
مصطفى البحر

ال ش��يء ي��ل��وح ف��ي األف���ق ب��خ��ص��وص ال��ع��اق��ات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ن ال����رب����اط وم����دري����د ، رغ����م م�����رور ما 
مانويل  تعين خوسيه  على  أشهر  الستة  يقارب 
أل��ب��اري��س ع��ل��ى رأس ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة اإلس��ب��ان��ي��ة، 
خ��ل��ف��ا ل���اي���ا وزي�������رة ال���خ���ارج���ي���ة ال���س���اب���ق���ة ال��ت��ي 
السياسية والدبلوماسية  االزم�����ة  وزراء  ك��ان��ت 
غ���ي���ر امل���س���ب���وق���ة ب����ن امل���م���ل���ك���ة امل���غ���رب���ي���ة وم��م��ل��ك��ة 
تواطئها  خلفية  على   ، االي��ب��ي��ري��ة  ال��ج��زي��رة  شبه 
م���ع ج���ن���راالت ال��ج��زائ��ر ب��خ��ص��وص إدخ�����ال زع��ي��م 
وج��واز سفر  بوثائق  غالي  إبراهيم  اإلنفصالين 
الحقيقية  هويته  غير  وه��وي��ة  م��زوري��ن  ج��زائ��ري 

السيناريو  املغربية  امل��خ��اب��رات  تفضح  أن  قبل   ،
"بن بطوش"  بعد وصول  تفاصيله مباشرة  بكل 
ال��ع��اج.  لتلقي  اإلسبانية  املستشفيات  اح��د  ال��ى 
م��ض��ام��ي��ن��ه��ا  ب���ك���ل  األوراق  ك���ش���ف  ع��م��ل��ي��ة  ل���ت���ب���دأ 
ورس���ائ���ل���ه���ا امل��ع��ل��ن��ة وغ���ي���ر امل��ع��ل��ن��ة ف����وق ال���ت���راب 
اإلس��ب��ان��ي ال��ى ح��د إرب���اك ك��اف��ة حسابات حكومة 
ي��ب��درو س��ان��ش��ي��ز، وب��ش��ك��ل م��ح��رج ل��ل��غ��اي��ة. فيما 
الى حد االختناق  املرادية لسانه  بلع نظام قصر 
،وس����اد ص��م��ت ال��ق��ب��ور ج��م��ي��ع األب����واق وال��ق��ن��وات 
بكلمة  الفضيحة ولو  ،ول��م تعلق على  له  املوالية 
وكأن األمر ال يعني الجزائر. في حن لم يتنفس 
الفضيحة  مدة  اإلنفصالين الصعداء طيلة  كبير 
وتناسل ذيولها دبلوماسيا وسياسيا وإعاميا 
له  رس��م��ي��ة  ت��ه��ري��ب  أك��ب��ر عملية  تنفيذ  ب��ع��د  اإل   ،

لينجو  وال��ج��زائ��ري  اإلسباني  النظامن  بتواطؤ 
ب��ن��ف��س��ه ، ع���ق���ب ال���ض���غ���ط االع����ام����ي وال��س��ي��اس��ي 
بن بطوش/  له  ال��ذي تعرض  الرهيب  والحقوقي 
املطاف  بنهاية  ال��رح��ال  ليحط  ابراهيم غالي،  او 
ال��ع��اج��ي��ة. وقبل  ب��ال��ج��زائ��ر ف��ي منتصف رح��ل��ت��ه 
أن ي��ع��ي��د ص���ن���اع امل���ك���ائ���د وامل�����ؤام�����رات ب��ال��ج��زائ��ر 
التي أصيبت بلوثة " صمتية" إن صح  أنفاسهم 

التعبير أليام وأسابيع قاسية. 
وب�����ال�����ع�����ودة ال������ى ال�����ب�����رود ال����دب����ل����وم����اس����ي ب��ن 
امل���غ���رب وإس���ب���ان���ي���ا ال�����ذي ت��س��ب��ب��ت ف���ي���ه ك���م���ا ه��و 
معلوم " أزم���ة ب��ن ب��ط��وش" ل��م يسجل ال��ى ح��دود 
ب��ات��ج��اه تعبيد  ال��س��ط��ور، أي اخ��ت��راق  كتابة ه��ذه 
ال���ط���ري���ق ل����ع����ودة ال����ع����اق����ات ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة ب��ن 
البلدين الى طبيعتها،رغم تبادل بعض اإلشارات 

اإلي��ج��اب��ي��ة ع��ب��ر م��ك��امل��ت��ن ه��ات��ف��ي��ت��ن ب���ن وزي����را 
خ��ارج��ي��ة ال��ب��ل��دي��ن ف��ي األش��ه��ر ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��اض��ي��ة، 
أي�����ام ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى ت��ع��ي��ن خ��وس��ي��ه م���ان���وي���ل ع��ل��ى 
رأس ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة اإلس��ب��ان��ي��ة، م���ا ي��ؤش��ر على 
ع���دم ان��ت��ه��اء االزم�����ة ب���ن امل��م��ل��ك��ت��ن،امل��ن��ح��ى ذات���ه 
اإلسبانية  اإلعامية  التقارير  بعض  إليه  ذهبت 
اول أم���س ح��ي��ث أك���دت م��ج��م��ل ال��ت��ح��ال��ي��ل ع��ل��ى أن 
ال��ظ��ل ف��ي عاقته  ل��م ي��خ��رج م��ن منطقة  " امل��غ��رب 
امللكي  للخطاب  املوالية  األشهر  خ��ال  بإسبانيا 
بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب،والذي أعرب 
م��ن خ��ال��ه ال��ع��اه��ل امل��غ��رب��ي ع��ن اس��ت��ع��داد اململكة 
املغربية تدشن مرحلة جديدة غير مسبوقة من 
التعاون الثنائي املبني على الشفافية والثقة بن 

البلدين الجارين. "

اعرب دونالد بلوم السفير األمريكي بتونس 
الحكومة نجاء  برئيسة  االربعاء  لقائه  ، خال 
عن  بالقصبة،  ال��ح��ك��وم��ة  بقصر  رم��ض��ان  ب���ودن 
ت��رح��ي��ب ال��س��ل��ط��ات األم���ري���ك���ي���ة ب���إع���ان رئ��ي��س 
ال��ج��م��ه��وري��ة ع��ن م��واع��ي��د اس��ت��ح��ق��اق��ات امل��رح��ل��ة 
القادمة التي ستتوج باالنتخابات التشريعية.

ك���م���ا أك�����د ال���س���ف���ي���ر األم����ري����ك����ي خ�����ال ال���ل���ق���اء، 
للمضي  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  اس��ت��ع��داد 
ق���دم���ا ف����ي ت��ن��ف��ي��ذ امل����ش����اري����ع ال���ث���ن���ائ���ي���ة، ودع����م 
العاقات القائمة بن البلدين، ومساندة تونس 
ف���ي ال���ظ���رف االق���ت���ص���ادي واالج��ت��م��اع��ي ال��دق��ي��ق 
ال������ذي ت���ع���ي���ش���ه، وف�����ق ب�����اغ ص������ادر ع����ن رئ���اس���ة 

الحكومة.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ن��وه��ت رئ��ي��س��ة ال��ح��ك��وم��ة بعمق 
العمل  البلدين، وض��رورة  بن  الصداقة  عاقات 
مختلف  ف��ي  الثنائية  ال��ش��راك��ة  تعزيز  مزيد  ع��ل 
امل����ج����االت االق���ت���ص���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة، خ��دم��ة 

للمصالح املشتركة والشعبن الصديقن.

ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ

الذاكرة المغاربية
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السلطات األمريكية ترحب بإعالن قيس سعيد 
عن مواعيد االنتخابات التشريعية
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AGR: ديون الخزينة في املغرب من املرتقب 
أن تصل 885 مليار درهم خالل سنة 2021

رئاسة األركان العامة بالجيش الليبي تزيل 
مخلفات حرب عني زارة

ولد الغزواني يغادر الجزائر الى وهران على 
الحدود الغربية مع املغرب

اع��ل��ن م��رك��ز أب���ح���اث ال��ت��ج��اري وف��اب��ن��ك AGR، أن دي���ون 
إل��ى نحو 885 مليار دره��م،  أن تصل  املرتقب  الخزينة، من 
 Budget“ خال سنة 2021. وأبرز املركز، في مذكرته الشهرية
focus – Fixed income”ب��رس��م شهر نونبر، أن��ه” في سياق 
 2021 سنة  ليصل  امليزانية  عجز  ات��س��اع  باستمرار  يتسم 
أن يبلغ دين  ال��خ��ام، يتوقع  الداخلي  الناتج  م��ن  إل��ى 6,2% 
الخزينة نحو 885 مليار درهم في 2021، مقابل 832 مليار 

درهم 2020 .

أكدت رئاسة األركان العامة بالجيش الليبي إزالة مخلفات 
حرب ،أمس الثاثاء بمنطقة عن زارة .

وأوضحت رئاسة األركان العامة في ايجاز صحفي نشرته 
عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك” أن مفرزة تابعة 
إزال��ة  م��ن  ال��ث��اث��اء  أم��س  تمكنت  العسكرية  الهندسة  إلدارة 
قذيفة طيران بمنطقة عن زارة، بعد تلقيها باغ من مواطنن 

عن وجود تلك القذيفة.

الرئيس محمد ولد الغزواني، األربعاء إلى مدينة  وصل 
وهران  شمال غرب الجزائر، وذلك ضمن أنشطة زيارة الدولة 
التي يؤديها للجزائر. وغادر ولد الغزواني العاصمة الجزائر 
الرئيس  اللقاءات مع  العديد من  أج��رى خالها  بعد يومن 
الجزائري عبد املجيد تبون، ووزيره األول وزير املالية أيمن 

بن عبد الرحمن، ورئيس مجلس األمة صالح قوجيل.

 العالقات املغربية اإلسبانية االزمة الدبلوماسية ال زالت قائمة
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اإليسيسكو واملركز الوطين السعودي للتعليم اإللكرتوني يبحثان تعزيز التعاون املشرتك

المشهد المغاربي

املالك،  بن محمـد  الدكتور سالم  التقى 
املــــديــــر الــــعــــام ملــنــظــمــة الـــعـــالـــم اإلســـامـــي 
)إيسيسكو(،  والثقافة  والــعــلــوم  للتربية 
الــشــيــخ الــدكــتــور مــحــمـــــد بـــن عــبــد الــكــريــم 
الـــعـــيـــســـى، األمــــــن الــــعــــام لـــرابـــطـــة الــعــالــم 
اإلســـــــامـــــــي، حــــيــــث اســــتــــعــــرضــــا نـــتـــائـــج 
الشراكة بن املنظمة والرابطة خال العام 
الجاري، خصوصا متابعة تنفيذ قرارات 
وتــوصــيــات املــؤتــمــر الـــدولـــي حـــول القيم 

الحضارية في السيرة النبوية.
كــــمــــا تـــــــم، خـــــــال الــــلــــقــــاء الـــــــــذي جــــرى 
في   )2021 ديــســمــبــر   22( األربـــعـــاء  أمـــس 
مــقــر الـــرابـــطـــة بـــالـــريـــاض، بــحــث الــبــرامــج 
واألنشطة التي سيتم تنفيذها بالتعاون 
بن اإليسيسكو والرابطة خال عام 2022، 
الثانية  بـــالـــدورة  مــنــهــا  يتعلق  مــا  ســــواء 
الحضارية  القيم  حــول  الــدولــي  للمؤتمر 
فــــي الـــســـيـــرة الـــنـــبـــويـــة، أو مــتــابــعــة نــشــر 
الـــدراســـات والــبــحــوث، وتــنــظــيــم الــــدورات 

قيم  لــتــعــزيــز  الــعــمــل،  الــتــدريــبــيــة وورش 
التسامح والوسطية واالعتدال.

واتفق الجانبان على التعاون في عقد 
الفكرية والعلمية خال  عدد من الندوات 
السنة املقبلة، في ضوء مخرجات املؤتمر 
الدولي حول القيم الحضارية في السيرة 
النبوية، ومواصلة التنسيق بن املنظمة 
والـــرابـــطـــة ملــزيــد مـــن الــتــعــاون فـــي تقديم 
الصورة الصحيحة للحضارة اإلسامية 

إلى العالم.
الدكتور سالم  التقى  اخــرى  ومــن جهة 
بـــن مــحــمـــــد املــــالــــك، املـــديـــر الـــعـــام ملنظمة 
الــــعــــالــــم اإلســــــامــــــي لـــلـــتـــربـــيـــة والــــعــــلــــوم 
الله  عبد  الدكتور  )إيسيسكو(،  والثقافة 
بــن محمـد الــولــيــدي، املــديــر الــعــام للمركز 
اإللكتروني،  للتعليم  السعودي  الوطني 
بــــــهــــــدف بـــــحـــــث تـــــعـــــزيـــــز الــــــتــــــعــــــاون بـــن 
التعليم  مــجــال  فــي  واملـــركـــز،  اإليسيسكو 
اإللــكــتــرونــي واإلمــكــانــيــات الــتــي يتيحها، 

وتـــطـــويـــر مـــحـــتـــوى تــعــلــيــمــي رقــــمــــي، مــن 
أجل النهوض بمستوى التعليم في دول 

العالم اإلسامي.
وتـــــطـــــرق الــــلــــقــــاء، الــــــــذي جــــــرى الـــيـــوم 
الخميس )23 ديسمبر 2021( بمقر املركز 
فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، إلــى 
املرتبط  الــدعــم  بحث سبل وآلــيــات تقديم 
األعضاء في  للدول  اإللكتروني  بالتعليم 
اإليسيسكو خــال عــام 2022، عبر توفير 
وطرحها  اإللكتروني  التعليم  تراخيص 
بن هذه الدول لاستفادة منها، وتطوير 
الــتــعــاون فــي تــدريــب الــكــفــاءات للحصول 
عـــلـــى الـــــشـــــهـــــادات املـــهـــنـــيـــة فـــــي الــتــعــلــيــم 
اإللكتروني، وعقد ورشــات عمل ودورات 
واملــركــز  املنظمة  خــبــراء  قبل  مــن  تدريبية 
في الدول األكثر احتياجا للدعم واملعرفة 

النوعية للتعليم اإللكتروني.
 وفــــــي خــــتــــام الــــلــــقــــاء أكــــــد الـــجـــانـــبـــان 
التعاون والشراكة  حرصهما على تعزيز 

بن املنظمة واملركز، بالتنسيق والتشاور 
للتربية  الــســعــوديــة  الوطنية  اللجنة  مــع 
املــعــارف  والثقافة والــعــلــوم، إلتــاحــة نشر 
والـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب الـــنـــاجـــحـــة، الــتــي 
في  الــســعــوديــة  العربية  اململكة  تمتلكها 
مــجــال التعليم اإللــكــتــرونــي، فــي عــدد من 
الــــــدول األعــــضــــاء بــمــنــظــمــة اإليــســيــســكــو، 
واتفقا على العمل املشترك من أجل إطاق 
مــبــادرات وجــوائــز ومــشــاريــع متخصصة 
فــي التعليم اإللــكــتــرونــي، بــاإلضــافــة إلــى 

دعم الدراسات واألبحاث املرتبطة به. 
حــضــر الــلــقــاء الــســيــد هــانــي بـــن حــمــزة 
مــــنــــســــي، مـــســـتـــشـــار الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــســعــوديــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم، 
والـــدكـــتـــور أحــمــد ســعــيــد أبـــــاه، مستشار 
املــــديــــر الــــعــــام لــإيــســيــســكــو لـــلـــشـــراكـــات 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، وعــــدد مـــن مــســؤولــي 
املـــــركـــــز الــــوطــــنــــي الـــــســـــعـــــودي لــلــتــعــلــيــم 

اإللكتروني.

 دعــت أحــزاب تنتمي لليسار التونسي 
إلـــى تــكــويــن حــلــف وطــنــي شعبي لضمان 
النقاش السياسي داخل املجتمع، ما طرح 
بــجــديــة تــــســــاؤالت املـــراقـــبـــن بـــشـــأن قـــدرة 
األحــــــزاب الــســيــاســيــة عــلــى الــتــعــبــئــة وبــث 
خــطــاب مــؤثــر، فــضــا عــن تــكــويــن مــواقــف 
الــقــضــايــا السياسية  مــوحــدة بــخــصــوص 

واالجتماعية املطروحة.
الديمقراطين  الوطنين  حــزب  واعتبر 
 آلّية االستشارة 

ّ
املوحد “الوطد” االثنن أن

اإللـــكـــتـــرونـــّيـــة واملـــنـــّصـــات الـــرقـــمـــّيـــة الــتــي 
تضمن  “ال  سعّيد  قيس  الرئيس  طرحها 
النقاش السياسي داخــل املجتمع  شــروط 
وال تعكس التنّوع الفكري والسياسي لدى 
عــمــوم الــشــعــب”، داعــيــا إلــى تشكيل حلف 

وطني شعبي.
وانــتــقــد الـــحـــزب فـــي بــيــان خــتــامــي إثــر 
اجتماع لجنته املركزية ما أسماه بـ”الترّدد 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا الـــجـــدّيـــة الــتــي 
ــق بــالــفــســاد الــســيــاســي مـــن تــمــويــل 

ّ
تــتــعــل

أجــنــبــي مــشــبــوه لــــأحــــزاب والــجــمــعــّيــات 
ومــن فساد اقتصادي ومالي مع مواصلة 
قة 

ّ
املتعل امللفات  القضاء املماطلة في فتح 

بـــجـــرائـــم اإلرهـــــــــاب والـــتـــســـفـــيـــر والـــجـــهـــاز 
السّري واالغتيال السياسّي وعلى رأسها 
مــلــف اغـــتـــيـــال الــشــهــيــديــن شـــكـــري بلعيد 

ومحمد البراهمي”.
تتخبط  اليسار  أحـــزاب  الرابحي:  نبيل 
بـــمـــواقـــف  الـــــخـــــروج  الــــخــــافــــات دون  فــــي 

موحدة

 
ّ
أن اللجنة تأكيدها  “الــوطــد” عن  ونقل 

“الـــطـــريـــق لـــفـــرض تــغــيــيــر مـــوازيـــن الــقــوى 
التونسيات  غالبّية  لصالح  االجــتــمــاعــّيــة 
ـــب تــشــكــيــل الــحــلــف 

ّ
والـــتـــونـــســـّيـــن يـــتـــطـــل

الوطنّي الشعبّي القادر وحده على تفكيك 
مــراكــز الــقــوى االقــتــصــادّيــة املــتــحــّكــمــة في 
دواليب الدولة والتي تسعى بشكل حثيث 
لتطويق النفس النضالّي لشرائح واسعة 
من الشعب”، مضيفا أن “اللجنة املركزّية 
 املعارضات تصّر على االستنصار 

ّ
تؤكد أن

خافها  لحسم  الخارجية  الهيمنة  بقوى 
مع السلطة القائمة”.

ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن األحــــــــزاب تـــســـارع 
لإدالء بمواقفها واملشاركة في النقاشات 
السياسية التي تهم الشأن العام بالباد، 

دون الــقــيــام بــمــراجــعــات داخــلــيــة وتــجــاوز 
الـــخـــافـــات الـــتـــي ســاهــمــت فـــي تــصــّدعــهــا 
وتــشــتــتــهــا، واعـــتـــبـــر هـــــؤالء أن الــحــركــات 
الــســيــاســيــة )بـــمـــا فـــي ذلــــك الـــيـــســـار(، غير 
قادرة على التأثير في الشارع وبث خطاب 
مــــتــــوازن. وأفــــــاد املــحــلــل الــســيــاســي نبيل 
الرابحي أن أحزاب اليسار مازالت تتخبط 
فـــي االخـــتـــافـــات الــداخــلــيــة دون الــخــروج 

بمواقف موحدة.
وأضــــــاف لـــــ”الــــعــــرب”، “الــــيــــوم األحـــــزاب 
الـــريـــادة  الــســيــاســيــة تـــريـــد أن تــلــعــب دور 
ولكنها غير قادرة على التعبئة السياسية 
الهيكلة،  ألنها تفتقد للمراجعات وإعــادة 
خصوصا في ظل تشتت اليسار وخسارة 

الجبهة الشعبية لانتخابات في 2019”.

