب��ي��ع، وتستمر 
الفصول هناك ألكثر من 40 سنة أرضية، 
فقد مر على فصلي الخريف والربيع على 
نبتون أكثر من 20 ع��اًم��ا، وم��ن املرجح أن 

يستمرا لنحو 20 عاما آخر 
 ع��اص��ف��ة 

ّ
ت��ك��ش��ف ال���ص���ور ال���ج���دي���دة أن

ن��ب��ت��ون امل��ظ��ل��م��ة ال��غ��ري��ب��ة ال ت����زال معلقة، 
وي���م���ك���ن ل��ل��م��ش��اه��د رؤي�������ة ال���ع���اص���ف���ة ف��ي 
الصورة أعلى يسار الكوكب، حيث سيرى 
القطب الجنوبي. وال  دائ���رة مظلمة ح��ول 
ت��زال ه��ذه العاصفة حاضرة منذ رصدها 

مسبار "فوياجر 2" أغسطس عام 1989 

علماء يحددون مؤشرا "يمكن سماعه"
 لإلصابة بـ أوميكرون 

علماء النبات يكتشفون مواد مضادة للسرطان في األعشاب

املستجد،  ك��ورون��ا  منذ ظهور فيروس 
أبلغ املصابون بالوباء عن عشرات اآلثار 
واألعراض، وآخرها ما يمكن سماعه بدال 

من الشعور به 
ورغ����������������������������م ت�����������������ق�����������������ارب األع����������������������������راض 
ال��ت��ي  املرتبطة بكورونا واملتحورات 
ع��ل��م��ي��ا  ب����ح����ث����ا  أن  إال  الح������ق������ا،  ظ�����ه�����رت 
ال��ض��وء على م��ؤش��ر جديد  حديثا، سلط 
لإلصابة بأوميكرون، لم يكن مذكورا من 

قبل في بيانات املرضى.
ووف������ق دراس��������ة أج�����راه�����ا ب���اح���ث���ون ف��ي 
ثبتت  بلندن،  كوليدج  كينجز  مستشفى 
إص�����اب�����ة م����رض����ى ب����أوم����ي����ك����رون، ب��ع��دم��ا 
الحظوا أن صوتهم بات مبحوحا وأجشا 
ال��دك��ت��ورة أنجيليك ك��وي��ت��زي،  وب��ّي��ن��ت 
ألوميكرون هي،  خمسة أعراض  أه���م  أن 
س��ي��الن األن����ف وال���ص���داع وال��ت��ع��ب )س���واء 
كان خفيفا أو شديدا( والعطس وآالم في 

الحلق 
وأوض���ح���ت ك��وي��ت��زي أن ن��س��ب��ة 50 في 

املئة من األشخاص املصابن بأوميكرون، 
تأثروا بأعراض فيروس كورونا التقليدية 
الحمى والسعال وفقدان  وه����ي  ال��ث��الث��ة 
ح��اس��ة ال��ش��م أو ال����ت����ذوق، وف����ق م���ا نقلت 

صحيفة "ميرور" البريطانية 
وك��������ان ت���ق���ري���ر ل���ص���ح���ي���ف���ة "واش���ن���ط���ن 
ب��وس��ت" األميركية ق��د أش��ار إل��ى أن أغلب 
امللقحن الذين يصابون بفيروس كورونا 
املستجد تظهر عليهم أعراض تتراوح بن 

الخفيفة واملتوسطة 
وت���ش���م���ل ه�����ذه األع��������راض ال���ت���ه���اب���ا في 
ال��ح��ل��ق وأمل�����ا ف���ي ال���ع���ض���الت، إل����ى ج��ان��ب 
ان��خ��ف��اض ل���درج���ة ح������رارة ال��ج��س��م، وه��ي 
أعراض ال تشبه دائما ما يظهر على غير 

امللقحن 
���ل���ق���ح ب��أن��ه 

ُ
وف������ي ح������ال ش���ع���ر ال����ف����رد امل

م��ري��ض، أو أن��ه تعرض ل��ع��دوى محتملة، 
فإن الخبراء يوصونه بالفحص في أقرب 
وق�����ت، س�����واء ف���ي امل��خ��ت��ب��ر أو ع���ن ط��ري��ق 

أدوات الفحص السريعة في البيت 

 أنجز باحثو جامعة بيردو األميركية  
خطوة جديدة في الطريق نحو استخدام 
م����رك����ب����ات ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة م���س���ت���خ���ل���ص���ة م��ن 

األعشاب ملقاومة مرض السرطان 
وبحسب الدراسة فإن مركبات الثيمول 
وال���ك���ارف���اك���رول وال��ث��ي��م��وه��ي��دروك��ي��ن��ون، 
وه����ي "م���رك���ب���ات ال��ن��ك��ه��ة" امل����وج����ودة في 
لها  البرية(،  )التوابل  الزعتر واألورغ��ان��و 

خصائص مضادة للسرطان 
وخ��الل ه��ذه ال��دراس��ة، نجح الباحثون 
في إتمام الخطوة األول��ى نحو استخدام 
امل���رك���ب ف���ي امل��س��ت��ح��ض��رات ال��ص��ي��دالن��ي��ة 
ع��ن ط��ري��ق رس���م خ��ري��ط��ة مل��س��ار التخليق 
بها الخاليا  كون 