املدير العام لإليسيسكو يلتقي األمني العام لرابطة العالم اإلسالمي في الرياض

اليسار التونسي يدعو إلى التحالف لضمان نقاش سياسي داخل اجملتمع

تتمة األولى

العالقات املغربية اإلسبانية االزمة الدبلوماسية ال زالت قائمة
بيد أن الــذي حصل بعد أقــوى اإلشــارات 
املــصــادر  ذات  تــقــول  إسبانيا  تــجــاه  امللكية 
اإلعامية، جــاءت كذلك من الــربــاط بعد أن 
اتهمت وزارة الصحة والحماية اإلجتماعية 
اتخاذ  في  بالتقاعس  اإلسبانية  السلطات 
الخاصة  الوقائية واإلحــتــرازيــة  اإلجــــراءات 
الجائحة وعــدم مراقبة  بالتصدي النتشار 
املــســافــريــن، قــبــل أن تــقــرر الـــربـــاط اخــتــيــار 
مـــطـــارات الــبــرتــغــال بـــدل مـــطـــارات إسبانيا 

النطاق عملية ترحيل املغاربة العالقن في 
دول أوروبية،  ما أثار انزعاج وغضب وزير 
الى  ،باإلصافة  مانويل  خوسيه  الخارجية 
سماح السلطات املغربية عن قصد لبعض 
الجمعيات ب" إنشاء مزرعة األسماك قبالة 
الحدود البحرية اإلسبانية "،االمر الذي عمق 
اإلسبانية  االعامية  املــصــادر  تقول  الشرخ 
املـــذكـــورة فــي جــــدار الــعــاقــات بــن البلدين 
.الـــى جــانــب التحول السريع واملــفــاجــئ في 

تجاه  األملانية  الخارجية  السياسة  مواقف 
املــمــلــكــة املـــغـــربـــيـــة ، مـــبـــاشـــرة بـــعـــد تعين 
اإلشتراكي،  واملستشار  الجديدة  الحكومة 
وكذا التجاوب الواسع والكبير الذي أبدته 
الــــربــــاط وبـــرلـــن إلنـــهـــاء الــقــطــيــعــة وعــــودة 
أقــوى مما كانت عليه، واإلســـراع  العاقات 
فـــــي طـــــي صـــفـــحـــة الــــخــــافــــات الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية التي خلفتها حكومة أنجيا 
مركل، سيما فيما يتعلق بموضوع قضية 

الخارجية  الــصــحــراء، والـــذي عبرت بشأنه 
األملانية الجديدة عن دعمها ملبادرة الحكم 
الـــذاتـــي وجـــهـــود األمـــــم املــتــحــدة واملــبــعــوث 
انطونيو غوتريس  الــعــام  لــأمــن  الــخــاص 
الى الصحراء  ستفان دي مستورا،  ما زاد 
فـــي إربـــــاك كــافــة حــســابــات حــكــومــة بــيــدرو 
سانشيز، ورفع منسوب االحراج السياسي 

بمراكز صنع القرار بالعاصمة مدريد. 
واعـــتـــبـــارا لـــهـــذه الـــعـــوامـــل وأخــــــرى غير 

معلنة ،يرى مراقبون أن االزمة الدبلوماسية 
بن الرباط ومدريد قد تتمطط ذيولها في 
صــمــت قــاهــر فـــي الـــقـــادم من  الــشــهــور، مع 
الــحــصــر الــشــديــد عــلــى تــخــطــي الــتــوعــكــات 
السياسية الــطــارئــة ،والــتــحــكــم فــي أســبــاب 
املربع األول  الــى  العودة  التصعيد، لتفادي 
اإلنفصالين  زعــيــم  بــن بطوش   أزمــــة  قــبــل 
بـــجـــبـــهـــة الــــبــــولــــيــــزاريــــو املــــوالــــيــــة لــلــنــظــام  

الجزائري.

زنقة .. زنقةشش
نقل محمد ولد عبد العزيز من سجنه 

إلى املستشفى العسكري

نـــقـــل الـــرئـــيـــس املـــوريـــتـــانـــي الــســابــق 
مـــحـــمـــد ولـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز مــــن ســجــنــه 
داخـــل مــدرســة الــشــرطــة إلـــى املستشفى 
العاج  لتلقي  نواكشوط  في  العسكري 

من عارض صحي ألم به.
وأكدت مصادر على عاقة باملوضوع 
املوريتانية، وجــود ولد  لسائل االعــام 
عبد العزيز في قسم كبار الشخصيات 
أنــه  إلـــى  الــعــســكــري، الفــتــة  باملستشفى 
الــفــحــوصــات والتحاليل  إجــــراء  بــصــدد 
الـــــازمـــــة لـــتـــقـــديـــم الـــــعـــــاج. وتــحــفــظــت 
الــعــارض  نوعية  تحديد  على  املــصــادر 

الصحي الذي تعرض له.

جامعة مغربية تحصل على براءة 
اختراع لالستخراج اآللي لسم العقارب

أعلنت جامعة الحسن الثاني بالدار 
لها، حصولها على  بــاغ  فــي  البيضاء 
بــــــراءة اخــــتــــراع نـــظـــام روبــــوتــــي ثـــوري 
مـــخـــصـــص لــــاســــتــــخــــراج اآللـــــــــي لــســم 
العقارب، وذلــك على إثر إشعار تسليم 
إيــجــابــي مـــن املــكــتــب املــغــربــي للملكية 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة، بـــنـــشـــر هـــذا 
املــاضــي، من  االخـــتـــراع فــي 30 نوفمبر 
قبل فريق بحث مؤلف من معاذ مكمل، 
طالب دكتوراه، واألستاذ أنس الكتاني، 
مدير األطــروحــة، واألستاذ عمر طنان، 
املـــديـــر املـــشـــارك لـــأطـــروحـــة، واألســـتـــاذ 
رشيد صايل، مدير مختبر البيولوجيا 

والصحة بكلية العلوم بن مسيك.
ويــعــمــل هــــذا الـــجـــهـــاز عــلــى تجميع 
الــســم عــبــر شــبــكــة مــن الــنــاقــات اآللــيــة، 
وجـــهـــاز مـــركـــزي الســـتـــخـــراج الـــســـم من 
مع  تتكيف  كهربائية  تصريفات  خــال 
كل أنواع العقارب بسرعة أكبر وبطريقة 
املــخــاطــر، ويتكون مــن نظام  خالية مــن 
هـــوائـــي واهـــــتـــــزازي، يــســهــل اســتــعــادة 
قـــطـــرات الـــســـم الـــتـــي تــســقــط فـــي محطة 
عملية  الــجــهــاز  هـــذا  ويــضــمــن  التعبئة، 
اســتــخــراج آلــيــة بــالــكــامــل، دون الحاجة 
إلـــى أي تــدخــل يـــدوي مــن قــبــل املشغل. 
بالدار  الثاني  الحسن  جامعة  ووعـــدت 
الــبــيــضــاء فـــي بــاغــهــا، بــتــقــديــم مــؤلــف 
حـــول هـــذا املـــوضـــوع فــي يــنــايــر املــقــبــل، 
بموجب  الجامعية،  املــؤســســة  وتــتــوفــر 
بـــــــراءة االخـــــتـــــراع هـــــذه عـــلـــى مـــشـــروع، 
يمكن إدراجـــه فــي مــركــز االبــتــكــار ونقل 

التكنولوجيا 
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مختصرات
الرئيس التونسي ينفي تعرض 

"معارضيه" إلى العنف أو التعذيب
 أبدى الرئيس التونسي قيس سعيد 
اف��ت��راءات  من  استغرابه  الثالثاء  مساء 
وأك����اذي����ب ال��ب��ع��ض ب����ادع����اء ت��ع��ّرض��ه��م 
للتعذيب والعنف، وذلك في إشارة إلى 
م��ج��م��وع��ة "م���واط���ن���ون ض���د االن���ق���الب"، 
ال�����ذي سيتم  ال����ح����وار  م���ش���ددا ع��ل��ى أن 
ال��ق��ادم��ة سيكون  األي���ام  تنظيمه خ��الل 

مع الصادقني الثابتني.
واالثنني، حذرت مجموعة "مواطنون 
ضد االنقالب"، في بيان، من كل أشكال 
ال��ت��ض��ي��ي��ق ع��ل��ى إض�����راب ال���ج���وع ال���ذي 
يخوضه عدد من أعضائها ومسانديه 
لليوم السادس على التوالي، واملس من 

حقوق وحريات املضربني.
وال�����خ�����م�����ي�����س، أع�����ل�����ن�����ت امل����ج����م����وع����ة 
ن��واب برملان وشخصيات عامة  دخ��ول 
وس��ي��اس��ي��ة وب���ع���ض أع���ض���اء امل���ب���ادرة، 
في إض��راب عن الطعام، "رفضا للحكم 

الفردي وإخماد أصوات املعارضني".
وق���ال سعيد، خ��الل ل��ق��اء م��ع رئيسة 
وزراء بالده نجالء بودن، الثالثاء، وفق 
التونسية  الرئاسة  بثته  مقطع مصور 
ع����ب����ر ص���ف���ح���ت���ه���ا ع����ل����ى ف����ي����س����ب����وك، إن 
"بعض ممن كانوا في قصر باردو الذي 
سالت فيه الدماء )مقر البرملان املجمدة 
اختصاصاته( اعتصموا ضد القرارات 

املتخذة في 25 يوليو".
وك����ان ال��رئ��ي��س ال��ت��ون��س��ي ات��خ��ذ في 
ذل�����ك ال����ت����اري����خ إج����������راءات اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ب��م��وج��ب ال��ف��ص��ل 80 م���ن ال���دس���ت���ور تم 
م���ق���ت���ض���اه���ا ت��ج��م��ي��د أع����م����ال ال���ب���رمل���ان 
ورف������ع ال���ح���ص���ان���ة ع����ن ج��م��ي��ع ال���ن���واب 
هشام  السابق  الحكومة  رئيس  وإقالة 
التنفيذية  املشيشي، وتولي السلطتني 

والتشريعية.
وأض��������اف س��ع��ي��د "م����ؤس����ف ح���ق���ا أن 
البعض منهم يفتري ويقول إنه تعرض 

للتعذيب أو العنف".
وت���اب���ع "ه����م أح�����رار ف���ي اع��ت��ص��ام��ه��م 
ول������ك������ن ك����ش����ف����ه����م ال������ت������اري������خ وأزي������ل������ت 
أق��ن��ع��ت��ه��م، ح��ي��ن��م��ا رأي����ت ال���ص���ور أم��س 
الذين كانوا  النواب  )االثنني( لعدد من 
ي��ت��ص��ارع��ون وي��ت��ب��ادل��ون ال��ش��ت��ائ��م في 
ال���ب���رمل���ان ص������اروا ال���ي���وم م��ع��ا ف���ي بيت 

واحد".
ول�����ف�����ت "ه��������م ج��������زء م������ن امل���ن���ظ���وم���ة 
ال���ت���ي ك���ان���وا ي����ري����دون إي��ه��ام��ن��ا ب��أن��ه��م 
ض���ده���ا" م��ت��س��ائ��ال "ي���ت���ح���دث���ون ال��ي��وم 
ع�����ن ال����دي����م����ق����راط����ي����ة ه�����ل ه�����م ب��ال��ف��ع��ل 
أم هم تواصل للمنظومة  ديمقراطيون 
السابقة تحت أقنعة مختلفة األلوان" .

وع����ب����ر س���ع���ي���د ع�����ن اس����ت����غ����راب����ه م��ن 
"افتراءات البعض واالدع��اء بتعّرضهم 
ل��ل��ت��ع��ذي��ب وال���ع���ن���ف". وش������ّدد ع��ل��ى أن 
 من كانت 

ّ
أزال األقنعة عن كل "التاريخ 

امل��ب��ادئ"، الفتا  ت��ق��وده املصالح وليس 
إل�����ى أن�����ه "س���ي���ت���م ت��ن��ظ��ي��م ح������وار خ���الل 
ال����ق����ادم����ة س���ي���ك���ون ح��������وار ال���ص���ادق���ني 
ال��ث��اب��ت��ني ال���ذي���ن ال ي��ت��ل��ون��ون ك���ل ي��وم 

بلون".
لتونس، صادق  املالي  الوضع  وع��ن 
ق��ي��س س��ع��ي��د، ع��ل��ى امل��ي��زان��ي��ة ال��ج��دي��دة 
لسنة  املالي  القانون  أن  مؤكدا  للبالد، 
ب��ع��ض  م�����ن  ت���ض���م���ن���ه  م�����ا  رغ������م   ،2022

االختيارات.
واع��ت��ب��ر س��ع��ي��د أن ت��ل��ك االخ��ت��ب��ارات 
بتحقيق  تسمح  ول���م  مقنعة،  ت��ك��ن  "ل���م 
مطالب الشعب في العدالة والضرائب، 
ألن���ه���ا  ك���ان���ت ن��ت��ي��ج��ة مل���ا ل��ح��ق ال���دول���ة 

التونسية ملدة عقود من الزمن".

وتطرق اللقاء، إلى الوضع العام في 
البالد وسير عمل الحكومة، فضال عن 
م��ن��اق��ش��ة ال��ن��ق��اط امل���درج���ة ع��ل��ى ج���دول 

أعمال مجلس الوزراء القادم.
وك�����ان�����ت ت�����ون�����س، أع���ل���ن���ت ال���ث���الث���اء 
 20( دي��ن��ار  57.2 مليار  ق��دره��ا  ميزانية 
ب��زي��ادة 2.3  ل��ع��ام 2022،  م��ل��ي��ار دوالر( 

باملئة عن ميزانية عام 2021.

نزار بولحية

م����ا ال������ذي ج���ع���ل ال���رئ���ي���س امل���وري���ت���ان���ي 
يطير اإلثنني املاضي إلى الجزائر، بزيارة 
أي��ام؟ من املؤلم حقا  دول��ة تستمر لثالثة 
أن ي��ط��رح مثل ذل��ك ال��س��ؤال ف��ي وق��ت كان 
يفترض فيه أن يقال وعلى العكس منه: ما 
الذي منع وما زال يمنع القادة املغاربيني 
حتى اآلن من أن يقوموا بأضعف اإليمان 
وهو، أن يتبادلوا الزيارات الدورية في ما 
ال��ذي ردده كثيرون،  بينهم؟ لكن الجواب 
أن ولد الشيخ الغزواني جاء إلى الجزائر، 
وب������األس������اس وف����ض����ال ع����ن اإلش����������راف م��ع 
من  جملة  توقيع  على  ال��ج��زائ��ري  نظيره 
املهمة،  واالقتصادية  األمنية  االتفاقيات 
ألج������ل م����ح����اول����ة ال����ت����وس����ط ب����ني ج���ارت���ي���ه 

املغاربيتني، أي املغرب والجزائر.

الجزائريون ما زالوا يديرون الظهر لكل 
أو  التي عرضت،  وامل��ب��ادرات،  الوساطات 
التي قد تعرض عليهم، إلع��ادة عالقاتهم 

املقطوعة مع املغرب
ل��ق��د س��ب��ق مل��وري��ت��ان��ي��ا أن ع��ب��رت، وف��ي 
أكثر من مناسبة، بشكل مباشر أو حتى 
م����وارب، ع��ن ان��زع��اج��ه��ا الكبير وع��ن عدم 
رضاها وقلقها من قطع العالقات وارتفاع 
البلدين  ب��ني  والتصعيد  التوتر  منسوب 

في الشهور األخيرة.
وف����������ي ح������دي������ث أج�������رت�������ه م�����ع�����ه م���ج���ل���ة 
»االق��ت��ص��اد واألع���م���ال« ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، أي��ام��ا 
قليلة قبل زيارته للجزائر، وجد الرئيس 
املوريتاني أنه من املناسب جدا أن يؤكد، 
أنه »يأمل في أن يأتي اليوم الذي تعود فيه 
اللحمة إلى اتحاد املغرب العربي، وإرساء 
التكامل املنشود، تحقيقا إلرادة الشعوب، 
قبل  املؤسسني«  اآلب���اء  وتجسيدا ألح��الم 
أن يضيف أن بالده »على استعداد للعب 
املغرب  دول  ب��ني  اللحمة  ب��اس��ت��ع��ادة  دور 
العربي« وأنه يأسف »للعقبات التي تقف 
في طريقها« وأن��ه قلق أيضا »من عوامل 
التوتر التي تظهر من حني إلى آخ��ر« من 

»يجب  أن��ه  على  التشديد  يفوته  أن  دون 
أن ن��ع��ت��م��د ع���ل���ى ح��ك��م��ة ه���ذي���ن ال��ب��ل��دي��ن 
اللذين  وال��ج��زائ��ر،  امل��غ��رب  أي  الشقيقني، 
ت���رب���ط���ن���ا ب��ه��م��ا ع����الق����ات ط��ي��ب��ة ل��ل��غ��اي��ة، 
ع��ل��ى ح��د ت��ع��ب��ي��ره، ون��ح��ن م��س��ت��ع��دون إذا 
ال��وس��اط��ة بينهما.  م��ا طلب منا ذل���ك، أي 
غ��ي��ر أن ال���ن���واي���ا امل���وري���ت���ان���ي���ة ال��ص��ادق��ة 
وال���ط���ي���ب���ة ت���ص���ط���دم ب�����ج�����دار س���م���ي���ك م��ن 
الرفض. فالجزائريون ما زالوا حتى اآلن 
يديرون الظهر لكل الوساطات واملبادرات 
تلك  أو حتى  ع��رض��ت،  التي  واملقترحات، 
التي قد تعرض عليهم، إلع��ادة عالقاتهم 
امل��ق��ط��وع��ة م��ع امل���غ���رب. وامل��ن��ط��ق ال����ذي قد 
يقف وراء ذلك قد ال يبدو مفهوما باملرة، 
وهو ال يختلف كثيرا عما يردده البعض 
م���ن ه����ذا ال����ط����رف، وم����ن ذاك م���ن م���ب���ررات 
الحاجة أصال لتلك  واهية من قبيل: وما 
املصالحة؟ أال تستطيع الجزائر أن تحيا 
من دون املغرب؟ أليس بإمكان املغرب أن 
يعيش بمعزل عن الجزائر؟ لكن الحديث 
بتلك ال��ن��ب��رة االن��ع��زال��ي��ة، وم��ح��اول��ة القفز 
والتنصل من  وال��ج��غ��راف��ي��ا  ال��ت��اري��خ  على 
الجوار، ال تبدو فقط ملن يحاول تجربتها 
ب��ل  م���ن���ط���ق،  ألي  م��ع��اك��س��ة  األرض  ع���ل���ى 
م��دم��رة أيضا ألي ت��ق��ارب. وال��واق��ع أن أي 
مغاربي لن يذرف حتى ولو دمعة واحدة 
أيام  ال��ذي سيركن في غضون  العام  على 
ق��ل��ي��ل��ة ف���ق���ط ع���ل���ى رف������وف ال����ت����اري����خ. ف���إن 
ل���م ي��ك��ن ه���و أس����وأ ع���ام ع��ل��ى اإلط�����الق في 
الدول املغاربية بعضها ببعض،  عالقات 
ف��إن��ه ك���ان أك��ث��ر األع�����وام ال��ت��ي ش��ع��ر فيها 
ال��ل��ي��ب��ي��ون وال��ت��ون��س��ي��ون وال���ج���زائ���ري���ون 
وامل��غ��ارب��ة وامل��وري��ت��ان��ي��ون، بأنهم ص��اروا 
االق��ت��راب من تحقيق  أبعد مما كانوا من 
ح��ل��م األج���ي���ال ال��ت��ي س��ب��ق��ت��ه��م ف���ي إن��ش��اء 
اتحاد إقليمي عتيد في الشمال االفريقي. 
يرددها  ظل  التي  املشروخة  واالسطوانة 
الجميع غالبا من دون وعي، هي اتهام كل 
طرف لآلخر بأنه هو املتسبب في تعطل 
وت��ع��ث��ر امل��ش��روع امل��غ��ارب��ي، وأن���ه سيبقى 
وع���ل���ى ع��ك��س ج������اره، ورغ�����م ك���ل امل��ط��ب��ات 