ُ
ت طريقة  وهي  الحيوي، 

الحية مركبات كيميائية معقدة من مواد 
أبسط 

وت����ق����ول ن���ات���ال���ي���ا دوداري������ف������ا، أس���ت���اذة 
ال���ك���ي���م���ي���اء ال���ح���ي���وي���ة ف����ي ك���ل���ي���ة ال����زراع����ة 
بجامعة بيردو، والتي شاركت في قيادة 
امل���ش���روع: "ت��ح��ت��وي ه���ذه ال��ن��ب��ات��ات على 
مركبات مهمة، ولكن الكمية املوجودة بها 
محدودة جدا، واستخراجها من النباتات 

لن يكون كافيا" 
وتضيف: "من خالل فهم كيفية تكوين 
التخليق  تقنية  تستطيع  امل��رك��ب��ات،  ه��ذه 
الكائنات  ف��ي  امل��رك��ب��ات  تجميع  ال��ح��ي��وي 

الحية الدقيقة لالستخدام الطبي" 
وت���ق���ول ب��ش��يء م���ن ال��ف��خ��ر: "ه����ذا وق��ت 
رائ���ع ل��ع��ل��وم ال��ن��ب��ات، ل��دي��ن��ا أدوات أس��رع 
ا، إنه أمر 

ً
وأرخص وتوفر رؤية أكثر عمق

ي��ك��اد ال ي��ص��دق. إن��ه أش��ب��ه بالنظر داخ��ل 
الزنزانة" 

وبالتعاون مع علماء من جامعة مارتن 
وجامعة  أملانيا  في  هالي-فيتنبرغ  لوثر 
والية ميتشيغان، كشف الفريق عن مسار 
ي��ؤدي  ال���ذي  ب��ال��ك��ام��ل  ال��ح��ي��وي  التخليق 

ثيموهيدروكينون،  مركبات  تشكيل  إل��ى 
والثيمول والكارفاكرول، وكذلك املركبات 

الوسيطة قصيرة العمر 
وت����ق����ول دوداري�����ف�����ا إن ال���ن���ت���ائ���ج ت��غ��ي��ر 
وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر ال���س���اب���ق���ة ح�����ول ت��ك��وي��ن 
ه�����ذه ال���ف���ئ���ة م����ن امل����رك����ب����ات، ال���ت���ي ت��س��م��ى 
الفينولية أو العطرية،  التربينات  أحادي 
وال��ت��ي ل��م ي��ت��م اك��ت��ش��اف س���وى ع���دد قليل 
م���ن م���س���ارات ال��ت��خ��ل��ي��ق ال��ح��ي��وي ل��ه��ا في 

النباتات األخرى

فوائد بالجملة
م����ن ج���ه���ت���ه ي����ق����ول ب������ان ل����ي����او، امل���ؤل���ف 
األول امل���ش���ارك ل��ل��دراس��ة وب��اح��ث م��ا بعد 
ال��دك��ت��وراه ف��ي مختبر دوداري���ف���ا: "ت��وف��ر 
ه����ذه ال��ن��ت��ائ��ج أه����داف����ا ج���دي���دة ل��ه��ن��دس��ة 
امل����رك����ب����ات ع���ال���ي���ة ال���ق���ي���م���ة ف����ي ال���ن���ب���ات���ات 
تحتوي  ال  إذ  األخ���رى،  الحية  والكائنات 
العديد من النباتات على خصائص طبية 
املوجودة  املركبات  تستخدم  بل  فحسب، 
بداخلها كمضافات غذائية وفي تصنيع 
ال�����ع�����ط�����ور وم�����س�����ت�����ح�����ض�����رات ال���ت���ج���م���ي���ل 

ومنتجات أخرى" 
"وبعد اكتشاف هذا املسار، يمكن اآلن 
ل��ع��ل��م��اء ال���ن���ب���ات ت���ط���وي���ر أص����ن����اف ت��ن��ت��ج 
ال��ك��ث��ي��ر م����ن امل���رك���ب���ات امل���ف���ي���دة أو ي��م��ك��ن 
دمجها في الكائنات الحية الدقيقة، مثل 

الخميرة" 
ال���ط���ري���ق���ة األخ����ي����رة  ل����ي����او إن  وي�����ق�����ول 
على  للحصول  تخمير"  "عملية  تتضمن 
بالنسبة  الحال  القيمة، كما هو  املركبات 

للعديد من املنتجات النباتية 
وت��ع��ت��ب��ر ع��م��ل��ي��ة ال��ت��خ��م��ي��ر م��ه��م��ة ج��دا 
إلن���ت���اج األغ����ذي����ة وامل���ش���روب���ات واألدوي������ة 
وال����وق����ود ال���ح���ي���وي، ح��ي��ث ت���ق���دم ج��ام��ع��ة 
بوردو اآلن تخصًصا علمًيا في التخمير  

  "بسيطة".. مسرح افتراضي يعرض الفنون الثقافية من أنحاء العالم

ابتكر فريق عمل وسيلة تسمح لألسر 
وم�����ن ي���ع���ج���زون ع����ن ال�����ذه�����اب ل��ل��م��س��ارح 
مستوى  على  الثقافية  ال��ف��ن��ون  بمتابعة 
ال��ش��رق األوس���ط وال��ع��ال��م عبر ب��ث مباشر 
ع��ل��ى ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول، وذل����ك م���ن خ��الل 