والعراقيل والصعوبات وفيا لذلك الحلم. 
ل���ك���ن ه����ل م����ا زال ال����وق����ت ي���خ���دم ال���ف���ك���رة، 
وي��ع��م��ل ع��ل��ى إن��ض��اج��ه��ا؟ أم أن����ه ي��ئ��ده��ا 
ب���ب���طء وي��ق��ت��ل��ه��ا ع���رق���ا ب���ع���د آخ������ر؟ رب��م��ا 
يعجب البعض لبرلني التي أغلقت قوس 
خالفها مع الرباط بسرعة قياسية، وكيف 
الجديدة  الحكومة  استالم  وبمجرد  أنها 
ملهامها، فعلت ما كان ينبغي عليها فعله 
وه�����و، أن ال ت���ت���رك ع��الق��ات��ه��ا م���ع امل��غ��رب 
ت��ب��ل��غ خ����ط ال�����الع�����ودة، ف���ق���د م���ه���د ال��ب��ي��ان 
ال����ذي أص���درت���ه خ��ارج��ي��ت��ه��ا ق��ب��ل أس��اب��ي��ع 
ح����ول م��وق��ف��ه��ا م���ن ال����ن����زاع ال���ص���ح���راوي، 
ال��س��ب��ي��ل أم�����ام ت��ط��ب��ي��ع ع��الق��ات��ه��ا م��ع��ه��ا، 
وك���ان���ت ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ح��ص��ل ب��ه��ا ذل��ك 
الدليل القطعي على أن األمل��ان لم يرغبوا 
الجانبني،  ب��ني  الفهم  أن يتراكم س��وء  ف��ي 
أو أن يأخذ مدى أكبر وأوس��ع مما أخذه. 
ومع أن املقارنة بني حجم وعمق وتشعب 
ال���خ���الف ب���ني امل��غ��ارب��ة واألمل������ان، وبينهم 
إال  ق��د ال تكون ممكنة،  الجزائريني  وب��ني 
أن امل���ؤس���ف ح��ق��ا ه���و أن ال��ق��ل��ي��ل م���ن تلك 
الرغبة أو اإلرادة لم يكن موجودا وبالقدر 
الكافي، على األقل في املسار الذي أخذته 
األزم�������ة ال���ج���زائ���ري���ة امل���غ���رب���ي���ة، وه�����ي ل��ب 
وبما يسمح  املغاربية،  األزم���ات  وج��وه��ر 
للبلدين الجارين بأن يقفال عامهما بعقد 
وبال  ستعتبر  كانت  تاريخية،  مصالحة 
ش��ك ف��ي ح��ال حصولها ال��ح��دث املغاربي 
وال��ع��رب��ي األب���رز واأله���م على اإلط���الق في 
ال��س��ن��ة ال��ح��ال��ي��ة. ل��ك��ن ه���ل س��ي��ت��أج��ل ذل��ك 
لوقت قصير فحسب؟ وهل سيحمل العام 
امل��ق��ب��ل ف���ي ط��ي��ات��ه روح�����ا أخ�����رى ون���واي���ا 
وإرادات مختلفة؟ وهل أن هناك بصيص 
أمل ولو ضئيال أو محدودا، في أن تكون 
السنة، التي لم يعد يفصل على ظهورها 
س������وى أي�������ام ق��ل��ي��ل��ة ه����ي س���ن���ة ال��ت��ط��ب��ي��ع 
ال����ج����زائ����ري امل���غ���رب���ي، وم����وع����د ال��ص��ف��ح��ة 
ال����ج����دي����دة ال����ت����ي ل���ط���امل���ا ت���ط���ل���ع ك���ث���ي���رون 
املغرب  تفتح بني  ومنذ عقود طويلة ألن 

والجزائر؟
ال�����واق�����ع امل����ح����زن وال����ب����ائ����س ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 

امل���غ���ارب���ي���ة ب����وج����ه ع�����ام ول���ل���ع���الق���ات ب��ني 
للتفاؤل، غير  ي��دع مجاال كبيرا  دولها ال 
وربما  القليلة  امل��ؤش��رات  بعض  هناك  أن 
ح���ت���ى ال��ب��س��ي��ط��ة ع���ل���ى أن ال����ف����رص ق����د ال 
ت���ن���ع���دم ت���م���ام���ا، ف����س����واء ت��م��ك��ن ال��رئ��ي��س 
من  للجزائر  زيارته  في ختام  املوريتاني 
بالتفكير  وع��دا  الجزائريني  ينتزع من  أن 
ف���ي م��ق��ت��رح��ات��ه ب��ال��وس��اط��ة ب��ي��ن��ه��م وب��ني 
امل��غ��ارب��ة، أم ع��ج��ز ع��ن ذل����ك، ف���إن م��ا قاله 
إلى  الجزائري في زيارته االخيرة  نظيره 
ت��ون��س م��ن��ت��ص��ف ال��ش��ه��ر ال���ج���اري م���ن أن 
»الجزائر تتأهب الحتضان القمة العربية 
ال��ت��ي ن��ري��ده��ا ج��ام��ع��ة وش��ام��ل��ة، وه���ي لن 
ت��ك��رس ال��ت��ف��رق��ة ال��ع��رب��ي��ة. ف��إم��ا أن ت��ك��ون 
ق��م��ة ج��ام��ع��ة، وإم���ا أن ت��ك��ون ه��ن��اك نظرة 
أخ��رى« على حد وصفه قد ال يعني فقط 
أن هناك محاوالت ومساع إلعادة النظام 
ب��ل ربما  العربية،  الجامعة  إل��ى  ال��س��وري 
أي���ض���ا ل��ت��رت��ي��ب ل���ق���اء م���ا ب���ني امل��س��ؤول��ني 
لهم الحقا  يسمح  وامل��غ��ارب��ة،  الجزائريني 
بعقد مفاوضات وحوارات حول العالقات 
تكون  أن  يمكن  فكيف  بينهما.  املقطوعة 
ه��ن��اك ق��م��ة ع��رب��ي��ة ف���ي ال���ج���زائ���ر م���ن دون 
ح��ض��ور امل��غ��رب؟ ول��ع��ل ال��ج��دل ال���ذي أثير 
العربية  الجامعة  اعتماد  ح��ول  أي��ام  قبل 
مل����ا ي��ص��ف��ه��ا امل����غ����ارب����ة ب���خ���ري���ط���ة امل���غ���رب 
ال��ك��ام��ل��ة، أي ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ش��م��ل ال��ص��ح��راء 
للتفكير  للعرب  إضافيا  محفزا  يكون  قد 
ال��ط��رف��ني إلى  ف��ي تكثيف امل��س��اع��ي لجمع 
ط��اول��ة واح����دة ق��ب��ل م��وع��د ال��ق��م��ة. ل��ك��ن ما 
الذي ينبغي فعله حتى يكون ذلك ممكنا؟ 
لعل من أهم األشياء هو أن يعلن عن وقف 
ف����وري ل��ل��ت��راش��ق اإلع���الم���ي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، 
دوره��م  واملثقفون  اإلعالميون  يلعب  وأن 
التوترات والدفاع ألقصى حد  في تهدئة 
عن الحاجة العاجلة للمصالحة. واملؤكد 
أن�����ه م���ت���ى ح���ص���ل ذل�����ك ف�����إن ال���ط���م���وح ألن 
يكون العام املقبل هو عام عودة العالقات 
املغربية الجزائرية إلى طبيعتها والحلم 
املغاربي إلى مداره سيكون مشروعا جدا 

وجائزا.

مسار سياسي غامض

إلى  الليبي  النواب  لم يتوصل مجلس 
االنتخابات  إج��راء  حلول سياسية بشأن 
املؤجلة منذ األسبوع املاضي ومقترحات 
تتعلق بمصير حكومة الوحدة الوطنية، 
بالبالد  السياسية  النخبة  فشلت  ح��ي��ث 
في تثبيت مسار سياسي واضح للموعد 
االن���ت���خ���اب���ي إث������ر خ����الف����ات ح������ول ق���واع���د 

إجرائها.
الثالثاء  جلساته  الليبي  البرملان  علق 
إلى األسبوع املقبل دون إجراء اقتراع على 
��رح��ت االثنني 

ُ
أي م��ن االق��ت��راح��ات ال��ت��ي ط

ملعالجة تداعيات تأجيل االنتخابات التي 
كان مقررا إجراؤها في األسبوع املاضي.

وك���ان���ت ال��ج��ل��س��ت��ان ال��ل��ت��ان ع��ق��دت��ا في 
ط���ب���رق االث����ن����ني وال����ث����الث����اء أول م��ح��اول��ة 
م���ن ال��ن��خ��ب��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة امل��م��زق��ة 
ب��ع��د تأجيل  ق��دم��ا  ل��رس��م ط��ري��ق للمضي 
االن���ت���خ���اب���ات ف����ي أع����ق����اب خ����الف����ات ح���ول 

قواعد إجرائها.
احتدام  االثنني وسط  وانفضت جلسة 
ال��ج��دل ب��ع��د ط���رح ال��ع��دي��د م��ن املقترحات 
لالنتخابات،  جديد  موعد  تحديد  بشأن 
الوطني،  ال��وف��اق  وإع���ادة تشكيل حكومة 

وبحث إجراء تعديالت دستورية.
وك�����ان م���ن امل��ت��وق��ع االق����ت����راع ع��ل��ى تلك 
يعلن  ولم  الثالثاء،  املقترحات في جلسة 
املتحدث باسم البرملان بعد عن أي سبب 

لتعليق الجلسات.
ويترك تعليق الجلسات كال من قضية 
ال��وح��دة  ح��ك��وم��ة  االن��ت��خ��اب��ات ومستقبل 
ورئ��ي��س��ه��ا عبدالحميد  امل��ؤق��ت��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

الدبيبة دون حسم.
وكانت أهلية الدبيبة للترشح ملنصب 
رئ���ي���س ال����دول����ة س��ب��ب��ا رئ��ي��س��ي��ا ل��ل��خ��الف 

خ���الل ال��وق��ت ال��س��اب��ق ع��ل��ى م��وع��د إج���راء 
االنتخابات.

واالثنني أوصت لجنة انتخابية شكلها 
البرملان لبحث أزمة تقويض االنتخابات 
ال���رئ���اس���ي���ة ال���ت���ي ك���ان���ت م���ق���ررة األس���ب���وع 
امل���اض���ي، ب��ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ج���دي���دة قبل 

تحديد موعد لالنتخابات.
وق�����ال�����ت ال���ل���ج���ن���ة ف�����ي ت���ق���ري���ره���ا ال�����ذي 
الحالية  السلطة  إن  امل��ج��ل��س  إل���ى  رف��ع��ت��ه 
عجزت عن توفير االستقرار الالزم إلجراء 

االنتخابات.
ك����م����ا ان�����ت�����ق�����دت ت�����رش�����ح ال����دب����ي����ب����ة ف��ي 
االنتخابات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة 
أدت إلى خلل في مبادئ العدالة واملساواة.

وأوصت اللجنة أيضا بضرورة تعديل 
ال��دس��ت��ور ب��م��ش��ارك��ة م��ن امل��ج��ل��س األع��ل��ى 
ل��ل��دول��ة إض��اف��ة إل��ى وض��ع خ��ارط��ة طريق 

واقعية إلجراء االنتخابات في البالد.
وأعلنت لجنة خارطة الطريق املنبثقة 
ع���ن م��ج��ل��س ال����ن����واب ع��ق��ده��ا اج��ت��م��اع��ه��ا 
ط���ب���رق،  ب���م���دي���ن���ة  امل���ج���ل���س  ب���م���ق���ر  األول 
ال��ن��وي��ري رئ��ي��س مجلس  بحضور ف���وزي 
ال���ن���واب امل��ك��ل��ف وال���دك���ت���ور ح��م��ي��د ح��وم��ة 
ال��ن��ائ��ب ال��ث��ان��ي ل��رئ��ي��س ال��ب��رمل��ان الليبي، 

حيث ناقشت آلية عملها.
وأكدت اللجنة عزمها التواصل مع كافة 
األطراف الليبية لتوسيع قاعدة املشاركة 
من  لليبيني  الليبية  القضية  واس��ت��ع��ادة 
خ���الل إي���ج���اد ال��ح��ل��ول ال��ل��ي��ب��ي��ة ل��ل��وص��ول 
ل����الن����ت����خ����اب����ات ال����رئ����اس����ي����ة وال���ب���رمل���ان���ي���ة 
والخروج من املراحل االنتقالية املتعاقبة.

ي��ت��رك قضية  ال��ب��رمل��ان  تعليق ج��ل��س��ات 
االنتخابات ومستقبل الحكومة ورئيسها 

عبدالحميد الدبيبة دون حسم
الثاني  ف��ي  ق���رر  الليبي  ال��ب��رمل��ان  وك���ان 
والعشرين من ديسمبر تشكيل لجنة من 

ع��ش��رة أع��ض��اء ت��ت��ول��ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى إع���داد 
م��ق��ت��رح ل���خ���ارط���ة ط���ري���ق م���ا ب��ع��د ال���راب���ع 
ال��ج��اري، على أن  والعشرين من ديسمبر 
ال��ن��واب ف��ي جلسته  ُي��ع��رض على مجلس 

األربعاء.
وسبق أن قّرر البرملان الليبي استدعاء 
لالنتخابات،  مفوضية  وأع��ض��اء  رئ��ي��س 
بجلسة ال��ث��الث��اء، ل��ل��وق��وف ع��ل��ى أس��ب��اب 
ع��رق��ل��ة ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة وال��ت��ق��اري��ر 

املقدمة بشأنها.
وص����وت امل��ج��ل��س اإلث��ن��ني ع��ل��ى اع��ت��ب��ار 
س��ف��ي��رة امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ش��خ��ص��ي��ة غير 
مجلس  سيصدر  وبالتالي  فيها  مرغوب 
النواب قرارا بهذا الصدد، مبينا أنه على 
ال��ت��واص��ل مع  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة 

الجهات املعنية إلبالغها بهذا القرار.
وق�����ال�����ت ال���ل���ج���ن���ة ال���ب���رمل���ان���ي���ة امل��ك��ل��ف��ة 
بمتابعة العملية االنتخابية في تقريرها 
إنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد 

ومراحل ومواقيت محددة جديدة.
وأكدت اللجنة ضرورة الشروع باتخاذ 
جميع اإلج������راءات ال��دس��ت��وري��ة م��ن خ��الل 
لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك 
إلى  ال���دول���ة”، الف��ت��ة  ب�”مجلس  م��ا يسمى 
ض��رورة إع��ادة تشكيل السلطة التنفيذية 
الذي  األم��ر  االستقرار  متطلبات  لتحقيق 

عجزت عنه السلطة الحالية.
وج�����رى خ����الل ج��ل��س��ة االس���ت���م���اع ال��ت��ي 
ح��ض��ره��ا م��ئ��ة وع���ش���رون ن��ائ��ب��ا إل���ى ع��دد 
من التقارير املتعلقة باملشاكل والعراقيل 
وتعذر  االنتخابية  العملية  واجهت  التي 
إجراء االنتخابات في موعدها في الرابع 
وال��ع��ش��ري��ن م��ن دي��س��م��ب��ر، الس��ي��م��ا تقرير 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة امل��ك��ل��ف��ة ب��ال��ت��واص��ل مع 

املفوضية والوقوف على هذه العراقيل.
تقرير  اس��ت��ع��راض  الجلسة  وت���ّم خ���الل 

لالنتخابات  ال��ع��ل��ي��ا  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ف��وض��ي��ة 
ح����ول امل��ش��اك��ل وال��ص��ع��وب��ات وال��ع��راق��ي��ل 
ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا وال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي اح��ت��وت 
عددا من التهديدات واملخاطر التي تواجه 
ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة وه����ي ت��ق��اري��ر ذات 
طابع سري منها تقرير املخابرات العامة 

وتقرير وزارة الداخلية.
املتحدة  األم���م  ق��ال��ت مبعوثة  واالث��ن��ني 
التركيز  “إن  ول��ي��ام��ز  ستيفاني  ال��خ��اص��ة 
الرئيسي يجب أن يكون على املضي قدما 
في االنتخابات التي يريد أغلبية الليبيني 

إجراءها”.
وإلنهاء عقد من الفوضى والعنف منذ 
ان��ت��ف��اض��ة ع���ام 2011 ال��ت��ي دع��م��ه��ا حلف 
شمال األطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، 
��رح ف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي إج���راء انتخابات 

ُ
ط

خارطة  ف��ي  ب��ال��ت��وازي  وبرملانية  رئاسية 
طريق سياسية وضعتها األمم املتحدة.

إش�����ارة واض���ح���ة ب��ك��ون��ه ي��م��ث��ل ال��ع��ق��دة 
والحل في األزمة الليبية املتصاعدة 

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 
األه��ل��ي��ة. ك��م��ا ن��اق��ش ال��ب��رمل��ان ال��خ��ط��وات 
م���وض���وع  إزاء  ات����خ����اذه����ا  ي���ت���ع���ني  ال����ت����ي 
االن����ت����خ����اب����ات ال����رئ����اس����ي����ة ال����ت����ي ت��أج��ل��ت 
األس��ب��وع امل��اض��ي، وه��و م��ا ألقى بشكوك 
ح���ول م��ص��ي��ر ال��ح��ك��وم��ة امل��ؤق��ت��ة وعملية 

السالم على النطاق األوسع.
وان�����ه�����ارت االن����ت����خ����اب����ات ب���ع���د إخ���ف���اق 
الفصائل املتنافسة والكيانات السياسية 
وامل���رش���ح���ني ف����ي االت����ف����اق ع���ل���ى ال���ق���واع���د 
األساسية الحاكمة لها بما في ذلك أهلية 

املرشحني وآليات تسوية الخالفات.

هل سيكون العام املقبل عام صلح الجزائر واملغرب؟

برملان ليبيا يعلق جلساته دون انفراج األزمة السياسية
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سمعنا كثيرًا عن املاسونية ورموزها 
الغريبة املخبأة هنا وهناك، كما سمعنا 
بروتوكوالت حكماء صهيون،  أيضًا عن 
ال���ت���ي ص���اغ���ت���ه���ا م���ج���م���وع���ة م����ن ال���ي���ه���ود 
ب����ه����دف ال���س���ي���ط���رة ع���ل���ى ال����ع����ال����م ، وع���ن 
سيناريوهات عديدة حول نهاية العالم.

سمعنا كثيرًا عن املاسونية ورموزها 
الغريبة املخبأة هنا وهناك، كما سمعنا 
بروتوكوالت حكماء صهيون،  أيضًا عن 
ال���ت���ي ص���اغ���ت���ه���ا م���ج���م���وع���ة م����ن ال���ي���ه���ود 
ب����ه����دف ال���س���ي���ط���رة ع���ل���ى ال����ع����ال����م ، وع���ن 
سيناريوهات عديدة حول نهاية العالم.