تطبيق "بسيطة" 
وق������ال������ت ري��������م ق������اس������م، وه��������ي واح��������دة 
م�����ن م���ؤس���س���ي ال���ت���ط���ب���ي���ق، ف�����ي ت��ص��ري��ح 
ل�������"س������ك������اي ن�����ي�����وز ع������رب������ي������ة"، إن��������ه "ب���ع���د 
ع��ب��ر  ال����ت����واص����ل  حائجة كورونا ألغى 
اإلن��ت��رن��ت ال��ح��واج��ز ب���ن ال�����دول وأص��ب��ح 
االف��ت��راض��ي��ة،  امل��س��اح��ة  ف��ي نفس  الجميع 
ك���م���ا دف������ع ت����وق����ف امل�����س�����ارح ال���ك���ث���ي���ر م��ن 
مجاني  بشكل  أعمالهم  ل��وض��ع  الفنانن 
بمستقبل  االه��ت��م��ام  وم��ع  على اإلنترنت، 
ال��ف��ن��ون ال��ث��ق��اف��ي��ة، وع�����دم وج�����ود م��ص��در 
الثقافي  القطاع  في  للعاملن  ثابت  دخ��ل 
يفيد  وال���ذي  "بسيطة"  تطبيق  ابتكار  ت��م 
الجانبن، فمن ناحية من ال يستطيعون 

ال�����ذه�����اب ل���ل���ح���ف���الت ب��أن��ف��س��ه��م ي��م��ك��ن��ه��م 
م��ش��اه��دت��ه��ا م���ن ال��ه��ات��ف امل���ح���م���ول، وف��ي 
ن����ف����س ال������وق������ت ن�����وف�����ر دخ��������ال ل���ل���ف���ن���ان���ن 
وال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى ه���ذه ال��ح��ف��الت م��ن خ��الل 
شراء تذكرة لحضور الحفل على الهاتف 

املحمول من خالل اإلنترنت" 
وتابعت: "الفكرة تقوم على عمل مسرح 
اف����ت����راض����ي ب��م��ع��ن��ى أن������ك ت���ح���ج���ز ت���ذك���رة 
وت���ت���اب���ع ال����ح����دث ف����ي ب����ث م���ب���اش���ر ول��ك��ن 
ع��ل��ى ه��ات��ف��ك امل���ح���م���ول، وه����و م���ا ي��س��اع��د 
العالم كله على وضع  الفنانن أيضا في 
م��ح��ت��واه��م ف���ي ال��ت��ط��ب��ي��ق ف���ي م��ق��اب��ل دف��ع 
ت���ذك���رة ل��ت��وف��ي��ر م��ص��در دخ���ل ث��اب��ت ل��ه��م، 
كما أن هناك بعض العروض في التطبيق 
اللجوء  دون  بمشاهدة  مشاهدتها  يمكن 

لإلنترنت بتكنولوجيا خاصة" 
وأش��ارت إل��ى أن "الهدف األساسي هو 
ع����رض ال���ح���ف���الت ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ث��ل ح��ف��الت 
ساقية الصاوي في مصر في بث مباشر 

ع��ل��ى ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول ف��ي ن��ف��س توقيت 
ال��ح��ف��ل، وه����و م���ا ي��س��اع��د ع��ل��ى ال��وص��ول 
ل��ل��ج��م��ه��ور ف���ي أي م��ك��ان ف���ي ال��ع��ال��م مثل 
على  القادرين  غير  الخارج  في  املصرين 
ح��ض��ور ال��ح��ف��الت ف��ي مصر ب��ان��ت��ظ��ام، أو 
ح��ت��ى ال��ج��م��ه��ور ال��ع��امل��ي، ف��ش��ع��ار املنصة 

"قطاع ثقافي عاملي واحد" 
باملحتوى  تهتم  "املنصة  أن  ض��اف��ت 

َ
وأ

ال��ت��ج��اري، وه��ي ال تغني  الثقافي ول��ي��س 
عن املشاهدة املباشرة لكنها تقدم خيارا 
ال��ح��ف��الت في  مل��ن ال يستطيعون ح��ض��ور 
امل���س���رح ح��ي��ث ي��م��ك��ن��ه��م م��ش��اه��دت��ه��ا من 
امل����ن����زل ح�����ال وج������ود م����ا ي��م��ن��ع ال���ت���واج���د 
ف���ي امل���س���رح م���ب���اش���رة م��ث��ل ال����ت����زام معن 
آخ���ر، فنحن  أو أي سبب  امل��س��اف��ة  أو بعد 
ال ن��ري��د إل��غ��اء امل��س��ارح، لكن ن��ري��د توفير 
م��ش��اه��دت��ه��ا مل���ن ال ي��س��ت��ط��ي��ع��ون ال��ذه��اب 

إليها بسبب ظروفهم الخاصة" 
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ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
اتحاد طنجة يستعيد نغمة االنتصارات 

على حساب حسنية أكادير 

أكادير بهدف  ب اتحاد طنجة على ضيفه حسنية 
َّ
تغل

نظيف، في املباراة التي دارت بينهما، يوم امس الثالثاء، 
على أرضية ملعب "طنجة الكبير"، لحساب الجولة الـ15 

من الدوري املغربي للمحترفني" 
الـــــــــ55'  الـــدقـــيـــقـــة  حــــلــــول  األرض  أصـــــحـــــاب  وانــــتــــظــــر 
املهاجم  بــواســطــة  املقابلة  فــي  الــوحــيــد  الــهــدف  ليوقعوا 
الــفــريــق  األخـــيـــر  هـــذا  لــُيــهــدي  مـــايـــي،  الغابوني، أكسيل 
الــــطــــنــــجــــي ثــــــــالث نـــــقـــــاط هـــــامـــــة تــــحــــت قــــــيــــــادة مــــدربــــه 

األرجنتيني، ميغيل أنخيل غاموندي 
واستعاد الطنجيون نغمة االنتصارات بعد هزيمتهم 
فــي الــجــولــة املــاضــيــة أمـــام املــغــرب الــفــاســي، فــي حــني لم 
ــق الــفــريــق الــســوســي أي فـــوز فــي املــســابــقــة فــي آخــر 