س��م��ع��ن��ا أي��ض��ًا ع��ن ج��م��اع��ة امل��ت��ن��وري��ن 
�����ط�����وا م����ن����ذ م�����ئ�����ات ال���س���ن���ن 

َّ
ال������ذي������ن خ�����ط

���ى ب��ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي  ل��ت��أس��ي��س م���ا ُي���س���مَّ
ال����ج����دي����د، وع������ن ك���ون���ه���م م���ج���م���وع���ة م��ن 
على  للسيطرة  يسعون  ال��ذي��ن  املتآمرين 
مفاصل القوة في العالم، عن طريق خلق 
اقتصاد  في  والتحكم  والحروب  الثورات 

الدول.
 World Atlas م���وق���ع  وب���ح���س���ب  ل���ك���ن، 
ت��ن��درج تحت  القصص   تلك 

ّ
ك��ل ال��ك��ن��دي، 

لقت 
ُ

ع��ب��ارة "ن��ظ��ري��ات امل���ؤام���رة"، ال��ت��ي خ
���ف���ت ع��ب��ر ال��ع��ص��ور ألغ����راض وأس��ب��اب 

ِّ
ل
ُ
وأ

مختلفة.

بروتوكوالت حكماء صهيون
 
ً
هذه البروتوكوالت التي أخذت شهرة
 م����ا ه����ي ف����ي األص�������ل إال ش��ائ��ع��ة 

ً
ع���امل���ي���ة

��ش��رت ف��ي روس��ي��ا ف��ي ع��ام 1903 
ُ
ك��اذب��ة، ن

من قبل املعادين للسامية.
صهيون،  حكماء  لبروتوكوالت  فوفقًا 
ع����م أن ب��ع��ض ال��ع��ق��ول امل���دب���رة ل��ل��ي��ه��ود 

ُ
ز

ك���ان���وا ي��خ��ط��ط��ون ل��ح��ك��م ال���ع���ال���م، ن��ي��اب��ة 
أنهم  يعتقدون  ألنهم  اليهود،  عن جميع 

شعب الله املختار.
ع���م أن ه��ذه ال��ب��روت��وك��والت وضعت 

ُ
وز

للعقول  اجتماعات سرية  خالل محاضر 
املدبرة لليهود.

ما هي نظرية النظام العاملي الجديد؟
ع�����ت ال��ع��دي��د م���ن ن��ظ��ري��ات امل���ؤام���رة  ادَّ
وج����������ود س����ل����ط����ات خ����ف����ي����ة اس����ت����ب����دادي����ة 
اسم  عليها  ُيطلق  العالم،  حول  متنامية 

النظام العاملي الجديد.
النظريات في  ه��ذه  ك��ل  ت��ت��ش��ارك  حيث 
تتآمر لحكم  فكرة وج��ود سلطة غامضة 
ال���ع���ال���م ب����أس����ره، ع����ن ط���ري���ق ن���ظ���ام ح��ك��م 

سلطوي.
وُي�����������زع�����������م م�������ش�������ارك�������ة ال�������ع�������دي�������د م����ن 
ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ح��ال��ي��ة في 
امل��خ��ط��ط ال����ذي ت���دي���ره م��ن��ظ��م��ات وه��م��ي��ة 
واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية  األح���داث  ت��دب��ر 

املهمة في الخفاء.
ولتحقيق ذل��ك، فإن ه��ؤالء األشخاص 
ي���ث���ي���رون أزم��������اٍت ع���امل���ي���ة م����ن خ�����الل دف���ع 
س��ي��اس��اٍت م��ث��ي��رٍة ل��ل��ج��دل ع��ل��ى م��س��ت��وى 

الدول والعالم بأسره.

نظريات املؤامرة حول سيناريوهات نهاية العالم
ف��ي ال��ب��داي��ة، اق��ت��ص��رت ن��ظ��ري��ة ال��ن��ظ��ام 
ثقافتن مضادتن  على  ال��ج��دي��د  ال��ع��امل��ي 
ال��والي��ات املتحدة في أوائ��ل  سائدتن في 

تسعينيات القرن املاضي.
كانت الثقافة األول��ى ممثلة في اليمن 
املعارض للحكومة بعدوانية، بينما كانت 
الثقافة األخرى تتعلق بجزء أساسي في 
املسيح  رك��ز على ظهور  ال��ذي  املسيحية، 

الدجال في نهاية الزمان.
وبرغم ذل��ك، الح��ظ بعض املشككن أن 
توغلتا  ق��د  السابقتن  امل��ؤام��رة  نظريتي 

في عمق الثقافة العامة.
ى هذا بدوره إلى استعداد العديد   وأدَّ
م���ن األش����خ����اص ألح������داث ن��ه��اي��ة ال��ع��ال��م، 
وبداية  العشرين  القرن  نهاية  اقتراب  مع 

القرن الحادي والعشرين.

الكاذب  النبي  الكاثوليكية..  الكنيسة  بابا 
العديد  ع 

َّ
التاسع عشر، توق القرن  منذ 

م����ن امل���س���ي���ح���ي���ن امل���خ���ت���ص���ن ب���ع���ل���م آخ���ر 
الزمان ظهور النظام العاملي االستبدادي 
ال��ج��دي��د، وه���و ع��ب��ارة ع��ن أن��ظ��م��ة حاكمة 
فرض لتحقيق نبوءات الكتاب املقدس 

ُ
ست

حول نهاية العالم.
وذك����ر ج���ون ن��ي��ل��س��ون دارب�����ي ن��ب��وءات 
سفر حزقيال وسفر دانيال وحديث جبل 

الزيتون وسفر رؤيا يوحنا.
ع��ى ه��ؤالء املختصون أن األشخاص  ادَّ
ال��ث��روة  لتجميع  الشيطان  ات��ب��ع��وا  ال��ذي��ن 
ويملكون القوة كانوا في الطليعة لقيادة 

البشرية لقبول سلطة النظام الجديد.
 
َّ
ع������ى امل���ؤم���ن���ون ب��ه��ذه ال��ن��ظ��ري��ة، أن وادَّ

فرض 
َ
ال��ج��دي��د ست ال��ع��امل��ي  ال��ن��ظ��ام  سلطة 

 جبرية ل� "الثالوث 
ً
في وق��ٍت الح��ٍق ع��ب��ادة

غير املقدس" الشيطان، واملسيح الدجال، 
والنبي الكاذب.

املسيحية  امل��ؤام��رة  نظريات  في معظم 
ك�����ان ال���ن���ب���ي ال����ك����اذب ه����و ب���اب���ا ال��ك��ن��ي��س��ة 

الكاثوليكية.

املاسونية
 م����ن أق����دم 

ً
ت��ع��ت��ب��ر امل���اس���ون���ي���ة واح���������دة

العالم، وقد نشأت  املنظمات األخوية في 
ف��ي أواخ����ر ال��ق��رن ال���س���ادس ع��ش��ر وأوائ����ل 

القرن السابع عشر في بريطانيا.
���ه���ت ن��ح��وه��ا  م����ع م������رور ال�����وق�����ت، ت���وجَّ
ال��ع��دي��د م��ن ن��ظ��ري��ات امل���ؤام���رة م��ع بعض 
النظام  تتآمر إلق��ام��ة  بأنها كانت  امل��زاع��م 

العاملي الجديد.
 ال���س���ب���ب ال���رئ���ي���س���ي ال�������ذي ج��ع��ل 

َّ
ل����ع����ل

ه����ذه األخ����وي����ة ع���رض���ة ل��ح��ك��اي��ا امل��ؤم��ن��ن 
ب��ن��ظ��ري��ات امل����ؤام����رة ه���و رم�����وز وط��ق��وس 
يعتقدون  ال��ن��اس  جعلت  التي  املاسونية 

أنهم يمارسون شعائر شيطانية.

املتنورون
 ع��ن 

ً
ك���ان���ت م��ن��ظ��م��ة امل���ت���ن���وري���ن ع����ب����ارة

التنوير،  عصر  في  ظهرت  سرية  جمعية 

��س��ت ف���ي م��ح��اف��ظ��ة ب��اف��اري��ا العليا  وت��أسَّ
ب���والي���ة ب���اف���اري���ا األمل���ان���ي���ة، ف���ي األول من 
مايو/أيار عام 1776، على يد البروفيسور 

آدم وايسهاوبت. 
وت��أل��ف��ت م���ن دع�����اة ال��ع��ل��م��ان��ي��ة وال��ف��ك��ر 
واملساواة  والليبرالية  والجمهورية  الحر 

بن الجنسن.
 القصص التي ِحيكت حول هذه 

َّ
إال أن

ال��ج��م��اع��ة ك��ث��ي��رة ج���دًا، ف��ف��ي أواخ����ر ال��ق��رن 
ال���ث���ام���ن ع����ش����ر، ب������دأ امل����ؤم����ن����ون ب��ن��ظ��ري��ة 
امل��ت��ن��وري��ن ك��ان��وا  ب���أن  نون  امل���ؤام���رة يتكهَّ
العقل املدبر وراء الثورة الفرنسية بعد أن 

نجوا من القمع.
��ه��م��وا ب��م��ح��اول��ة ت��ن��ظ��ي��م م��وج��ة 

ُّ
ك��م��ا ات

ثورية في أوروب��ا وك��ل العالم س��رًا، حتى 
ينشروا أفكارهم وحركاتهم الراديكالية.

الكائنات الفضائية ونظريات املؤامرة في القرن 
والعشرين الحادي 

ال���ق���رن ال����ح����ادي وال���ع���ش���ري���ن ل���م يسلم 
أيضًا من نظريات املؤامرة، لكن النظريات 
هذه املرة أخذت صبغة جديدة، فالكائنات 
الفضائية كانت محوَرها بداًل من اليهود 

واملتآمرين. 
هناك  أن  رأت  ال��ن��ظ��ري��ات  ه���ذه  فمعظم 
ك��ائ��ن��ات ف��ض��ائ��ي��ة ب��ي��ن��ن��ا، وأن ال��ح��ك��وم��ة 
���ر ع���ل���ي���ه���م ب����غ����رض ع������دم ك��ش��ف��ه��م 

َّ
ت���ت���س���ت

للعامة، عن طريق ما ُيعرف باسم "رجال 
البدل السوداء".

أي���ض���ًا، ه���ن���اك اع���ت���ق���ادات ب����أن تطبيق 
النظام العاملي الجديد سيكون تدريجيًا، 
إذ ت��ش��ي��ر ه����ذه االع���ت���ق���ادات إل����ى ك��ي��ان��ات 
م��خ��ت��ل��ف��ة م���ث���ل ص����ن����دوق ال���ن���ق���د ال����دول����ي 
وم���ن���ظ���م���ة ال����ت����ج����ارة ال���ع���امل���ي���ة وم��ن��ظ��م��ة 
املنظمات  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة، وغ��ي��ره��ا  الصحة 
الدولية، ستكون هي املسؤولة عن تطبيق 

النظام الجديد.

الماسونية والمتنورون والنبي الكاذب.. ما هي حقيقة نظريات المؤامرة؟

 من 
ً
تعتبر الماسونية واحدة

أقدم المنظمات األخوية 
في العالم، وقد نشأت في 
أواخر القرن السادس عشر 

وأوائل القرن السابع عشر في 
بريطانيا.

هت  مع مرور الوقت، توجَّ
نحوها العديد من نظريات 
المؤامرة مع بعض المزاعم 
بأنها كانت تتآمر إلقامة 
النظام العالمي الجديد.

 السبب الرئيسي الذي 
َّ

لعل
جعل هذه األخوية عرضة 
لحكايا المؤمنين بنظريات 
المؤامرة هو رموز وطقوس 
الماسونية التي جعلت الناس 
يعتقدون أنهم يمارسون 

شعائر شيطانية.
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قضايا وآراء

يحكى أن في أربعينيات القرن املاضي 
ك����ان رئ��ي��س ال�������وزراء ال���ع���راق���ي ف���ي ال��ع��ه��د 
امللكي نوري السعيد )قتل 1958( حاضرا 
ف��ي إح���دى امل��ن��اس��ب��ات االح��ت��ف��ال��ي��ة، وك��ان 
أح���د ال��ح��اض��ري��ن ص��ح��ف��ي��ا ش��اب��ا ينتمي 
إلى الحزب الشيوعي العراقي، وكان ناقدا 
وسياساته،  السعيد  مل��واق��ف  مقاالته  ف��ي 
وع����ن����دم����ا ت����ع����رف ع���ل���ي���ه ن�������وري ال��س��ع��ي��د 
س��أل��ه ع��ن دواف���ع ان��ت��ق��اده ال���اذع؟ ث��م رفع 
الباشا، كما كان يلقب السعيد، كفيه إلى 
إليك زعاطيط  "اللهم أشكو  السماء قائا 
ال��س��ي��اس��ة!" ي��ن��ق��ل ه���ذه ال���رواي���ة أس��ت��اذن��ا 
ال���دك���ت���ور رش���ي���د ال���خ���ي���ون وال����ت����ي ك��ان��ت 

إحدى عناوين مقاالته الصحفية.
ورغم أن املراهقة السياسية في العراق 
ب��ق��ي��ت ص���ف���ة م���ت���ازم���ة ف����ي س���ل���وك ق���وى 
ال��س��ل��ط��ة وامل��ع��ارض��ة ع��ل��ى ح��د س����واء، إال 
مغزيني:  ل��ه  الحكاية  ه��ذه  استحضار  أن 
ال��س��ع��ي��د  ن�������وري  ال���ب���اش���ا  ت���ع���ال���ي  األول، 
ب��داًل عن  النقد، والبحث عن دوافعه  على 
ه��ذه  ن��ت��وارث  وبقينا  واق��ع��ي��ت��ه،  مناقشة 
لدى  امل���أزوم  التفكير  والثاني  اإلشكالية. 
الزعامات السياسية في العراق التي تنظر 
إل����ى األج���ي���ال ال���ص���اع���دة ب��أن��ه��ا ال ت��ع��رف 
ش��ي��ئ��ًا ع����ن ال���س���ي���اس���ة وال ت���ع���رف خ��ف��اي��ا 
وأب���ع���اد امل���واق���ف ال��س��ي��اس��ي��ة. وي���ب���دو أن 
تغير األزمان واألح��داث لم يكن مؤثرًا في 
ني في العاقة بني 

َ
ني املعضلت

َ
تجاوز هات

اليوم  العراق  ففي  والسياسي.  الجمهور 
ن��ع��ي��د ن��ف��س األخ���ط���اء ال���ت���ي ت��راك��م��ت في 
العهد امللكي والتي كانت السبب الرئيس 

تلك  لنهاية  املناسبة  ال��ظ��روف  تهيئة  في 
الحقبة من الحكم على يد العسكر. 

وب���ع���د ان���ت���خ���اب���ات أك���ت���وب���ر ان��ع��ك��س��ت 
العراق  ف��ي  السياسي  العمل  أزم��ة  مامح 
-التي باتت أكثر وضوحا اآلن- في قناعات 
أح��������زاب ال���س���ل���ط���ة وق������وى ال����ن����ف����وذ، ف��ه��ذه 
أن خسارتها باالنتخابات  ت��رى  األح���زاب 
ل���م ت����أت ن��ت��ي��ج��ة ل��س��وء إدارت����ه����ا العملية 
وال  مرشحيها،  لضعف  وال  االنتخابية، 
التصويت  ب��رف��ض  لها  الجمهور  ملعاقبة 
ل���ه���ا، وإن����م����ا ه����ي ن��ت��ي��ج��ة ل���ت���آم���ر داخ���ل���ي 

وخارجي. 
ال تريد القوى السياسية التي خسرت 
مقاعدها السابقة االعتراف بأن الخسارة 
ه���ي ح���ص���اد ل��ل��م��راه��ق��ة ال���ت���ي ط��غ��ت على 
السياسي  العمل  ف��ي  ومواقفها  سلوكها 
ع��ام��ا. وق��د تبدو صفة  منذ ثمانية عشر 
للواقع  ملطفة  عبارة  السياسية  املراهقة 
امل���أس���وي ال�����ذي وص����ل إل���ي���ه ال���ع���راق على 
ي��د ه���ذه النخبة ال��ح��اك��م��ة وال��ت��ي ضاعت 
على يدها كل مامح الدولة، وساد غياب 
القانون وطغيان الفساد والفوضى. فهذه 
 2005 في  الدستور  كتبت  نفسها  النخبة 
ل��ك��ن��ه��ا ه���ي أول م���ن ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ج��اوز 
على نصوصه ومبادئه! وهي نفسها من 
ال��س��ي��اس��ي��ة وحولتها  امل��ؤس��س��ات  دم����رت 
العليا  باملناصب  للمتاجرة  بورصة  إل��ى 
جوة بني 

َ
بالدولة! وعملت على ترسيخ الف

الحكومة واملجتمع بعد أن جعلت وظيفة 
ال���ح���ك���وم���ات ض����م����ان ت��ق��اس��م��ه��ا ل��غ��ن��ائ��م 
ال��س��ل��ط��ة وم�������وارد ال����دول����ة. وع��م��ل��ت على 

ال��ت��ي يمكن أن يثق  امل��ؤس��س��ات  إض��ع��اف 
ب��ه��ا امل���واط���ن ل��ح��م��اي��ت��ه م��ن ق���وى ال��س��اح 

املنفلت. 
ورغم كل هذا الخراب ترفض االعتراف 
بالفشل، وهنا قد يعترض بعض ويقول 
ب���أن االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ج���رت ف��ي أك��ت��وب��ر 
امل��اض��ي ل��م ت��ع��اق��ب ك��ل ال��ق��وى السياسية 
ال����ت����ي ك����ان����ت وال ت�������زال ش���ري���ك���ًا ب��ال��ف��ش��ل 
السياسي؟ نعم، هذا صحيح تماما، لكن 
ت��ج��رب��ة االن���ت���خ���اب���ات ف���ي ب���ل���دان ال��ت��ح��ول 
بتجارب  مقارنتها  يمكن  ال  الديمقراطي 
االنتخابات في الديمقراطيات الناضجة. 
العراق  مثل  دول��ة هشة  ف��ي  فاالنتخابات 
ت���ع���ب���ر ع����ن ت���وج���ه���ات ج���م���ه���ور س��ي��اس��ي 

يتحرك ضمن دوائر العناوين والرمزيات 
ال��دي��ن��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة، وم���ن ثم 
ال���زب���ائ���ن���ي���ة ال���س���ي���اس���ي���ة. وب���ن���ي���ة ال��ن��ظ��ام 
السياسي قائمة على تقاسم السلطة وفق 
تلك التقسيمات والتقاطعات وليس بناًء 
على البرنامج واملنَجز السياسي. بيد أن 
خسارة عناوين سياسية كان لها حضور 
وف���اع���ل���ي���ة ف����ي امل���ش���ه���د ال���س���ي���اس���ي ط����وال 
ال���س���ن���وات امل��اض��ي��ة ي��ع��ن��ي درس�����ا ج��دي��دا 
منه  تتعلم  أن  وي��ج��ب  السياسية  ل��ل��ق��وى 

وتحذر من تكرار أخطائه. 
وت�������رف�������ض زع��������ام��������ات ق���������وى ال���س���ل���ط���ة 
ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة ال���ت���ف���ك���ي���ر ب���ط���ري���ق���ة امل���ع���ادل���ة 
املقلوبة، أي التفكير باعتبارهم مواطنني 
وليسوا زع��م��اء. إال إذا غ���ادروا قصورهم 
الحمايات  ال��ف��اره��ة وح��اش��ي��ت��ه��م وأف����واج 
وج��رب��وا ال��ن��زول إل��ى ال��ش��ارع حالهم حال 
املواطن البسيط الذي يسكن العشوائيات 
دائ����رة  أي  م���راج���ع���ة  ف���ي  اإلذالل  وي��ش��ه��د 
ح���ك���وم���ي���ة وي����ق����ف ع�����اج�����زًا أم��������ام ض���ي���اع 
س��ن��وات  أن���ف���ق  أن  ب��ع��د  أوالده  م��س��ت��ق��ب��ل 
عمره إلك��م��ال دراس��ت��ه��م وحصولهم على 
الشهادة الجامعية، وبالنتيجة ال يجدون 
 ع��م��ل ق����ادرة ع��ل��ى ض��م��ان عيشهم 

َ
ف��رص��ة

ب���ك���رام���ة. وك���ذل���ك إذا ج���رب���وا ال���ع���اج في 
يدخل  م��ن  ال��ت��ي  الحكومية  املستشفيات 
ب��ح��ث��ا ع���ن ال��ش��ف��اء ي��خ��رج م��ن��ه��ا محموال 
كل  لو فعلوا  األخير!  االكتاف ملثواه  على 
ق��د يلمسون شيئا م��ن معاناة حياة  ذل��ك 

املواطن. 
وه����ك����ذا ال ت����ري����د ال���ط���ب���ق���ة ال��س��ي��اس��ي��ة 

والتوافقات  الصفقات  مغادرة  وزعامتها 
التي أنتجت الفشل السياسي، هذا الفشل 
العراقي من  امل��واط��ن  فاتورته  ال��ذي يدفع 
دم���ائ���ه. وي���واج���ه ت��ه��م ال��خ��ي��ان��ة وال��ع��م��ال��ة 
ي��ط��ال��ب  م���ت���ظ���اه���را  إذا خ������رج  ل���أج���ن���ب���ي 
في  واالن��ص��اف وضمان حقوقه  بالعدالة 
ثروات باده. واملفارقة من يوجه لهم هذه 
ال��ت��ه��م ه��و ن��ف��س��ه ال��ي��وم ي��خ��رج متظاهرا 
ويهدد  ال��خ��ض��راء  املنطقة  اقتحام  وي��ري��د 
االنتخابات  نتائج  يرفض  ألن��ه   

َ
الحكومة

التي خسر فيها مقاعده السابقة.
مامح الفشل السياسي باتت واضحة 
أو قرينة، واملشكلة  إل��ى دليل  وال تحتاج 
باتت في اإلصرار على االستمرار بالفشل 
وإع���������ادة إن����ت����اج م���غ���ذي���ات���ه! إذ ب�������داًل م��ن 
الفرقاء  يريد  ل��أزم��ات  بالحلول  التفكير 
فيها،  واالس��ت��ث��م��ار  ابقائها  السياسيون 
ل��ط��رف سياسي  ال��خ��س��ارة  ب��أن  والتلويح 
م���ا، س���واء أك��ان��ت ف��ي االن��ت��خ��اب��ات أو في 
دوائر النفوذ، تجعل خطاب التحذير من 
واملساس  ح��اض��را؛  ح��رب شيعية-شيعية 
باملكتسبات السياسية التي تأتي نتيجة 
ل��ل��ص��ف��ق��ات وال���ت���واف���ق���ات ت��ج��ع��ل خ��ط��اب 

)رسم الحدود بالدم( حاضرا! التلويح ب�
هذا التفكير الذي يقدم خطاب التصادم 
ع����ل����ى خ�����ط�����اب ال����ت����س����وي����ات ال���س���ي���اس���ي���ة 
واالح��ت��ك��ام إل��ى ال��دس��ت��ور، ال يمكن ل��ه إال 
ال��ع��راق تحت وص��اي��ة وسيطرة  يبقي  أن 
النخب السياسية التي فشلت في االنتقال 
م����ن امل���راه���ق���ة ال��س��ي��اس��ي��ة إل�����ى ال��ن��ض��وج 

السياسي.

ي��ن��ف��ت��ح األف�����ق ال��ل��ي��ب��رال��ي ال���رح���ب على 
"ع����ال����م ال����ح����رّي����ات امل����ت����ن����وع"، ه�����ذا ال��ع��ال��م 
��ِث��ي��ر ب��ع��ض "ت��ن��وي��ع��ات��ه" 

ُ
ال��ح��ي��وي ال����ذي ت

إشكاالت واعتراضات لدى كثير من ألوان 
الطيف االجتماعي املحافظ، بل ولدى عدد 
غير قليل من أولئك التواقني إلى "التحرر" 
الذين يحاولون تفصيل وتنضيد مسارات 
الخاصة:  تصوراتهم  ض��وء  على  الحرية 
ناطقية/ الوطنية 

َ
الدينية أو املذهبية أو امل

تمتلك شروطها  ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة...إل��خ  أو 
الحرية،  ع��ن  الذهني  للمتصور  الخاصة 

ومن ثم؛ ملتثاتها في الواقع.
ح���ري���ات���ي،  وت����ن����وع  ح����ري����ة،  ث���م���ة  إذن، 
وث���م���ة ت����أوي����ات م���ت���ع���ددة ألص����ل ال��ح��ري��ة 
ولتنويعاتها. ومع هذا، ترجع كل خيوط 
هذا االختاف إلى تصور عام � وربما عائم 
بأنها:  يقضي  للحرية،  ّبٍب 

َ
ض

َ
مت غائم  أو 

غ��ي��اب اإلك�����راه وت��ع��دد ال���خ���ي���ارات. وحيث 
ال يمكن أن يغيب اإلك��راه باملطلق، وال أن 
تتعدد الخيارات املتاحة إلى ما ال نهاية؛ 
فالحرية تبقى نسبية، مشروطة بظرفها 
ال��ت��اري��خ��ي وال��ج��غ��راف��ي؛ ف��ض��ا ع��ن بقية 
ال����ش����روط ال���ث���ان���وي���ة: ال����ش����روط األص��ي��ل��ة، 
���َرض ع��ل��ي��ه��ا ع��ل��ى سبيل 

ْ
���ف

ُ
أو ت��ل��ك ال��ت��ي ت

االدعاء.
على أي حال، تبقى هذه النسبية وهذه 
الحرية، وفي  مفهوم  في تحديد  الظرفية 
مقاربة إمكانية تفعيلها في الواقع، ملمحا 
ك��د أن الحرية متطورة 

َ
ي��ؤ أص��ي��ا وف��ارق��ا 

بالضرورة. تطّور الحرية، أو تطّور الوعي 
ور 

َ
تط ع��ن مسار  ينفك بحال  ال  بالحرية، 

الوعي باإلنسان. وطبعا، ليس شرطا أن 
بها  الوعي  تطور  أو  الحرية  تطور  يكون 
تطورا تصاعديا ُيازم حركة التاريخ في 
إنسان  إن  إذ  ��َح��اي��د؛ 

ُ
امل الفيزيائي  تقدمها 

ال��ع��ص��ر ال��ح��ج��ري، أو م���ا ق��ب��ل��ه ب��ق��ل��ي��ل أو 
ك��ث��ي��ر، ي��ص��ع��ب ال��ح��ك��م ع��ل��ي��ه ب��أن��ه أق���ل أو 
أكثر حرية من اإلنسان في العصر الاحق: 
ع��ص��ر ال��ح��ض��ارات ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي نشأت 

على ضفاف األنهار قبل عشرة آالف عام.
وإذا ك���ان ق��د س��ب��ق ل��ي ال��ق��ول ف��ي مقال 
س��اب��ق أن ال��ح��ري��ة ال تعني ال��ف��وض��ى، وال 
شير هنا 

ُ
ة التي ن

ّ
العكس، فإن الحرية الحق

إلى تطّورها وتنّوعها هي تحديدا: الحرية 
في إطار ضمانة القانون. فا حرية خارج 
القانون؛ ألن اإلنسان با ضمانة قانونية 
ة لاعتداء من 

َ
َمدعومة بالقوة، يبقى ُعْرض

كل أحد، في كل وقت، وفي كل ظرف، وألي 
سبب، ب��ل وب���دون سبب. أي أن��ه سيفتقد 
إل����ى ق���اع���دة األم������ان ال���ت���ي ت��ن��ه��ض عليها 
السبب  وه��ذا  بدونها.  وال حرية  الحرية، 
اقش 

َ
ن

ُ
طرح و ال ت

ُ
هو ما جعل الحرية ال ت

أص���ا إال ف���ي س��ي��اق ال��ت��ش��ري��ع ال��ق��ان��ون��ي 
املضمون بقوة ال��دول��ة، وليس خ��ارج هذا 
التشريع، وال خارج حماية دولة القانون.   

لهذا، فإن التطور املشار إليه إن هو إال 
مقاربة ملسألة الحرية في القرون الخمسة 
األخ���ي���رة ال��ت��ي ن��ش��أ ف��ي��ه��ا م��ف��ه��وم ال��دول��ة 
الحديثة، وما تعالق به ومعه من مسائل 
ومعلوم  ول��ل��ح��ري��ات.  للسلطات  التشريع 
أنه منذ بداية اإلصاح الديني أوائل القرن 
ال���س���ادس ع����ش����ر)1517(، وال���ج���دل محتدم 
ح����ول م��س��أل��ة ال��ح��ري��ة ف���ي ص�����ورة ال��ج��دل 
ح����ول م��س��أل��ة ال��ح��ري��ة ال��دي��ن��ي��ة، إذ ك��ان��ت 
الحرية ب��وج��ه ع��ام تناقش م��ن خ��ال أهم 
م��ح��اوره��ا وت��ف��اع��ات��ه��ا م��ع ال��ش��أن ال��ع��ام، 

وخاصة الشأن السياسي.
لقد ق��ّدم اإلص��اُح الديني خطوة رائعة 
إل���ى األم����ام ف��ي��م��ا ي��خ��ص م��س��أل��ة ال��ح��ري��ة؛ 
على الرغم من كل صور التعّصب املرافقة 
ملسيرة اإلص����اح. اإلص���اح ب��ذات��ه مجردا 
ط����رح م��س��أل��ة ال���ت���ع���ّدد، وه����ي ب��ال��ض��رورة 
تعني مسألة الحرية من حيث هي فضاء 
خياراٍت ممكنة، بصرف النظر عن طريقة 
التعاطي مع ه��ذه ال��خ��ي��ارات. وه��ذا يفسر 
في  الدينية  الحرية  التعاطي مع  أن  كيف 
إنجلترا )التي تحولت إلى بروتستانتية( 
ِكر 

ْ
أخ��ذ شكا متصاعدا، ف��إذا ك��ان م��ن ُين

باملوت  عليه  ُيحكم  مثا،  املسيح  ألوهّية 
ف����ي ال����ب����داي����ة، ف���ق���د أص����ب����ح ُي���ْح���ك���م ع��ل��ي��ه 
بالنفي  عليه  ُيْحكم  أص��ب��ح  ث��م  بالسجن، 
وال��ت��ج��ري��د م��ن امل��واط��ن��ة )ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن 
َمن ال ُيؤمن بعقائد كنيسة الدولة فليس 
فى، بل 

ْ
حقيقا بمواطنتها( ثم أصبح ال ُين

َيعيش داخ���ل ال��وط��ن، ول��ك��ن ي��ك��ون عقابه 
الحكومية  الوظائف  يستحق  ال  أن��ه  فقط 
)على اعتبار أن َمن ال ُيؤمن بعقائد كنيسة 
ال����دول����ة ف��ل��ي��س أم���ي���ن���ا ع���ل���ى م��ن��اص��ب��ه��ا/ 
��ى امل��ن��اص��ب؛ 

ّ
وظ��ائ��ف��ه��ا(، ث��م أص��ب��ح َي��ت��ول

أيُّ مواطن  العليا، ثم أصبح  املناصب  إال 
ح��ق��ي��ق��ا ب��ك��ل ح���ق ي��ح��ظ��ى ب���ه أي م��واط��ن 
آخ��ر؛ بعيدا عن أي تصنيف دي��ن��ي...إل��خ؛ 
صاعٍد ُحرّياتي ديني يعكس 

َ
في َمشهِد ت

ت���ص���اع���ًدا ف���ي ك���ل م���س���ارات ال���ح���رّي���ة ال��ت��ي 
ك��ان��ت ت��ت��ف��اع��ل ج��دل��ي��ا م���ع ب��ق��ي��ة م��س��ارات 

الحقوق في العالم الغربي.
م��ع ه���ذا، تبقى ال��خ��ط��وة ال��داف��ع��ة األه��م 
ن��ح��و ع��ص��ر ح��ري��ات��ي ه���ي ال��خ��ط��وة ال��ت��ي 
ك��ت��ب ف��ص��ول��ه��ا م��ف��ك��رو ع��ص��ر األن�����وار من 
م��ب��دأ ع��ل��م��ان��ي، وك��ان��ت ال��ث��ورة الفرنسية 
��ل��ه��ا ال��ع��م��ل��ي؛ ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ك���ل ما 

ّ
��م��ث

َ
ت

��ل م���ن اج���ت���زاء وان��ت��ق��اء 
َّ
��م��ث

َّ
الب����س ه����ذا ال��ت

وافتعال، أو حتى إرهاب. فاإلعان العاملي 
 

ّ
لحقوق اإلنسان، وهو اإلعان الذي تحتل

 القلب النابض له، هو 
َّ

 الحرية َمَحل
ُ
مسألة

الذي وضع األساس � بشكل مباشر أو غير 
مباشر � للحريات والحقوق التي ينعم بها 
 العصر 

ُ
إن��س��ان  � ب��أن ينعم بها  أو يحلم   �

ال��ح��دي��ث، ب��ي��ن��م��ا ه���ي ألس���اف���ه ال��غ��اب��ري��ن 
هرطق 

ُ
امل ك��ان��ت م��ج��رد ه��رط��ق��ات يستحق 

مفكر 
َّ
بها اإلع��داَم حرقا، أو كانت من "الا

طر على قلب بشر 
ْ

فيه" أص��ا؛ مما لم َيخ
في سالِف األيام.        

الفارق، كتب فيلسوف  في ذلك العصر 
التنوير األكبر/ فولتير يقول: "إن الحرية 
للقوانني".  إال  امل��رء  أال يخضع  ل في 

ّ
تتمث

وف����ي ه����ذا ال���س���ي���اق، ن��ج��د ف��ول��ت��ي��ر يضع 
الحرية في مراتب/ أولويات: 

امل�����رت�����ب�����ة األول���������������ى: ح������ري������ة ال���ش���خ���ص 
والطبيعة  تتنافى  فالعبودية  اإلنساني. 
)وي��ق��ص��د ب��ه��ذا، ال��ح��ري��ة م��ق��اب��ل ال�����ّرق، أال 
يكون اإلنسان رقيقا هو شرط أول/ مرتبة 

أولى؛ ال حرية أخرى بدونها(
املرتبة الثانية: ويرى أنها "حرية الكام 
وال��ص��ح��اف��ة، ال��ض��ام��ن��ة ل��س��ائ��ر ال��ح��ري��ات 

األخرى".
املرتبة الثالثة: حرية الضمير، النقيض 
ال��ح��ري��ة  )ي��ق��ص��د:  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي  للتعصب 

الدينية(.
امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة: ح��ري��ة ال��ع��م��ل، أي حق 
ك���ل إن���س���ان أن ي��ب��ي��ع ذراع���ي���ه مل���ن ي��دف��ع له 
للذين  الوحيد  لك 

ُ
امل العمل هو  أك��ث��ر..."إذ 

ال ي��م��ل��ك��ون" )ي��ق��ص��د: أن ي���ك���ون اإلن���س���ان 
م��ت��ح��ررا م��ن االس��ت��ع��ب��اد اإلق��ط��اع��ي ال��ذي 
 إرادة 

َ
ُي��ج��ب��ر اإلن����س����ان ع��ل��ى ال��ع��م��ل وف�����ق

صاحب العمل(
ه���ذه ه��ي ال��ح��ري��ة، وه����ذه ه��ي مراتبها 
ال��ت��ي ه��ي ش����روط ت��رات��ب��ه��ا؛ وف���ق م��ا ي��راه 
أحد أهم فاسفة التنوير. وهي في املؤدى 
النهائي: الحرية الفردية التي يبني عليها 
ك��ث��ي��را م���ن امل��س��ائ��ل ال��ع��م��ل��ي��ة ذات ال��ط��اب��ع 
ال��ج��م��ع��ان��ي )راج�������ع: ف��ل��س��ف��ة األن�������وار، ف. 

فولغني، ص33(
ط��ب��ع��ا، ل��ي��س ك��ل م��ف��ك��ري ع��ص��ر األن���وار 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و م���ن ال���وض���وح وال��ح��س��م 
فيلسوف  ك��ان  فمثا،  الحرية،  ف��ي مسألة 
التنوير القانوني/ مونتسكيو ُيشّدد على 
االع��ت��دال حتى في العبودية، فقد رأى أال 

تهدف الشرائع إلى تصفية العبودية، بل 
وتحمي  التجاوزات  من  قّيها 

َ
ن

ُ
وت بها 

ِّ
َهذ

ُ
ت

الناتجة عنها. وإذا  املجتمع من األخطار 
ك��ان ي��رى أال تحتوي ال��دول املعتدلة على 
ع���دد م��ن ال��رق��ي��ق أك��ث��ر م��م��ا ي��ن��ب��غ��ي، فإنه 
ف��ي امل��ق��اب��ل ي���رى م��ن ال���ض���روري التحذير 
��وق��ني أك��ث��ر 

ُ
��ْع��ت

َ
��ة "ارت���ف���اع ع���دد امل ��بَّ

َ
م���ن َم��غ

مما ينبغي") فلسفة األن��وار، ف. فولغني، 
ص59و60(.