ّ
ُيــحــق

ست مباريات 
وبهذه النتيجة، رفع رفاق الالعب محمد علي بامعمر 
 
ً
رصيدهم إلى النقطة الـ20 في املرتبة الخامسة مناصفة
الدفاع  الساملي ونهضة بركان ثم  الرياضي  الشباب  مع 
أكادير  حسنية  عــّداد  د  تجمَّ بينما  الــجــديــدي،  الحسني 

عند النقطة الـ12 في املركز الـ14 

التعادل اإليجابي يحسم مواجهة املولودية 
وشباب احملمدية  

حــســم الــتــعــادل اإليــجــابــي هــدف ملــثــلــه، املــواجــهــة التي 
على  املــحــمــديــة،  وجدة بضيفه شباب  جمعت مولودية 
أرضــيــة املــلــعــب الــشــرفــي بــوجــدة، لــحــســاب الــجــولــة الــــ15 

من الدوري املغربي "  
الضيوف  بتفوق  املواجهة  مــن  األول  الــشــوط  وانتهى 
بـــهـــدف نــظــيــف، حــمــل تــوقــيــع هــيــرفــي غـــي فـــي الــدقــيــقــة 

السادسة من ضربة رأسية منحت األسبقية للشباب 
وفـــــي الــــشــــوط الــــثــــانــــي، وبـــنـــســـخـــة كـــربـــونـــيـــة لــهــدف 
الــضــيــوف، تــمــكــن الــعــمــيــد عــبــد اإللــــه خــفــيــفــي مــن إعـــادة 
التكافؤ لنتيجة املواجهة من ضربة رأسية فشل حارس 
الــشــبــاب فـــي الــتــصــدي لـــهـــا، لــيــنــتــهــي الــلــقــاء بــالــتــعــادل 

اإليجابي هدف ملثله 
وبــهــذه الــنــتــيــجــة، فــشــل مــولــوديــة وجــــدة فــي تحقيق 
االنـــتـــصـــار لــلــمــبــاراة الـــعـــاشـــرة تـــوالـــيـــا، لــيــرفــع رصــيــده 
انتصارين،  مــن  األخــيــر  مــا قبل  املــركــز  فــي  الــــ11  للنقطة 

خمسة تعادالت وثماني هزائم 
وفي الجهة املقابلة، بلغ عداد شباب املحمدية للنقطة 
أربــعــة انتصارات،  الثامن، حصدها مــن  املــركــز  فــي  الـــ19 

سبعة تعادالت وأربع هزائم 

الكونفدرالية.. نهضة بركان في اختبار 
"قوي" وصراع عربي في اجملموعة األولى

قــــــــرعــــــــة دور  الــــــــــثــــــــــالثــــــــــاء،  امـــــــــــــس  يـــــــــــــوم  ســــــحــــــبــــــت 
القدم،  لكرة  األفريقية  الكونفدرالية  املجموعات، لكأس 
للعبة،  األفريقي  لالتحاد  الرسمي  باملقر   ،22-21 موسم 
القدم  كــرة  ممثل  ويتواجد  القاهرة  املصرية  بالعاصمة 
التنزاني  سيمبا  رفقة  الرابعة،  املجموعة  في  الوطنية، 
وأسيك ميموزا اإليفواري، والحرس الوطني من النيجر 

وفيما يلي املجموعات كاملة 
املجموعة األولى 

بـــيـــرامـــيـــدز )مــــصــــر(، الــــنــــادي الــصــفــاقــســي )تـــونـــس(، 
زاناكو )زامبيا(، أهلي طرابلس )الليبي(

الثانية  املجموعة 
أورالنــــــــــــدو بــــيــــراتــــس )جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا(، االتــــحــــاد 
ليوباردس  )رويــال  )الجزائر(،  الساورة  )ليبيا(، شبيبة 

اإلسواتيني أو شبيبة القبائل الجزائري( 
الثالثة  املجموعة 

مــــازيــــمــــبــــي )الــــكــــونــــغــــو الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــة(، الـــقـــطـــن 
)الكاميرون(، املصري )مصر(، أوتوهو )الكونغو( 

الرابعة  املجموعة 
نــهــضــة بـــركـــان )املــــغــــرب(، ســيــمــبــا )تـــنـــزانـــيـــا(، أســيــك 

ميموزا )ساحل العاج(، الحرس الوطني )النيجير( 

محمد بركات يهاجم الكاف 

هـــاجـــم مــحــمــد بــــركــــات، نـــجـــم األهـــلـــي 
لكرة  األفريقي  االتحاد  السابق،  املصري 
القدم، بسبب اختيار بيتسو موسيماني، 
املدير الفني لألهلي، لسحب مراسم قرعة 

دور املجموعات بدوري أبطال أفريقيا 
وقال بركات عبر قناة املحور "ال أفهم 
قرار الكاف باختيار مدرب لفريق يشارك 
في البطولة، أعتقد أنها لفتة غير طيبة" 
وأضـــــاف "مــتــفــق تــمــاًمــا مـــع انــتــقــادات 
بــــعــــض مــــســــئــــولــــي املــــــريــــــخ الـــــســـــودانـــــي 
الختيار موسيماني وهو مدرب لألهلي 

لسحب القرعة" 
وتابع "الحقيقة أن تصرفات مسئولي 
الـــكـــاف وقـــــــرارات االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي في 
ــــا مـــثـــيـــرة لــلــجــدل  الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة دائــــًم