الح����ظ ه��ن��ا أن م��ون��ت��س��ك��ي��و ال�����ذي ك��ان 
ي���ن���ط���ق ب���ل���س���ان ع���ص���ر ال���ت���ن���وي���ر ل����م ي��ك��ن 
ح��اس��م��ا ف���ي ت��ق��ري��ر أول م���رات���ب ال��ح��ري��ة؛ 
ب��ل ه��و داع���م للعبودية ال��ص��ري��ح��ة، وذل��ك 
بطلبه تحسني شروطها، وليس إلغائها. 
ما يعني أن اإلنسان وإن تجاوز � بحد ما 
 عصره، فإنه ال يستطيع االنعتاق 

َ
� منطق

منه إال بدرجة ما؛ تصغر أو تكبر؛ فهو � في 
النهاية � م��ش��روط ب��ح��دود "وع��ي العصر" 
ال������ذي ي���ت���م���وض���ع ف���ي���ه؛ ف���ض���ا ع����ن ك��ون��ه 
م��ش��روط��ا ب���ش���روط "واق�����ع ذل����ك ال��ع��ص��ر"، 
وهي الشروط التي تفرض عليه � من حيث 
م��خ��ِزي��ة، ال  ت��ح��ّي��زاٍت   � أو ال يشعر  يشعر 
ِبسه عاَرها؛ إال أبناُء 

ْ
يشعر ِبخزيها، وال ُيل

ال��ع��ص��ور ال��اح��ق��ة األك���ث���ر ت���ح���ررا، أول��ئ��ك 
الذين نهضوا على أكتافه، ولكنهم باتوا 
ينظرون إلى ما هو أبعد وأسمى مما رآه 

في سماء الحرّية الامتناهي.  
ال��ح��ري��ة  ف�����إن  ي���ب���دو ه���ن���ا،  إذن، وك���م���ا 
م���ت���ط���ورة ف���ي ال���ت���اري���خ، خ���اص���ة ال��ت��اري��خ 
ال���ح���دي���ث امل��ت��م��ث��ل ف����ي ال����ق����رون ال��خ��م��س��ة 
األخ���ي���رة م���ن ت���اري���خ ال��ب��ش��ري��ة. وك��م��ا هي 
��ت��ِل��ف��ة ف���ي أط�����وار ال��ت��اري��خ، 

ْ
م��ت��ط��ورة/ ُم��خ

ف����ه����ي م���خ���ت���ل���ف���ة/ م�����ت�����ط�����ورة ف������ي ف���ض���اء 
ال��ت��ن��وي��ع ال��ج��غ��راف��ي ال�����ذي ي��ش��ك��ل ق��اع��دة 
ال���ت���ن���وي���ع ال���ث���ق���اف���ي. وف�����ي ه�����ذا ال���س���ي���اق، 
ي��ذك��ر ج��وس��ت��اف ل���وب���ون ه���ذا االخ���ت���اف، 
ُم��ت��ط��ّورة  ال��ف��ردي��ة  االستقالية  أن  فيوكد 
ل���دى أب��ن��اء ع���رق األن��غ��ل��وس��اك��س��ون، وأم��ا 
جماهير الاتينية فهي ليست حّساسة إال 
لطائفتها، وسمة  الجماعية  لاستقالية 
الحاجة  ه��ي  الجماعية  االستقالية  ه��ذه 
لعقائدهم عن  املنشقني  ك��ل  إخ��ض��اع  إل��ى 
ط���ري���ق ال���ق���س���ر وال���ع���ن���ف )س��ي��ك��ول��وج��ي��ة 

الجماهير، ص77(.
الضوء  لوبون هنا ال يسلط  ما يذكره 
التباين في درج��ة استشعار  على حقيقة 
أه���م���ي���ة ال���ح���ري���ة ف���ح���س���ب، وإن����م����ا ي��س��ل��ط 
ال��ض��وء أي��ض��ا على طبيعة ت��ص��وره��ا، أو 
طبيعة تصور األه��م منها، إذ على الرغم 
� إل��ى "الجماهير  � عرقيا  من كونه ينتمي 
ال��ات��ي��ن��ي��ة" ذات���ه���ا، إال أن����ه ي��ن��ت��ق��د َم��ْي��ل��ه��ا 
إل������ى ت�����ص�����ّور ج���م���ع���ان���ي ل���ل���ح���ري���ة؛ ألن������ه � 
ف����ي ج����وه����ره � ت����ص����ّور م����ض����اد/ م��ن��اق��ض 
ال��ج��م��ع��ان��ي للحرية  ف��ال��ت��ص��ور  ل��ل��ح��ري��ة، 
هو "َوْه��م حرّية املجموع"؛ فيما "كل فرد" 

واإلخ��ض��اع  والقهر  القسر  حقيقة  يعيش 
��ش��ن وال��ن��اِع��م � 

َ
م��ب��اش��ر، ال��خ

َّ
� امل��ب��اش��ر وال��ا

الفردي،  وسلوكه  الفردي  خياُره  ليتاءم 
ب��ل وض��م��ي��ُره ال���ف���ردي؛ م��ع خ��ي��ار وس��ل��وِك 

وضميِر املجموع. 
م����ؤك����د أن������ه ل���ي���س "ال������ع������رق" ب��امل��ف��ه��وم 
ال���س���ال���ي ه���و م���ا ي��ق��ص��ده ل���وب���ون بشكل 
أص��ي��ل، وإن��م��ا يقصد ب��األص��ال��ة: "ال��ِع��رق 
��س��ا على  ال��ث��ق��اف��ي"، ال���ذي ق��د َي��ك��ون ُم��ت��أسِّ
ي��ك��ون. والاتينة  خلِفية س��ال��ي��ة، وق��د ال 
��اب��ه ك��ث��ي��را ال��واق��ع 

َ
��ش

ُ
ال��ج��م��ع��ان��ي��ة )ال���ت���ي ت

ال���ع���رب���ي/ اإلس����ام����ي( ه���ي ذات���ه���ا ال��ح��ال��ة 
ال���ج���م���ع���ان���ي���ة ال����س����اب����ق����ة ع����ل����ى اإلص�������اح 
الجمعانية   � أدق  ن��ح��و  ع��ل��ى   � أو  ال��دي��ن��ي، 
ف��إذا  ال��دي��ن��ي.  اإلص����اح  املستعصية على 
كان بزوغ اإلصاحي الديني أوائ��ل القرن 
ال��ف��رد،  ال��س��ادس عشر يعني ب���زوغ عصر 
فإن األساس/ الواقع الذي خرج عليه هذا 
يمثل  ك��ان  ومناقضا،  مناهضا  اإلص���اح 
ال��ج��م��اع��ة. وط��ب��ي��ع��ي أن يبقيا في  ع��ص��َر 
ال��اح��ق متقابلني ض��دي��ا: حالة  ال��ت��اري��خ 
 
ٌ
بثة

ّ
ش

َ
وُمت ال��واق��ع  ف��ي  مستقرة  جمعانية 

به، مقابل حالة فردية متمّردة ومتحّررة؛ 
����َح����اول إع�����ادة ت��ش��ك��ي��ل ه����ذا ال���واق���ع على 

ُ
ت

ر ُي��ؤم��ن بالحرية  أس���اس ُح��رّي��ات��ي ُم��ت��ط��وِّ
في وجودها امللموس: الحرية الفردية في 

الفضاء العملي الليبرالي. 
لكن، ُياَحظ خال التفاعات الُحرّياتّية 
في هذا التاريخ التطّوري كله، وعلى نحو 
مضمر أو معلن، أنه يجري التأكيد دائما 
الدينية" ه��ي األس��اس  "الحرية  ك��ون  على 
الذي تنبني عليه سائر الحريات، التأكيد 
َياتي الذي تتفّرع  على أنها هي الجذر الُحرِّ
منه بقية أغصان الحرية، على اعتبار أن 
أول تصّور لحرية ما أمتلكه هو أنني حّر 
فيما أعتقد، ُحرٌّ في ضميري وما ينطوي 
ع��ل��ي��ه م���ن ق��ن��اع��ات ه���ي ف���ي األص����ل ذات��ي��ة 
ج���دا، وِس��رّي��ة ج���دا، وغ��ي��ر قابلة للتغيير 
ي��ك��ون قسرا  أن  ف��ي الحقيقة؛ إال  ب��اإلك��راه 
هو  بما  إال  التحّكم  يستطيع  ال  خ��ارج��ي��ا 
ال���ذات حقيقة( من  خ��ارج��ي )منفصل ع��ن 
ق���ول أو ف��ع��ل، ي��ت��ج��اوزان م��ج��ّرد االع��ت��ق��اد 
� عن  إل��ى التعبير � صدقا أو ك��ذب��ا/ نفاقا 

االعتقاد.
لهذا السبب كانت "الحرية الدينية" هي 
نقطة االل��ت��ق��اء األه���م ف��ي ك��ل ن��ق��اش ح��ول 
ال��ح��ري��ة؛ أي���ا ك���ان م��وض��وع��ه��ا. إذا غابت 
ه���ذه ال��ح��ري��ة؛ فليس ث��م��ة ح��ري��ة وراءه����ا؛ 
م��ن شعارات  أو قبضا  أن تكون وهما  إال 
ك��ازان��وف��ا: الحرية  ج��ْوف��اء. يقول خوسيه 
االع��ت��ق��اد، ه��ي في  الدينية، بمعنى حرية 
التسلسل الزمني "أول الحرية".. باإلضافة 
الحديثة  للحريات  أنها ش��رط سابق  إل��ى 
كلها )األصول السياسية للحرية الدينية، 

أنطوني جيل، ص63(. 

العراق.. حصاد الفشل السياسي

تطور الحرية والحرية الدينية

إياد العنبر

محمد احملمود
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ثقافة

هذا العالم

الفيضانات والسيول  تجوب موجات 
امل�����دم�����رة ال����ع����ال����م م����ن أق����ص����اه ألق����ص����اه، 
والفلبني  املتحدة  وال��والي��ات  كندا  فبعد 
وم���ال���ي���زي���ا، ه����ا ه����ي ت���ح���ط رح���ال���ه���ا ف��ي 
أميركا الجنوبية وتحديدا في البرازيل، 
التي تضربها منذ أيام هطوالت مطرية 
غ��زي��رة، وف��ي��ض��ان��ات ع��ات��ي��ة أس��ف��رت عن 
مئات القتلى والجرحى وعشرات اآلالف 

من النازحني.
وارت������ف������ع������ت ح���ص���ي���ل���ة ال����ف����ي����ض����ان����ات 
ف��ي والي��ة  الغزيرة  األم��ط��ار  ع��ن  الناجمة 
باهيا شمال شرق البرازيل إلى 20 قتيال 
وأك��ث��ر م��ن 350 م��ص��اب��ا و63 أل��ف ن��ازح، 
السلطات املحلية، وسط  حسبما أعلنت 

توقعات بارتفاع الحصيلة.
وق������ال ح���اك���م ال����والي����ة امل���ن���ك���وب���ة روي 
إنقاذ  عملية  على  يشرف  ال��ذي  كوستا، 
ت��دي��ره��ا أج��ه��زة ال��والي��ة، ب��االش��ت��راك مع 
البرازيلية وواليات  الفيدرالية  الحكومة 
أخ�����رى: "ن��ع��ي��ش أك��ب��ر ك���ارث���ة ف���ي ت��اري��خ 

باهيا".
وازداد الوضع تعقيدا بسبب األمطار 
التي هطلت على املنطقة طيلة الساعات 
امل��اض��ي��ة، ح��ي��ث ت��أث��ر أك��ث��ر م��ن 430 أل��ف 
ش��خ��ص ب���ه���ذه ال����ظ����روف ال���ج���وي���ة وف��ق��ا 

للتقديرات.
وارتفع عدد البلدات التي أعلنت حالة 
الطوارئ إلى 72، بينها 58 بلدية تعاني 

من أزمات شديدة بسبب الفيضانات.
ه������ذا وت����ج����ري ع��م��ل��ي��ة م���ش���ت���رك���ة ب��ني 
ح�����ك�����وم�����ة والي�����������ة ب�����اه�����ي�����ا وال����ح����ك����وم����ة 
ومروحيات  أف��راد  بمشاركة  الفيدرالية، 
ال�����س�����ك�����ان  آالف  إلغ���������اث���������ة  وم�����������ع�����������دات 
امل�����ح�����اص�����ري�����ن، ب����س����ب����ب ال����ف����ي����ض����ان����ات، 
بالتعاون مع واليات أخرى مثل ميناس 
ج���ي���راي���س وإس��ب��ي��ري��ت��و س��ان��ت��و وس���او 

باولو.
وب���ح���س���ب امل�����ص�����ادر ال���ح���ك���وم���ي���ة ف��ي 
م����دي����ن����ة س�����ال�����ف�����ادور ع����اص����م����ة ال����والي����ة 

املنكوبة، فإن معدل هطول األمطار خالل 
ش��ه��ر دي��س��م��ب��ر ال���ج���اري ب��ل��غ 5 أض��ع��اف 
معدل األمطار العادي، ما يفسر بحسب 
كارثة  من  بالوالية  ما حل  املناخ  خبراء 
ج������راء ه�����ذه ال���ه���ط���والت ال���ع���ات���ي���ة، ال��ت��ي 
ت��س��ب��ب��ت ف����ي خ���س���ائ���ر ب���ش���ري���ة وم����ادي����ة 
ك���ب���ي���رة، ل����درج����ة ت���دم���ي���ره���ا س�������دودا ف��ي 
ب��ع��ض م��ن��اط��ق ال����والي����ة، م���ا س���اه���م ف��ي 

مضاعفة خطورة الوضع.
وت�����ع�����ل�����ي�����ق�����ا ع�������ل�������ى ت�������ص�������اع�������د ح�������دة 
ال���ف���ي���ض���ان���ات وال����س����ي����ول امل�����دم�����رة ح���ول 
العالم، قال الخبير املناخي، دارا حسن، 

في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية": 
شهد  املاضية،  القليلة  األسابيع  "طيلة 
ال����ع����ال����م ف���ي���ض���ان���ات وأع����اص����ي����ر خ��ل��ف��ت 
آالف  أرواح  وأزه������ق������ت  ه�����ائ�����ال،  دم���������ارا 
ال���ن���اس، وت��س��ب��ب��ت ب��خ��س��ائ��ر ب��م��ل��ي��ارات 
إن���ذار لنا  ك��ل��ه بمثابة  ال�����دوالرات، وه���ذا 
من أن تداعيات تغيرات املناخ املتطرفة، 
بدأت تترجم بطريقة فتاكة وبشكل غير 

مسبوق".
وأض�����اف ح���س���ن: "ال أح����د ب��م��ن��أى عن 
ال���خ���ط���ر امل����ن����اخ����ي ال��������ذي ي����ض����رب ك���اف���ة 
ال���ب���ل���دان س�����واء ك���ان���ت غ��ن��ي��ة أم ف��ق��ي��رة، 

وع�����ل�����ي�����ه ف�����ال�����ح�����ري ب����م����خ����ت����ل����ف ال���������دول 
واملنظمات األممية املعنية، بلورة برامج 
وخطط ملواجهة تأثيرات التغير املناخي 

العاصفة، التي باتت واقعا".
ال��ب��رازي��ل مشابهة  ف��ي��ض��ان��ات  وت��ب��دو 
ف����ي م��س��ب��ب��ات��ه��ا ل��ف��ي��ض��ان��ات ك���ن���دا ق��ب��ل 
أس��اب��ي��ع، ك��م��ا ي��ش��رح ال��خ��ب��ي��ر امل��ن��اخ��ي، 
وال���ذي ي��وض��ح ق��ائ��ال: "ح��ي��ث أن األن��ه��ار 
الجوية التي ينجم عنها موجات هطول 
ضخمة تتسبب بطبيعة الحال في تشكل 
إذ  التدمير،  ش��دي��دة  وفيضانات  س��ي��ول 
تعجز أنظمة التصريف والبنى التحتية 

عامة عن استيعاب زخم تلك الهطوالت".
واألن���ه���ار ال��ج��وي��ة ع���ب���ارة ع���ن م��م��رات 
لنقل  الجوي  الغالف  طويلة وضيقة في 
ب��خ��ار امل���اء امل��ك��ث��ف، وت��ت��واج��د ف��ي طبقة 
"ال��ت��روب��وس��ف��ي��ر"، ح��ي��ث ت��ض��اه��ي كمية 
العالم  أنهار  أكبر  عبرها  املتدفقة  املياه 

الجارية على األرض.
جدير بالذكر أن العالم سجل في عام 
ال��ك��وارث،  أع���داد  ف��ي  2021 رقما قياسيا 
التي تسببت ظاهرة التغير املناخي في 
عدد كبير منها، وسط توقعات بحدوث 

املزيد منها في املستقبل املنظور.

العالم يدفع ضريبة التغير املناخي.. كارثة البرازيل مثاال
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الذاكرة  المغاربية
الزموري صاحب األسماء واأللقاب الكثرية:

سافر غربا ولكن هل اكتشف أمريكا؟
سعيد بن حدو )1500 - 1539( املعروف 
الزموريوامللقب األزموري  باسم مصطفى 
وفي املصادر األجنبية بأسماء إستيبان 
وإستيبان إملورو وإستيبانيكو وستيفن 
األسود وستيفن مور وستيفن الصغير« 
أفريقيا، و  ك��ان من شمال  بحاجة ملصدر 
ربما من منطقة أزمور، غرب املغرب. كان 
أول شخص معروف ولد في شمال أفريقيا 
وصل إلى األرض التي أصبحت الواليات 
املتحدة القارية بعد فترة تزيد عن قرنني. 
ب��ي��ع ب���س���وق ال���رق���ي���ق إث����ر م��ج��اع��ة 1520-
حملة  أول  إل���ى  في املغرب لينضم   1521
اس��ت��ك��ش��اف��ي��ة ل��ل��م��ن��اط��ق امل���س���م���اة ح��ال��ي��ا 
غرب أمريكا في  بوالية فلوريدا جنوب 
ع���ام 1527 م���ع أك��ث��ر م���ن 400 رج���ل تحت 
قيادة املستكشف ألفار نونييز كابيزا دي 
فاكا. ك��ان واح��دا من األربعة الناجني من 
الجوع والعطش واملرض وسهام الهنود.

م���ح���وري���ا في  اس��ت��ف��ان��ي��ك��و دورا  ل��ع��ب 
اس���ت���ك���ش���اف ج����ن����وب ال������والي������ات امل���ت���ح���دة 
األم���ري���ك���ي���ة ال���ح���ال���ي���ة وم�������ات ه����ن����اك ب��ع��د 
ب��ح��اج��ة ملصدر في  امل��س��ي��ح��ي��ة  اع��ت��ن��اق��ه 
م��دن  إح����دى  مدينة سيبوال األسطورية 
الحمر. يعتبر  لدى الهنود  السبع  الذهب 
استفانيكو أول أجنبي تطا رجله أرضها.
على  أزم���ور  بمدينة  إستيفانيكو  ول��د 
ال��ق��رن  ب���داي���ة  الربيع في  أم  ضفاف نهر 
السادس عشر ميالدي وبالضبط حوالي 
البرتغالي  االس��ت��ع��م��ار  ق��ب��ل  1503م.  ع���ام 

ألزمور بعشر سنوات.

املستكشف

ان����ط����ل����ق����ت ال������رح������ل������ة االس����ت����ك����ش����اف����ي����ة 
ال�����������ت�����������ي ض���������م���������ت ث���������الث���������م���������ائ���������ة رج���������ل 
داخ������������ل ف������������ل������������وري������������دا ي������������ق������������وده������������م دي 
نارفاييز وليس معهم سوى على أربعني 
حصانا. لم يضعوا في حسبانهم أن هذه 
امل��غ��ام��رة ق��د ت���دوم ط��وي��ال وق��د ت��ك��ون هي 
ل��م يكونوا يظنون  امل��غ��ام��رة األخ��ي��رة لهم 
أنه لن ينجو من تلك املغامرة سوى أربعة 
على رأسهم استيفانيكو الذي حصل على 

الشهرة واعتقت رقبته.
م��������رت ث��������الث أش�����ه�����ر وس��������ط األدغ����������ال 
وامل��س��ت��ن��ق��ع��ات وامل���واج���ه���ات م���ع ال��ه��ن��ود. 
ت��وف��ي خ��الل��ه��ا أرب���ع���ني ف����ردا م���ن أع��ض��اء 
)البويبلوس(  قبيلة  بسهام  إم��ا  الحملة، 
الهندية أو م��ن ج��راء األم���راض أو الجوع 
أو ال������غ������رق. ل�����م ي���ع���ث���ر ال����ف����ات����ح����ون ع��ل��ى 
ال��ذه��ب ال���ذي ك��ان��وا يسعون إل��ي��ه وتبخر 
إلى خليج  ال��ع��ودة  ال��ق��ائ��د  وق���رر  حلمهم. 
ب����ام����ب����ا وال����ع����ودة م�����ن ح���ي���ث أت���������وا. ل��ك��ن 
مراكبهم  لم يجدوا  أنهم  الكبرى  املفاجأة 

وال رجاله الذين تركهم على الساحل.
ل����م ي���ب���ق أم���ام���ه���م خ����ي����ار س�����وى إن���ق���اذ 
أن��ف��س��ه��م م���ن خ����الل ص��ن��ع ق������وارب ب��دي��ل��ة 
ل���ل���رح���ي���ل. وع���م���ل���وا ط������وال س���ت���ة أس��اب��ي��ع 
حتى لم يبقى لديهم س��وى حصان يتيم 
جيادهم  لحوم  من  يقتاتون  كانوا  ألنهم 
واس��ت��خ��دم��وا م��الب��س��ه��م لتصبح أش��رع��ة 
وأب���ح���روا. لكن بعد ي��وم أو ي��وم��ني تعفن 
املاء املخزون في قرب مصنوعة من جلود 
الجياد ولم يعد يمتلكون سوى قليل من 

الشعير.
بهم  مياه املسيسيبي تتالعب  ظ��ل��ت 
وت��ه��دده��م ب���امل���وت وه���م ي��ع��ان��ون ال��ج��وع 
وال��ع��ط��ش وح�����رارة ال��ش��م��س. ل��ك��ن حظهم 
كان أفضل من حظ اآلخرين الذين غرقت 
ك��ان يقوده دي  قواربهم باستثناء واح��د 

فاكا.
ال���ت���ق���ى ال���ن���اج���ون م����ن رك������اب ال���ق���ارب���ني 
وع��دده��م ث��م��ان��ني ف���ردا م��ن ضمنهم قائد 
الحملة بانفيلو دي نارفاييز على شاطئ 
أي  جزيرة أطلقوا عليها اسم )مالهادوا( 
على  السير  م��ن  املركبان  تمكن  التعاسة. 
س��واح��ل ل��وي��زي��ان��ا طيلة أرب��ع��ة أي���ام لكن 
زوبعة عنيفة فرقتهما وانتهى أمر مركب 
» كاليفستون »  ج��زي��رة  إل���ى  استيفانكو 
وك���ان ذل��ك ف��ي 1528. أم��ا ال��ب��اق��ون ذهبوا 

ضحية الجوع والعطش أو قتلوا على يد 
الهنود.