واألزمات" 
وأكد أن القرار الوحيد الذي يحفظ ماء 
وجــه الكاف هو إقامة بطولة كــأس األمم 
رغم  بالكاميرون،  في موعدها  األفريقية 

اعتراض األندية األوروبية 

أســـفـــرت قـــرعـــة مــرحــلــة املـــجـــمـــوعـــات لــــدوري 
أبــطــال أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم، الــتــي ُســحــبــت يــوم 
"الكاف"  األفريقي  االتحاد  بمقر  الثالثاء،  امس 

في مصر عن صدامات مثيرة 
وجــــاء األهـــلـــي، حــامــل الــلــقــب، فــي مجموعة 
نـــاريـــة؛ حــيــث يــصــطــدم بــصــن داونـــــز الــجــنــوب 
أفريقي، في سيناريو مكرر بالسنوات األخيرة، 

بــاإلضــافــة لقطبي الـــســـودان، الــهــالل، واملــريــخ، 
ضمن املجموعة األولى 

تــونــســي"؛ حيث  "ديــربــي  القرعة  كما حملت 
وقـــــع الـــتـــرجـــي مــــع الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي، ضــمــن 
بــلــوزداد  شــبــاب  جــانــب  إلــى  الثالثة،  املجموعة 

الجزائري، وجوانينج البوتسواني 
ويــصــطــدم الــزمــالــك املـــصـــري، بـــالـــوداد ، في 

أتلتيكو  بيترو  جانب  إلــى  الــرابــعــة،  املجموعة 
األنجولي، بينما حملت  األنجولي، وساجرادا 
املجموعة  في  القرعة، صداًما مغربًيا جزائرًيا 
الثانية بني الرجاء ، ووفاق سطيف الجزائري، 
إلى جانب حوريا كوناكري الغيني، وأمازولو 

الجنوب أفريقي 

دوري االبطال... ديربي تونسي وقرعة نارية لألهلي والرجاء 

الفتح يتغلب عل الوداد ويلحق به اهلزيمة الثانية في الدوري

الكاراتيه ...املوريتاني جالو يحصد فضية بطولة سينلوي الدولية

بــالــوداد  الــثــانــيــة  الرياضي الهزيمة  ألحق الفتح 
 ،)2-3( بــــــــ عــلــيــه  تــغــلــب  حـــني  املــــوســــم،  الرياضي هذا 
فــــي املــــــبــــــاراة الــــتــــي جـــمـــعـــت الـــطـــرفـــني عـــلـــى أرضـــيـــة 
لحساب  الــربــاط،  الثاني" بالعاصمة  ملعب "الحسن 

الجولة الـ15 من الدوري االحترافي" 
وطغى الحذر على الطرفني خالل تفاصيل الشوط 
األول، حيث حاول الفريقان الوصول للمرمى، وإضفاء 
طابع النجاعة على الفرص النادرة التي تأتت لهما، 

لكن دون جدوى 
ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الفريق العاصمي 
من اصطياد ضربة جزاء عبر رضا الهجهوج، انبرى 
للفتح  قــرنــاص، مانحا األسبقية  املهدي  لها بنجاح 

الرياضي )د 54( 
هــز  فــــي  الـــهـــجـــهـــوج  نـــجـــح  بــــدقــــائــــق،   وبعدها 
الكرة  السابق، مستغال خطأ في إبعاد  شباك فريقه 
الثاني  الهدف  التكناوتي، مانحا  الحارس رضــا  من 

ألصحاب األرض )د 58'( 
وحــاول الــوداد الرياضي العودة في النتيجة بعذ 

ذلك، وكان قريبا من تذليل الفارق من تسديدة لجالل 
الـــداودي، نجح الحارس مهدي بنعبيد في التصدي 
لها وفــي الــدقــائــق العشر األخــيــرة، تمكن الــــوداد من 
قلب الطاولة على مضيفه عقب تحصل يحيى جبران 
مــبــيــنــزا بنجاح )د 80'(،  نــفــذهــا  جـــــزاء  عــلــى ضـــربـــة 
قبل أن يعود الالعب ذاتــه إلضافة هــدف التعادل في 
الدقيقة الـــ87، مستغال تسديدة بديع أوك املرتدة من 

يد الحارس بنعبيد 
وفي الوقت القاتل من املباراة، وعلى إثر خطأ من 
الفتح  فـــرحـــان، تمكن  املــدافــعــني أشــــرف داري وأمــــني 
االنتصار عبر مقصية  اقتناص هــدف  الرياضي من 
أصحاب  بفوز  املواجهة  لتنتهي  الحتيمي،  منتصر 

2-3( األرض بـ
انتصاره  الــريــاضــي  الفتح  النتيجة، حقق  وبــهــذه 
الــثــالــث تــوالــيــا والـــرابـــع هـــذا املـــوســـم، لــيــرفــع رصــيــده 
للنقطة الــــــ18 فـــي املـــركـــز الــــــ11، بينما تــجــرع الــــوداد 
هزيمته الثانية في الـــدوري، لتتجمد حصيلته عند 

النقطة الـ35 في الصدارة 

حصد الالعب املوريتاني بابا جالو، على امليدالية 
الكاراتيه، ضمن منافسات  الفضية لبالده في لعبة 
الــبــطــولــة الــدولــيــة املــقــامــة فـــي الــســنــغــال، وتــحــديــدا 

بمدينة سينلوي 
وحاز الالعب املوريتاني على امليدالية الفضية في 

منافسات وزن 84 كجم 

يذكر أن االتحاد املوريتاني للعبة الكاراتيه شارك 
بعدة متنافسني في أوزان مختلفة، كما مثله 6 حكام 