الثالثة.  الهنود االزم��وري ورفاقه  أخد 
ع��ام��ل السكان األص��ل��ي��ون األرب��ع��ة بطيبة 
ف���ت���ب���خ���ر ه���ل���ع���ه���م وظ������ل األرب������ع������ة خ��م��س 
س��ن��وات ف��ي األس���ر. ف��ي إب��ري��ل ع��ام 1534، 
دوران��ت��ي��س   - )استيفانيكو  األرب��ع��ة  ق���رر 
أثناء  ال��ف��رار  فاكا(  كابيزادي   - كاستيو   -
فيها. هكذا  كانوا  التي  القرية  أهل  غياب 
ان���ط���ل���ق���ت رح����ل����ة االرب�����ع�����ة م����ن ج����دي����د م��ن 

الشرق إلى الغرب.

أبناء الشمس

األرب�����������ع�����������ة  ت�����������وج�����������ه   1535 وف�����������������ي 
ال��ك��ب��ي��ر،  ال���ن���ه���ر  نحو املكسيك وعبروا 
واس���ت���خ���دم���وا ب��ع��ض م��ع��رف��ت��ه��م ب���األم���ور 
ال����ع����الج����ي����ة، ف����ع����ال����ج����وا ب����ع����ض ال���س���ك���ان 
األص��ل��ي��ني. وش��اع خبر معجزات األس��ود 
والبيض الثالثة في إنقاذ الناس من املوت 

من  ترافقهم  الهنود  قوافل  فبدأت  مرضا 
قرية إلى أخ��رى وتهديهم األك��ل والشراب 
وجلود الغزالن وأغطية القطن واألحجار 
ال��ك��ري��م��ة وم��ن��ح��وت��ات ن��ح��اس��ي��ة. وب��ق��در 
ال���رج���ال األرب���ع���ة أصبحت  م��ا ذاع ص��ي��ت 
الحكايات حول قدراتهم الخارقة تسبقهم 
وأطلقوا  القبائل.  بني  أكسبهم هيبة  مما 

عليهم لقب )أبناء الشمس(.

الرحلة االستكشافية الثانية

ال�����ت�����ح�����ق اس����ت����ف����ان����ي����ك����و ب����ال����ح����ام����ي����ة 
ال���ع���س���ك���ري���ة اإلس����ب����ان����ي����ة امل�����ت�����واج�����دة ف��ي 
ك����ول����ي����ك����ان  دي  –م�����ي�����غ�����ل  م�����رس�����ي�����س�����ان 
ال�������ذي س��ي��ن��ط��ل��ق��ون م���ن���ه ل���ل���وص���ول إل���ى 
ع������ام 1536.  ف����ي  امل��ك��س��ي��ك��ي��ة  ال���ع���اص���م���ة 
ح��ني ع��اد الناجني االرب��ع��ة م��ن أول حملة 
مسامع  على  استكشافية لفلوريدا رددوا 
م��م��ث��ل��ي امل���ل���ك األس���ب���ان���ي، أن ه���ن���اك م��دن 
مدينة سيبوال األسطورية  أهمها  ذهبية 

بل أن استفانيكو أكد رؤيتها بعينه زاعما 
امللك  بنائب  أدى  مما  الفعلي.  بوجودها 
تعيينه ضمن  إل��ى  املنطقة  ف��ي  اإلسباني 
حملة أخرى ستنطلق في عام 1539 تحت 
ق���ي���ادة امل��ب��ش��ر ال����راه����ب ال��ف��رن��س��ي��س��ك��ان��ي 
ف�����راي م����ارك����وس الك���ت���ش���اف م����دن ال��ذه��ب 

سيكون مرشدها هو استيفانكو.
ب��امل��س��ت��ع��م��رة  ال����راه����ب ع����ام 1530  ح���ل 
وكان  األمريكية  القارة  جنوب  األسبانية 
ط���وب���اوي���ا ي���رم���ي إل����ى ت��ش��ي��د م��ج��ت��م��ع��ات 
أو  األصليني  السكان  أوس���اط  ف��ي  فاضلة 

كما يسميهم األسبان البويبلوس.
 1539 ع��ام  فبراير  ف��ي  الحملة  انطلقت 
وانقسم أفرادها كالسابق إلى قسمني إال 
أن هذه املرة تقدم فريق يقوده استيفانكو 
وبقي القسم الثاني يقتفي أثر القسم األول 
وكان يتزعمه الراهب. وكان استيفانيكو 
يرسل إلى رئيسه باكتشافاته عن طريق 
على  حجمه  ي���دل  صليبا  يحملون  رس���ل 

اقترابه من مدن الذهب األسطورية.

ون�����ظ�����را ل���ش���ه���رة اس���ت���ي���ف���ان���ي���ك���و ال���ت���ي 
التي جعلته  األول���ى  رحلته  ف��ي  اكتسبها 
اب���ن ال��ش��م��س ال��ق��ادر ع��ل��ى ع���الج امل��رض��ى. 
ف��ق��د راف���ق���ه امل���ئ���ات م���ن ال��ه��ن��ود ل��ي��رش��دوه 
إل�����ى أك���ب���ر وأش����ه����ر م�����دن ال����ذه����ب ال��س��ب��ع 

األسطورية وهي مدينة سيبوال .

مقتله

ت��������������ق��������������ول وث������������ي������������ق������������ة ت���������اري���������خ���������ي���������ة 
م����ت����رج����م����ة   ،1540 ع�����������ام  إل�����������ى  ت�������ع�������ود 
أن  )ب���ع���د  من اإلسبانية إلى الفرنسية: 
ال���راه���ب. ظن  ع��ن  –استيفانيكو-  ان��ف��ص��ل 
ع��ل��ى ش��رف  أن���ه باستطاعته االس��ت��ح��واذ 
اك��ت��ش��اف م����دن ال���ذه���ب ب��م��ف��رده وأن ذل��ك 
في  ومقداما  شجاعا  رج��ال  منه  سيجعل 
نظر اآلخ��ري��ن. وه��ك��ذا ت��رك مسافة كبيرة 
أف���راد البعثة. وح��ل في  بينه وب��ني ب��اق��ي 
س��ي��ب��وال ه��و وم��راف��ق��وه ال��ه��ن��ود. ووص��ل 
بكمية  محمال  سيبوال  إل��ى  استيفانيكو 
أهداها  التي  الكريمة  الفيروز  أحجار  من 
ل���ه ال��ب��وي��ب��ل��وس. م��رف��ق��ا ب��ع��دد ه��ائ��ل من 
ال���ن���س���اء ال���ج���م���ي���الت ال����ت����ي وه���ب���ه���ا إي����اه 
ال���ه���ن���ود امل����راف����ق����ون ل�����ه. وق�����د ك�����ان ه����ؤالء 
يلتحقون بركبه كلما عبر قبيلة معتقدين 
أنه سيحميهم من كل األخطار ومرافقته 

لهم كفيلة باكتشاف كل العالم.
ل��ك��ن س��ك��ان ش��ي��ب��وال ك���ان���وا أك��ث��ر ذك���اء 
للزنجي.  امل��راف��ق��ني  فصيلتهم  أب��ن��اء  م��ن 
ول��ه��ذا ف��رض��وا عليه اإلق��ام��ة الجبرية في 
كهف خارج املدينة. واستنطقه حكماؤهم 
وشيوخهم ملدة ثالثة أيام ملعرفة أسباب 
لتقرير  يجتمعوا  أن  ق��ب��ل  عليهم  وف����وده 
ب��أن رجلني  ق��ال استفانيكو لهم  مصيره. 
م����ن ال���ب���ي���ض س��ي��ل��ت��ح��ق��ان ب����ه وب��أن��ه��م��ا 
م����وف����دان م����ن ط�����رف ن��ب��ي��ل ي���ع���رف م����ا ف��ي 
الراهبني مكلفان  بان  السماوات وأض��اف 
بتلقني ال��ه��ن��ود أص���ول ال��دي��ن. ل��م يصدق 
زعماء سيبوال املغربي وظنوه جاسوسا 
أراض��ي��ه��م ول��م يتقبلوا  غ��زو  لقبيلة تريد 
أن يكون رسول البيض ذو بشرة سوداء. 
إض�����اف�����ة إل������ى ك�����ل ه������ذا غ���اظ���ه���م ط��ل��ب��ات��ه 
املتكررة بالحصول على الفيروز والنساء 

فقرروا قتله.(
ف��ي س��ي��ب��وال، ل��م ي��ج��د سعيد ب��ن ح��دو 
األزم���وري الذهب واألح��ج��ار الكريمة كما 
ك����ان ي��ظ��ن ب���ل وج����د ف��ق��ط امل�����وت ي��ن��ت��ظ��ره 
وإن ك��ان��ت ال���رواي���ة األس��ب��ان��ي��ة ال��رس��م��ي��ة 
حول مقتله هي التي أوردناها فإن لهنود 
املنطقة روايات أخرى مغايرة يرددونها. 

فمثال ت��ق��ول إح���دى ال��رواي��ات الخاصة 
تعتقد  التي  زون��ي  تسمى  هندية  بقبيلة 
أن ال��ب��وم��ة ط��ائ��ر امل���وت ون��ذي��ره ألن ق��راب 
سعيد بن حدو الطبي كان مصنوها من 
ريش البوم فقد رأى األهالي في ذلك نذير 

شؤم فقرروا قتله.
ك���م���ا أن ه���ن���اك رواي�������ة م��ش��اب��ه��ة ت��ق��ول 
»ب�����ع�����ث االزم���������������وري إل��������ى ح�����اك�����م م���دي���ن���ة 
تحتوي  آنية  حاملني  رس��ول��ني  -سيبوال- 
ع��ل��ى ب��ع��ض ال���خ���ي���وط وري���ش���ت���ني واح����دة 
ب��ي��ض��اء واألخ�����رى أرج��وان��ي��ة ال���ل���ون. ومل��ا 
املدينة وقدما  أم��ام حاكم  ال��رس��والن  مثل 
ل����ه اآلن����ي����ة رم����اه����ا ع���ل���ى األرض غ��اض��ب��ا 
الرسولني  وأم��ر  محتواها  شاهد  حينما 
ب��ال��رج��وع م��ن حيث أت��ي��ا وأن��ذره��م��ا بأنه 
سيقتل ج��م��ي��ع أص��ح��اب��ه��ا إن ه��م دخ��ل��وا 
امل��دي��ن��ة. لكن األزم����وري ت��ج��اوز ه��ذا االم��ر 
واق��ت��رب م��ن امل��دي��ن��ة ف��أل��ق��ي ال��ق��ب��ض عليه 
ه��و وأص��ح��اب��ه وف���ي ال��ي��وم ال��ت��ال��ي ح��اول 
األزم��وري الفرار مع رفاقه غير أن حراس 
امل���دي���ن���ة ط�����اردوه�����م وق���ت���ل���وا ع������ددا م��ن��ه��م 
وسقط األزموري بعد أن اصابه هو اآلخر 

أحد السهام.
ك���م���ا ت����ق����ول رواي���������ة أخ�������رى ه���ن���دي���ة أن 
زع��ي��م ق��ب��ي��ل��ة س��ي��ب��وال أم����ر ب��ق��ط��ع أط����راف 
اس��ت��ي��ف��ان��ي��ك��و وأرس�������ل ق��ط��ع��ة م��ن��ه��ا إل���ى 
زع����م����اء ال���ق���ب���ائ���ل ح���ت���ى ي����ت����أك����دوا م����ن أن 
األسود مجرد إنسان وليس ابنا للشمس.
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بشرى سارة عن »أوميكرون«.. هكذا ميكن استهداف املتحور املزعج
ب����دأ   1990 ع��������ام  م������ن  أب������ري������ل   24 ف������ي 
ال��ت��ل��س��ك��وب "ه����اب����ل" م���ه���ام���ه ف����ي ت��ق��ري��ب 
ال��ف��ض��اء إل��ي��ن��ا، ورص�����د ت��ف��اص��ي��ل ال��ك��ون 
املذهلة، وال يزال "هابل" يوضح لنا مقدار 
إذ  الشمسي،  نظامنا  ك��واك��ب  ف��ي  التطور 

تم تمديد مهمته حتى عام 2026 
م��ن ب��ن إن��ج��ازات "ه��اب��ل" ال��رائ��ع��ة هذا 
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 
ون��ب��ت��ون، ك��ج��زء م��ن امل��اح��ظ��ات يسجلها 
ك����ل ع�����ام م����ش����روع "إرث ال����غ����اف ال���ج���وي 
اختصارا   امل��ع��روف  ال��خ��ارج��ي��ة"  للكواكب 

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

ُ
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 العماقة، 
ه��اب��ل ل��ل��ك��واك��ب ال��خ��ارج��ي��ة م��ن ب��ن أكثر 
التي  تلك  باستثناء  الدقة،  عالية  الصور 
الكواكب  ت���زور  ال��ت��ي  امل��ج��س��ات  التقطتها 
ال��ق��ري��ب��ة  وف���ي ص���ور ه���ذا ال��ع��ام ق��د تبدو 
صور كوكبي أورانوس ونبتون ضبابية، 
بسبب أحجامها النسبية في السماء، كما 
املشتري  بقعة  أن  ال��ص��ور  ه���ذه  أخ��ب��رت��ن��ا 

الحمراء تغير شكلها ولونها 
وال��ت��ق��ط ه��اب��ل أي��ض��ا ال��ش��ف��ق القطبي 
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  غريب  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، 
عادية  غير  وحمراء  برتقالية  مع شرائط 
ملفوفة ح��ول خط االس��ت��واء، والتي عادة 

ما تكون بيضاء أو بنية شاحبة 
وت���ظ���ه���ر ع����دة ب���ق���ع ح���م���راء ف����وق خ��ط 
االستواء، ويشير الباحثون إلى أن هذه 
بأنها  تعريفها  يمكن  جديدة،  عواصف 
"دوام���������ات إع����ص����اري����ة" م����ن امل��ح��ت��م��ل أن 
تكون مؤقتة، على عكس البقعة الحمراء 
شبه الدائمة التي تقع أسفلها مباشرة 

"هابل" صور  التقط  12 سبتمبر،  في 
ال���ك���وك���ب ذي ال���ح���ل���ق���ات، ح��ي��ث ي��خ��ض��ع 
زح����ل ل��ت��غ��ي��رات م��وس��م��ي��ة م���ع ال������دوران 
لكن  األرض،  مثل  تماًما  الشمس،  ح��ول 
ال��ف��ارق أن السنة ف��ي زح��ل ه��ي 29 سنة 
أرض����ي����ة، م��م��ا ي��ج��ع��ل ف���ص���ول ك���ل م��ن��ه��ا 

حوالي 7.5 سنة 
الحرارة في نصفي  مع تغير درج��ات 
السحب،  أي��ض��ا  تتغير  األرض��ي��ة،  ال��ك��رة 
ل��ون خ��ط��وط زح��ل، وتبدو  ك��ذل��ك يتغير 
املاضي،  العام  عن  كبير  بشكل  مختلفة 
ع��ن��دم��ا ك���ان ن��ص��ف ال���ك���رة ال��ش��م��ال��ي في 

نهاية الصيف 
أما كوكب أورانوس، الذي تم تصويره 
في 25 أكتوبر، يقضي فصل الربيع في 
ن��ص��ف ال���ك���رة ال��ش��م��ال��ي، ون���ظ���را ل��ك��ون��ه 
امل��داري��ة  الفترة  ف��إن  الشمس،  ع��ن  بعيدا 
)السنة( أطول حتى من فترة زحل، حيث 
أورانوس  على  الواحد  الفصل  يستغرق 
21 ع��ام��ا أرض��ي��ا  أخ��ي��را، التقطت صور 
وُيعتقد  سبتمبر،   7 ف��ي  ن��ب��ت��ون  ك��وك��ب 
ال���ك���رة ال��ج��ن��وب��ي ي��م��ر بفصل  أن ن��ص��ف 
ه��ن��اك ألكثر  ال��ف��ص��ول  ال��رب��ي��ع، وتستمر 
من 40 سنة أرضية، فقد مر على فصلي 

أك��ث��ر من  ال��خ��ري��ف وال��رب��ي��ع على نبتون 
20 عاًما، ومن املرجح أن يستمرا لنحو 

20 عاما آخر 
 عاصفة 

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

معلقة،  ت��زال  ال  الغريبة  املظلمة  نبتون 
وي��م��ك��ن ل��ل��م��ش��اه��د رؤي�����ة ال��ع��اص��ف��ة في 
ال����ص����ورة أع���ل���ى ي���س���ار ال���ك���وك���ب، ح��ي��ث 
س�����ي�����رى دائ����������رة م���ظ���ل���م���ة ح�������ول ال���ق���ط���ب 
ال���ع���اص���ف���ة  ت�������زال ه������ذه  ال����ج����ن����وب����ي. وال 
"فوياجر  مسبار  رص��ده��ا  منذ  ح��اض��رة 

2" أغسطس عام 1989 

"قمل الرأس" املومياوات يكشف أسرارا غير متوقعة
نافذة  م��ؤخ��ًرا  العلماء  فتح   
البشري  تاريخنا  على  جديدة 
ع����ن����دم����ا اك����ت����ش����ف����وا إم���ك���ان���ي���ة 
اس��ت��خ��اص ال��ح��م��ض ال��ن��ووي 
البشري من مادة لزجة شبيهة 
ب����األس����م����ن����ت أن���ت���ج���ت���ه���ا أن���ث���ى 

القمل منذ آالف السنن 
وف���������ي ال���������دراس���������ة اس����ت����ع����اد 
مرة الحمض  ألول  ال���ع���ل���م���اء 
امل��ل��ت��ص��ق��ة  امل������ادة  النووي من 
ب���ال���ش���ع���ر امل�����أخ�����وذ م�����ن ب��ق��اي��ا 
 2000-1500 إلى  تعود  محنطة 
ع������ام وي�����رج�����ع ال���ع���ل���م���اء س��ب��ب 
اك����ت����ش����اف ال����ح����م����ض ال����ن����ووي 
ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة، إل���ى أن خايا 

ال��ج��ل��د م��ن ف���روة ال����رأس ت��ص��ب��ح مغطاة 
ب�����م�����ادة ل�����زج�����ة – ش���ب���ي���ه���ة ب���األس���م���ن���ت 
بيضة  ك��ل  أنثى القمل لربط  -  تنتجها 
بقوة بقاعدة جذع الشعرة، ويسمى هذا 

البيض ب� "الصئبان 
أسرار  املاضي

ك��ش��ف ت��ح��ل��ي��ل ه���ذا ال��ح��م��ض ال��ن��ووي 
ذا  وال��ذي كان   - ا 

ً
املستعاد حديث القديم 

جودة أفضل من املستعاد  بطرق أخرى 
البشرية  الهجرة  أنماط  أدل��ة حول  - عن 

في أميركا الجنوبية 
ال���ط���ري���ق���ة  ه�������ذه  ت���س���م���ح  أن  وي����م����ك����ن 
ال���ج���دي���دة ب����دراس����ة ع���دي���د م���ن ال��ع��ي��ن��ات 
ال��ف��ري��دة م���ن ال��ب��ق��اي��ا ال��ب��ش��ري��ة، ال��ت��ي ال 