كانوا ضمن الطواقم التحكيمية للبطولة 
وكان االتحاد املوريتاني شارك في بطولة العالم 
األخـــيـــرة الـــتـــي أقــيــمــت فـــي دولـــــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة 

املتحدة، ألول مرة منذ فترة طويلة 



التعادل  ف��خ  ف��ي  توتنهام  ف��ري��ق  سقط 
1/1 أم���ام مضيفه س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون خ��ال 
املباراة التي جمعتهما امس الثاثاء في 

الجولة 20 من الدوري اإلنجليزي 
وشهدت الجولة نفسها فوز كريستال 
ب���االس ع��ل��ى ن��وري��ت��ش سيتي 0، ووس��ت 

هام على واتفورد 1-4 
وت��ق��دم س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون ب��ه��دف سجله 
ال���دق���ي���ق���ة 25  ف����ي  ب��������راوس  ج��ي��م��س وارد 
وتعادل توتنهام بهدف سجله هاري كني 

في الدقيقة 41 من ركلة جزاء 
وشهدت امل��ب��اراة ط��رد محمد ساليسو 

العب ساوثهامبتون في الدقيقة 39 
ورفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة في 
رف��ع ساوثهامبتون  السادس فيما  املركز 
امل��رك��ز الثالث  إل���ى 21 نقطة ف��ي  رص��ي��ده 
عشر  وفي املباراة الثانية، فاز كريستال 
ب�������االس ع���ل���ى ن����وري����ت����ش س���ي���ت���ي ب��ث��اث��ة 
أه��داف نظيف سجلها أودوس���ون إدوارد 

في الدقيقة 8 من ركلة جزاء وجون فيليب 
ماتيتا في الدقيقة 38 وجيفري شلوب في 

الدقيقة 42 
ورف��ع كريستال ب��االس رصيده إلى 23 
نقطة ف��ي امل��رك��ز ال��ت��اس��ع وت��وق��ف رصيد 
نوريتش سيتي عند عشر نقاط في املركز 

العشرين )األخير 
وفي املباراة الثالثة، فاز وست هام على 

واتفورد 1-4 
وس���ج���ل أه��������داف وس�����ت ه�����ام ت���وم���اس 
سوسيك في الدقيقة 24 وسعيد بن رحمة 
ف��ي الدقيقة 29 وم���ارك ن��وب��ل ف��ي الدقيقة 
58 من ركلة جزاء ونيكوال فاسيتش في 

الدقيقة 2+90 
وس����ج����ل ه������دف وات������ف������ورد إي���م���ان���وي���ل 

دينيس في الدقيقة الرابعة.
ورف��ع وس��ت ه��ام رصيده إل��ى 31 نقطة 
في املركز الرابع، وتوقف رصيد واتفورد 

عند 13 نقطة في املركز السابع عشر.
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 جيسوس يستقيل من تدريب بنفيكا

وفاة شقيق مارادونا األصغر  

ليستر يكبد ليفربول خسارة مفاجئة

رسميا...برشلونة ُيعلن ضم فيران توريس 

الدوري االنجليزي...ساوثهامبتون يعرقل توتنهام ووست هام يكتسح واتفورد 

ج��ورج��ي جيسوس  البرتغالي  ت��وص��ل 
ونادي بنفيكا التفاق من أجل فك االرتباط 
بينهما بعدما تعقدت عاقة املدير الفني 

والاعبني في األيام املاضية 
ام���س ع��ن فسخ تعاقده  وأع��ل��ن بنفيكا 
م��ع ج��ي��س��وس، وت���م ت��أج��ي��ل م����ران الفريق 

الصباحي إلى املساء 
وأوض��ح��ت وس��ائ��ل اإلع���ام البرتغالية 
م��ح��اوالت إلبعاد  بعد  تفاقمت  األزم����ة  أن 
الاعب املخضرم بيتزي عن الفريق، وهو 
ما عارضه باقي الاعبني وكان عقد املدرب 
يمتد حتى يونيو 2022  وأعلن النادي أن 
م��درب الفريق الرديف نيسلون فيريسمو 
س��ي��ت��ول��ى م��س��ؤول��ي��ة ال��ف��ري��ق األول ال���ذي 

يواجه بورتو السبت املقبل 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ك��ش��ف��ت صحيفة "أب����وال" 
اتفق مع جيسوس  بنفيكا  أن  البرتغالية 
على أن يتنازل عن قيمة الشرط الجزائي، 

ال��ب��ال��غ 6 م��اي��ني ي�����ورو، م��ق��اب��ل اس��ت��م��رار 
دف���ع رات���ب���ه  وأض���اف���ت أن ن���ادي فامنجو 
البرازيلي كان مهتًما باستعادة جيسوس، 
قبل أن يعني باولو سوزا، لكن حالًيا يعتبر 
البرازيلي،  ال���دوري  أتلتيكو مينيرو بطل 

أكثر الفرق اهتماًما باملدرب البرتغالي 
وإض����اف����ة إل�����ى ان����ق����اب ال���اع���ب���ني على 
ت��ع��رض جيسوس لهجوم شديد  امل����درب، 
من جماهير بنفيكا، بعد علمهم بدخوله 
في مفاوضات مع فامنجو في وقت سابق 
م���ن ج��ان��ب��ه، ش��ك��ر روي ك��وس��ت��ا امل��دي��ر 
ال����ري����اض����ي ل��ب��ن��ف��ي��ك��ا، امل��������درب ج��ي��س��وس 

وتمنى األفضل له ولجهازه التدريبي 
وي��ح��ت��ل ف���ري���ق ب��ن��ف��ي��ك��ا امل���رك���ز ال��ث��ال��ث 
ال���دوري البرتغالي بفارق 4 نقاط عن  في 

بورتو وسبورتنج لشبونة 
وك��ان الفريق األحمر قد تأهل إلى ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أيام 

توفي العب كرة القدم السابق، هوجو 
م������ارادون������ا، ال���ش���ق���ي���ق األص����غ����ر ل��دي��ي��ج��و 
م���ارادون���ا، بعد تعرضه لسكتة  أرم��ان��دو 
قلبية ف��ي م��ق��ر إق��ام��ت��ه ب��ن��اب��ول��ي )ج��ن��وب 
إي���ط���ال���ي���ا(، امل���دي���ن���ة ال���ت���ي اش���ت���ه���ر ف��ي��ه��ا 

أسطورة كرة القدم األرجنتينية الراحل 
وت��وف��ي شقيق م���ارادون���ا األص��غ��ر عن 
عمر 52 عاما فجر اليوم في منزله، بعدما 
وص���ل���ت س����ي����ارة اإلس����ع����اف ل���ت���ؤك���د ف��ق��ط 
وفاته، حيث كان ينتظر أن يخضع خال 

وقت قريب لفحوصات في القلب 
وج���اءت وف���اة ه��وج��و، ال���ذي ك��ان يقيم 
في إيطاليا منذ سنوات، بعد عام تقريبا 
م���ن رح���ي���ل دي���ي���ج���و، ال�����ذي ت���وف���ي ف���ي 25 
نوفمبر  2020 عن عمر 60 عاما، ليحزن 
ع��ش��اق ك��رة ال��ق��دم على وف��ات��ه وب��األخ��ص 
في نابولي، الذي صال وجال في صفوفه 

ليتم تسمية ملعبه في النهاية باسمه 
في  بمسيرة طويلة  يحظ هوجو  ول��م 
كرة القدم في إيطاليا، رغم أنه وقع وهو 
ص��غ��ي��ر ل��ل��غ��اي��ة ل��ص��ف��وف ن��اب��ول��ي، لكنه 
أع���ي���ر ب��ع��ده��ا ل���ن���ادي أس���ك���ول���ي ال�����ذي لم 

يحظ معه بالتألق 
وارت�����دى ه��وج��و ق��م��ص��ان ال��ع��دي��د من 
األندية في أكثر من بلد مثل رابيد فيينا 
ال��ن��م��س��اوي وراي����و ف��اي��ي��ك��ان��و اإلس��ب��ان��ي 
ودي����ب����ورت����ي����ف����و إي����ط����ال����ي����ا ال���ف���ن���زوي���ل���ي 
وأف��ي��س��ب��ا ف��وك��وك��ا ب��ال��ي��اب��ان، ك��م��ا لعب 

أيضا في كندا وأوروجواي 
ول������م ي���ك���ن ه����وج����و ي���ح���م���ل ال��ج��ن��س��ي��ة 
اإلي��ط��ال��ي��ة رغ���م أن���ه ي��ق��ي��م ف���ي ه���ذا ال��ب��ل��د 
األوروب����ي ب��ان��ت��ظ��ام ب��ع��د أن ت���زوج هناك 

منذ سنوات وطلب تجنيسه 

أع������������ل������������ن ب������������رش������������ل������������ون������������ة ض������������م������������ه 
مل��������ه��������اج��������م م��������ان��������ش��������س��������ت��������ر س�������ي�������ت�������ي، 

اإلسباني فيران توريس، بشكل رسمي
5 سنوات  مل��دة  توريس  عقد  وسيمتد 
التقارير  وب��ح��س��ب   ،)2027 ال��ع��ام  )ح��ت��ى 
ال���ص���ح���اف���ي���ة ب���ل���غ���ت ق���ي���م���ة ال���ص���ف���ق���ة 55 
م��ل��ي��ون ي���ورو ب��اإلض��اف��ة إل���ى 10 مايني 

كمتغيرات 
وس���ت���ب���ل���غ ق��ي��م��ة ال���ب���ن���د ال���ج���زائ���ي ف��ي 
القيمة  وه��ي  ي���ورو،  مليار  ت��وري��س  عقد 
نفسها ف��ي ع��ق��دي آن��س��و ف��ات��ي وب��ي��دري 

غونزاليس 

وك�������ان�������ت ب�������داي�������ة ت�������وري�������س ف�������ي ك�����رة 
أكاديمية  إل���ى  ينضم  أن  ق��ب��ل  ال���ص���االت، 
ف��ال��ن��س��ي��ا، ح��ي��ث ن��ش��أ وت���ط���ور وت�����درج، 
سيتي  م��ان��ش��س��ت��ر  إل���ى  بعدها   وان��ت��ق��ل 
في العام 2020 وتوج توريس )21 عامًا( 
ق��ب��ل االن��ض��م��ام إل���ى ال��ف��ري��ق ال��ك��ت��ال��ون��ي 
وكأس  املمتاز  اإلنجليزي  ال��دوري  بلقب 
 ،)2021( السيتي  اإلنجليزية مع  الرابطة 
وبلقب كأس إسبانيا مع فالنسيا )2019 
إسبانيا  الاعب  مع منتخب  وحصد 
لقب بطولة أوروبا تحت 17 عامًا وتحت 

19 عامًا 

ليفربول  خسارة جديدة  فريق  تلقى   
ف����ي ال���������دوري االن���ج���ل���ي���زي  أم������ام ل��ي��س��ت��ر 
سيتي بهدف في اللقاء الذي جمعها امس 
ب��اور« ضمن  »كينج  ملعب  على  الثاثاء 
منافسات الجولة العشرين من منافسات 

مسابقة الدوري اإلنجليزي املمتاز 
وس���ج���ل ه����دف ل��ي��س��ت��ر س��ي��ت��ي ال��اع��ب 

اديموال لوكمان في الدقيقة 59
وب���ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة رف����ع ل��ي��س��ت��ر سيتي 

رص��ي��ده إل��ى 25 نقطة ف��ي امل��رك��ز التاسع 
بينما ت��وق��ف رص��ي��ده ل��ي��ف��رب��ول ع��ن��د 41 
نقطة في املركز الثاني بفارق 6 نقاط عن 

مانشستر سيتي املتصدر  
واح���ت���س���ب ح���ك���م ال���ل���ق���اء ض���رب���ة ج����زاء 
 14 الدقيقة  في  املصري  الفرعون  لصالح 
سددها ولكن الحارس الدنماركي كاسبر 
شمايكل تصدى لها وحاول محمد صاح 

استكمالها لكنها ارتدت من العارضة 

نجم  مبابي،  كيليان  الفرنسي  أكد 
لن ينضم  أن��ه  باريس س��ان جيرمان، 

إلى ريال مدريد في يناير املقبل  
وي��ن��ت��ه��ي ع��ق��د م��ب��اب��ي، ف��ي حديقة 
األم����������راء، ب���ن���ه���اي���ة امل����وس����م ال����ج����اري، 
ق���راًرا بعدم  أن��ه اتخذ  م��ا يبدو  وعلى 
ت��ج��دي��د ت��ع��اق��ده م��ع ن����ادي ال��ع��اص��م��ة 

الفرنسية  
وقال مبابي في تصريحات لشبكة 
سي ان ان : "لن أنضم إلى ريال مدريد 

في يناير ، سأبقى في باريس"  
وأض��������اف: "أن������ا ف����ي ب����اري����س س���ان 
�����ا ه���ن���ا، 

ً
ج�����ي�����رم�����ان، أن�������ا س���ع���ي���د ح�����ق

 100% ب���ن���س���ب���ة  امل�����وس�����م  وس����أن����ه����ي 
ك����اع����ب ف�����ي ب������اري������س، ك����م����ا س����أب����ذل 
ق���ص���ارى ج��ه��دي ل��ل��ف��وز ب��ك��ل األل��ق��اب 

هذا العام"  
للميرنجي  ان��ت��ق��ال��ه  إم��ك��ان��ي��ة  وع���ن 
ف��ي ال��ص��ي��ف امل��ق��ب��ل، ع��ل��ق: "إن���ه ليس 
ال���وق���ت امل���ن���اس���ب ل��ل��ح��دي��ث ع���ن ذل���ك، 
ال������ش������يء ال�����وح�����ي�����د ال���������ذي ي���������دور ف��ي 
خ��اط��ري ه��و ال��ف��وز على ري���ال مدريد 
ن��ح��ن  أوروب��������������ا،  أب������ط������ال  دوري  ف������ي 
جاهزون، وأنا مستعد للعب وتقديم 

كل شيء لباريس سان جيرمان"  
وحول حقيقة شعوره بالندم على 
ط��ل��ب ال��رح��ي��ل ف���ي ال��ص��ي��ف امل���اض���ي، 
ن��ادًم��ا على أي ش��يء،  ق���ال: "ال، لست 
ا، أقول ما يدور في 

ً
ألنني كنت صادق

ينتقد  أن  يستطيع  أح���د  ال  خ��اط��ري، 
ذلك ألنه شعور، شيء شخصي 

مبابي: لن أنضم لريال مدريد 
في يناير 
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 حشود

      

 قاتلكم

 

جزيرة 
 فرنسية

 

على 
رأس 

لقب  الفاتيكان
شاعر 
مصري 

 راحل

مغني 
 مغربي
حرف 
 موسيقي

دولة 
 افريقية

دولة 
 عربية

   
 

 
  متفجرات

      
 حبيسا

   

  تعب

 

نصف 
 مكان

     

عاصمة 
 قاعدة بعد لبنان

 واهب
رواية لعبد 

هللا 
 العروي

 رشف

   
 قاد 

  
 

بعد 
 فبراير

شكل     
 هندسي

حجر 
 كريم

مقابل 
  شراء

 

     
 طفولتي
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 04مع 
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 تناحر

  
 مهاجر

         

دولة 
 افريقية
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له' معجم 
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 قبل ديفيد

   
 شيع

    أطاع 

فوض من 
 هنا

 تظهر   
رمز 
 مناصب التاليوم

لقب 
العب 
مغربي 
 سابق

      
 دكان

 قبل تونغ     

يشبه 
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     بعثة 
 معاتب

   

 للجزم

 معتقد  
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شاعر 
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ساعة 40          

 ندر

حرف   
  موسيقي

كاتب و 
صديق 
محمد 
 شكري

رائع بال    لطخ   
  حدود

   
روائي  

 مغربي
عاصمة         

 الضباب

كلمات مسهمة

عة
ط

قا
مت

ت 
ما

كل

كلمة السر

 ر ا ب ب ز أ ب ا س ا ك ج ا ي
ر  ة  ا ع ل و ي ر ح ل ل و ب ن 

 ك و ر م ت ن ط م ب ص و د م ش

 ف ق ج ق ع ع و ا د د و ذ ي ر

 ا ا ا د و ر ل ك ا ف ر ي د ب
 ك ل ق ن ة ا ي م ي ش ر ي ر ط

 ح ي ب ن ي ق ظ ا ن و ب س ي ة
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