تتوفر فيها عينات العظام واألسنان 
األستاذة  بيروتي،  أليخاندرا  وتقول 
امل���س���اع���دة ف���ي ع��ل��م األح���ي���اء ال��اف��ق��اري��ة 
ب��ج��ام��ع��ة ري��دي��ن��غ ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، وال��ت��ي 
ق��������ادت ال����ب����ح����ث: "ه��������ذه ال����ك����ش����ف أش���ب���ه 
ب���ال���ق���ص���ة ال����خ����ي����ال����ي����ة ل���ف���ي���ل���م "ح���دي���ق���ة 
ج���راس���ي���ك"، ع��ن��دم��ا ت���م ال���ح���ص���ول ع��ل��ى 
ال���ح���م���ض ال����ن����ووي ل���ل���دي���ن���اص���ورات م��ن 
ال���ب���ع���وض امل���غ���ل���ف ب��ال��ع��ن��ب��ر م����ن ع��ص��ر 

الديناصورات" 
وت��ض��ي��ف: "ل��ق��د أظ��ه��رن��ا ك��ي��ف يمكن 
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات��ن��ا ال��وراث��ي��ة عن 
ط���ري���ق امل�������ادة ال���اص���ق���ة ال���ت���ي ي��ن��ت��ج��ه��ا 
توفر  أن  يمكن  كما  شعرنا،  على  القمل 
كيفية  قيمة حول  أدلة  القمل  بيولوجيا 
عيش الناس وموتهم منذ آالف السنن" 
وت��س��ت��ط��رد: "ف����ي ال���س���ن���وات األخ���ي���رة 
ت����زاي����د ال���ط���ل���ب ع���ل���ى ع���ي���ن���ات ال��ح��م��ض 
ال���ن���ووي م��ن ال���رف���ات ال��ب��ش��ري��ة ال��ق��دي��م��ة؛ 
ح���ي���ث ن��س��ع��ى ل��ف��ه��م ال���ه���ج���رة وال���ت���ن���وع 
وألن  القديمة،  البشرية  املجموعات  في 
ال��ت��اري��خ،  ال��ق��رود راف��ق��ت البشر على م��ر 
تفتح  أن  ال��ج��دي��دة  الطريقة  ل��ه��ذه  يمكن 
ال��ب��اب أم���ام م��ن��ج��م ذه���ب م��ن امل��ع��ل��وم��ات 
ح��ول ال��ق��رود، ب��االس��ت��ف��ادة م��ن العينات 

الفريدة" 
وحتى اآلن، يفضل العلماء استخراج 
ال���ح���م���ض ال����ن����ووي ال���ق���دي���م م����ن ال��ع��ظ��ام 
ال��ك��ث��ي��ف��ة م��ن ال��ج��م��ج��م��ة أو م��ن األس��ن��ان 
ال���داخ���ل���ي���ة، ح���ي���ث ت���وف���ر ه����ذه ال��ع��ي��ن��ات 

أفضل جودة للحمض النووي 
وم�������ع ذل���������ك، ف�������إن ب����ق����اي����ا ال���ج���م���ج���م���ة 
واألس���ن���ان ل��ي��س��ت م��ت��اح��ة دائ���ًم���ا، حيث 

ف��ي ب��ع��ض ال��ث��ق��اف��ات ق��د ي��ك��ون م��ن غير 
األخ������اق������ي أخ�������ذ ع����ي����ن����ات م������ن ال�����رف�����ات 
األصلية، أو بسبب الضرر الشديد الذي 
تضر  التي  العينات  أخ��ذ  طريقة  تسببه 

املستقبلي  العلمي  بالتحليل 
النووي  الحمض  استعادة  فإن  لذلك، 
القمل  ينتجها  التي  الاصقة  امل��ادة  م��ن 
وأن  خ��اص��ة  م��ث��ال��ي  للمشكلة،  ح��ل  ه��و 
ب��ي��ض ال��ق��م��ل ي��وج��د ب��ش��ك��ل ش��ائ��ع على 
ش���ع���ر وم����اب����س ال���ب���ش���ر امل���ح���ن���ط���ن ف��ي 

صورة جيدة من الحفظ 
التحليل نتائج 

واس���ت���خ���رج ف���ري���ق ال���ب���ح���ث ال��ح��م��ض 
ال���ن���ووي م���ن ال��ع��ي��ن��ات ال��ت��ي ت���م جمعها 
امل��وم��ي��اوات املحنطة  م��ن ع��دد م��ن بقايا 
م�����ن األرج�����ن�����ت�����ن، وك�����ان�����ت امل����وم����ي����اوات 
ألشخاص وصلوا قبل 1500-2000 سنة 
إل�����ى ج���ب���ال األن����دي����ز ف����ي م��ق��اط��ع��ة س���ان 

خوان، وسط غرب األرجنتن 
القمل على  ا بيض 

ً
أيض الفريق  درس 

ش��ع��ر إن��س��ان ت��م اس��ت��خ��دام��ه ف��ي نسيج 
 عن عن عينة مأخوذة 

ً
من تشيلي، فضا

م����ن رأس م��ن��ك��م��ش ل��ب��ق��اي��ا ب���ش���ري���ة م��ن 
ش��ع��ب ج��ي��ف��اروان ال��ق��دي��م ف��ي اإلك����وادور 

األمازونية 
وك�����ش�����ف ت���ح���ل���ي���ل ال���ح���م���ض 
ال����ن����ووي، ج��ن��س ك���ل م��وم��ي��اء، 
وراب����������������ط وراث����������������ي ب��������ن ث������اث 
م����ن امل�����وم�����ي�����اوات وال���ب���ش���ر ف��ي 
األم����ازون م��ن��ذ 2000 ع���ام، كما 
ال���س���ك���ان  أن  م�����رة  ألول  ي���ظ���ه���ر 
خ��وان  س��ان  ملقاطعة  األصلين 
هاجروا من األراضي والغابات 
املطيرة في األمازون في شمال 
القارة )جنوب فنزويا الحالية 

وكولومبيا( 
نتائج  إن   الباحثون  ويقول 
ج��م��ي��ع  أن  ك���ش���ف���ت  ال���ت���ح���ل���ي���ل 
التي  القديمة  البشرية  البقايا 
ت���م���ت دراس����ت����ه����ا ت���ن���ت���م���ي إل������ى س����االت 
امل���ي���ت���وك���ون���دري���ا امل���ؤس���س���ة ف����ي أم��ي��رك��ا 

الجنوبية 
وكانت املفاجأة، العثور على أول دليل 
م��ب��اش��ر ع��ل��ى ف��ي��روس خ��ل��ي��ة م��ي��رك��ل في 
النووي من إحدى املومياوات.  الحمض 
وهو الفيروس الذي تم اكتشافه في عام 
2008، وي��س��ب��ب ن���وع ن����ادر م���ن س��رط��ان 
الجلد، ويفتح هذا االكتشاف الباب أمام 
نقل  إمكانية  إل��ى  تشير  جديدة  فرضية 

قمل الرأس للفيروس 
��������ه م��ن 

ّ
ك����م����ا ك���ش���ف���ت ال����ف����ح����وص����ات أن

املحتمل أن تكون املومياوات قد تعرضت 
ال��ب��رودة عندما  ل��درج��ات ح��رارة شديدة 
م���ات���ت، وم����ن امل��م��ك��ن أن ت���ك���ون ال���ب���رودة 

لعبت دوًرا في الوفاة 
جريت 

ُ
تجدر اإلشارة إلى أن الدراسة أ

ب����ق����ي����ادة ع����ل����م����اء م�����ن ج����ام����ع����ة ري���دي���ن���غ 
سان  جامعة  مع  بالتعاون  البريطانية، 
خ����وان ال��وط��ن��ي��ة ب��األرج��ن��ت��ن، وج��ام��ع��ة 
ب������ان������ج������ور، وي������ل������ز، وم����ت����ح����ف ج���ام���ع���ة 
وجامعة  الطبيعي،  ل��ل��ت��اري��خ  أك��س��ف��ورد 

بالدنمارك.  كوبنهاغن 

باحثون يبتكرون 
بطارية فريدة

من نوعها

ط������������������ور ب�����������اح�����������ث�����������ون م��������������ن م�����ع�����ه�����د 
ماساتشوستس األمريكي للتكنولوجيا 
وجامعة كيونج هي الكورية الجنوبية، 
أطول بطارية ألياف مرنة في العالم من 
الليثيوم أيون قابلة إلعادة الشحن على 
شكل ألياف، قابلة للتمدد، يبلغ طولها 

140 مترًا  
على  سعة  البطارية  ه��ده  وتحتوي   
ف��ي  أم���ب���ي���ر  م���ل���ل���ي  ت���ب���ل���غ 123  ت���خ���زي���ن 
ال����س����اع����ة، وال����ت����ي ي���م���ك���ن ش��ح��ن��ه��ا م��ث��ل 
ال��ه��وات��ف. ويمكن  أو  ال��ذك��ي��ة  ال��س��اع��ات 
اس�����ت�����خ�����دام ال����ب����ط����اري����ة ف������ي م���ج���م���وع���ة 
متنوعة من األجهزة اإللكترونية القابلة 
لصنع  استخدامها  يمكن  كما  لارتداء، 
ب����ط����اري����ات م���ط���ب���وع���ة ث���اث���ي���ة األب����ع����اد 

بأشكال متعددة 
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 االتحاد التونسي يكرم عادل السليمي

نظم االتحاد التونسي، يوم امس األربعاء، بمقر إقامة 
منتخب ت��ون��س، ح��ف��ل ت��ك��ري��م، ل��ت��ودي��ع امل����درب امل��س��اع��د 
االنسحاب من  ق��رر  ال��ذي  السليمي  ع��ادل  لنسور قرطاج 

الجهاز الفني منذ ثالثة أيام 
وعلى  تونس  ملنتخب  اإلداري  الجهاز  الحفل  وحضر 
رأس����ه رئ��ي��س االت���ح���اد ال���دك���ت���ور ودي����ع ال���ج���ريء وك��ام��ل 
الجهاز الفني والجهاز الطبي  وكل عناصر املنتخب في 

املعسكر 
السليمي  عادل  تثمينا ملجهودات  الحفل،  ويأتي هذا 
منتخب  م��ع  العمل  م��ن  ون��ص��ف  ع��ام��ن  طيلة  املتواصلة 
أف���ادت بأن  التي  للشائعات  ��ا لوضع ح��د 

ً
ت��ون��س، وأي��ض

االتحاد التونسي هو من أقاله 
ي��ذك��ر أن االت���ح���اد ال��ت��ون��س��ي ل��ك��رة ال���ق���دم، أص���در منذ 
مع  التعاقدية  العالقة  إنهاء  فيه  أعلن  ا 

ً
بيان أي��ام،  ثالثة 

املدرب املساعد عادل السليمي بعد حصول االتفاق بن 
الطرفن  

نهضة بركان  يكتسح  ي.برشيد برباعية
انتصر يوم امس األربعاء، فريق نهضة بركان، بأربعة 
أهداف مقابل هدف واحد، على ضيفه يوسفية برشيد، 

لحساب الجولة ال�15 من الدوري املغربي للمحترفن   
ون��ج��ح ال�����زوار ف���ي اف��ت��ت��اح ح��ص��ة األه������داف، ف���ي آخ��ر 
الالعب سعيد  عن طريق   ،)+1'45( األول  الشوط  أنفاس 

العوفير 
وفي شوط املدربن، تمكن "فارس الشرق" من معادلة 
الكفة، بهدف في الدقيقة ال�51' من توقيع الالعب يوسف 

الفحلي 
الثاني  إلضافة  فقط،  دقائق  ل���3  البركانيون  واح��ت��اج 
)كيسيندا 52'( والثالث عن طريق يوسف الزغودي )54'( 
وفي الوقت الذي أوشك فيه اللقاء على نهايته، أضاف 
ال��ف��ري��ق ال��ب��رك��ان��ي، راب����ع األه�����داف ب��ق��دم ال���الع���ب ح��م��زة 

الركراكي )90' 
وارت���ق���ى ن��ه��ض��ة ب��رك��ان ب��ع��د ان��ت��ص��اره ال��ي��وم للمركز 
ال��ج��ي��ش امللكي  ن��ق��ط��ة، مناصفة م��ع  ب��رص��ي��د 23  ال��ث��ال��ث 
امل��ن��ق��وص م��ن م��ب��ارت��ن، ف��ي ح��ن ج��م��دت ال��ه��زي��م��ة ع��داد 

يوسفية برشيد عند النقطة ال�18 باملرتبة العاشرة 

الرجاء تقترب من حسم صفقة الكونغولي  

أنهت إدارة نادي الرجاء الرياضي، جميع التفاصيل، 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ص��ف��ق��ة ان��ت��ق��ال ال���الع���ب ال��ك��ون��غ��ول��ي ك��ادي��م��ا 
ك��اب��ان��غ��و  وأك����د م��ص��در خ���اص ل���"ال��ب��ط��ول��ة"، أن اإلدارة 
ال��رج��اوي��ة ق��د ات��ف��ق��ت م��ع نظيرتها ب��ن��ادي س��ان��ت أي��ل��وا 

لوبوبو الكونغولي، على جميع بنود العقد
وي���ن���ت���ظ���ر ال������ن������ادي األخ������ض������ر، ع��������ودة ك����اب����ان����غ����و م��ن 
مغلقا  تدريبيا  معسكرا  ي��ج��ري  حيث  امل��ص��ري��ة،  ال��دي��ار 

رفقة منتخب بالده، من أجل التوقيع الرسمي
ويشغل الالعب ذي ال�28 ربيعا، مركز مهاجم صريح، 

كما أنه يتميز بطول قامته، التي تبلغ )1.91 متر 
إدارة  مطالبة  ت��واص��ل  ال��رج��اوي��ة،  الجماهير  أن  يذكر 
البلجيكي  ل��إط��ار  ال��ب��ش��ري��ة  ال��ت��رك��ي��ب��ة  بتعزيز  ن��ادي��ه��ا، 
م�����ارك ف��ي��ل��م��وت��س، ب���أس���م���اء ج���دي���دة خ����الل "امل���ي���رك���ات���و 
ال��ش��ت��وي" ال���ق���ادم، ق��ب��ل ان��ط��الق رح��ل��ة دور امل��ج��م��وع��ات 

لدوري أبطال أفريقيا 

وج��������������������������ه ح�������������س�������������ن غ�������������وي�������������ل�������������ة م��������������������درب 
داخ���ل  ال���ق���دم  ل��ك��رة  املنتخب املغربي النسوي 
ال���ق���اع���ة، ال���دع���وة إل����ى 20 الع���ب���ة، ل���ل���دخ���ول في 
السادس  محمد  بمركز  مغلق  تدريبي  معسكر 

باملعمورة، استعدادا لالستحقاقات املقبلة 
وجاءت الالئحة كالتالي 

شيرين قنديل )النادي البلدي العيون(
فاطمة الزهراء عاكيف )شباب املحمدية(
ياسمن تابل )اتحاد الرحمة الرياضي(

سلمى بوكورش )رجاء عن حرودة(
كوثر بن الطالب )سبورتينغ الدار البيضاء(

حسنية العليدي )النادي البلدي العيون(
نورة موادني )الجيش امللكي(

إيمان مندير )النادي البلدي العيون(
نهيلة صدقي )هالل تمارة(
فاطمة جاد )اتحاد طنجة(

ريم سوبقي )التضامن عن عتيق(
الفقيه   05 )أط��ل��س  الشرقي  إدري��س��ي  شيماء 

بن صالح(
سهام معلوم التدالوي )اتحاد طنجة(

سهام مكاوي )أوملبيك خريبكة(
حسنة أوحاطي )أوملبيك خريبكة(

ه����ال����ة ق����اي����ض ب�����وق�����دور )ج���م���ع���ي���ة ري���ن���ك���ون 
املضيق(

رحمة الله بنعزيز )جمعية رينكون املضيق(
أميمة بنمريم )أمل وزان(
غزالن فخار )هالل تمارة(

إكرام ونجلي )هالل تمارة(
وي���م���ت���د امل��ع��س��ك��ر اإلع����������دادي، ال������ذي ان��ط��ل��ق 
التقنية  اإلدارة  وب��رم��ج��ت��ه  اإلث���ن���ن،  أم���س  أول 
التابعة  القاعة،  القدم داخل  الوطنية قطب كرة 
ل��ل��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ل��ك��رة ال���ق���دم، حتى 

السابع من يناير 2022 

  غويلة يوجه الدعوة لـ20 العبة لالنضمام إلى معسكر املنتخب 
الوطني النسوي لكرة القدم داخل القاعة

 كيروش يميط اللثام عن قائمة املنتخب املصري "النهائية" الخاصة بالكان

ك��������ش��������ف ك��������������ارل��������������وس ك��������������ي��������������روش، م������������درب 
املشاركة  النهائية  قائمته  عن  املنتخب املصري، 
ف�����ي ك�����أس أم������م أف����ري����ق����ي����ا، ال����ت����ي س��ت��ح��ت��ض��ن��ه��ا 
ال����ك����ام����ي����رون م����ا ب����ن ال���ت���اس���ع م����ن ي���ن���اي���ر ح��ت��ى 

السادس من فبراير املقبلن 
واخ�����ت�����ار امل���������درب ال���ب���رت���غ���ال���ي 25 الع����ب����ا ف��ي 
قائمته "النهائية"، يتقدمهم محمد صالح، نجم 
ل��ي��ف��رب��ول اإلن���ج���ل���ي���زي، م��ح��م��د ال��ن��ن��ي، م��ت��وس��ط 
غلطة  مهاجم  أرس��ن��ال، مصطفى محمد،  م��ي��دان 

سراي التركي، باإلضافة ملجموعة من أبرز العبي 
ناديي الزمالك واألهلي، مع تسجيل غياب محمد 

مجدي أفشة 
أبو  الشناوي، محمد  املرمى: محمد  ح��راس��ة 

جبل، محمد صبحي، محمود جاد
كمال، أحمد  توفيق، عمر  الدفاع: أكرم  خ��ط 
ح������ج������ازي، م������ح������م������ود ح������م������دي ال�����ون�����ش، أي�����م�����ن 
املنعم، محمود  عبد  فتوح، محمد  أشرف، أحمد 

عالء

خ�������ط ال������وس������ط: ع������م������رو ال����س����ول����ي����ة، ح����م����دي 
السعيد، محمد  ال��ل��ه  عاشور، عبد  فتحي، إمام 

النني، أحمد سيد زيزو، مهند الشن
خ���������ط ال������ه������ج������وم: ع������م������ر م�����رم�����وش، م�����ح�����م�����د 
شريف، مصطفى محمد، محمد صالح، محمود 

حسن تريزيجيه، رمضان صبحي
وي���ت���واج���د امل��ن��ت��خ��ب امل����ص����ري ف����ي امل��ج��م��وع��ة 
الرابعة من كأس أمم أفريقيا إلى جانب منتخبات 

نيجيريا، غينيا بيساو والسودان 



دي��م��ب��ي��ل��ي،  الفرنسي عثمان  ف���اج���أ 
بعد  برشلونة،  سي  فريق إف  مسؤولي 
أن أخ��ب��ره��م وك��ي��ل أع��م��ال��ه، ب���أن ال��اع��ب 
ي��رف��ض ت��ج��دي��د ع��ق��ده، امل��ن��ت��ه��ي ي���وم 30 
يونيو 2022، وبالتالي سيكون بإمكانه 
التفاوض مع أي فريق يريده، يوم فاتح 

يناير )السبت املقبل( 
وح��س��ب م���ا أك����ده اإلع�����ام اإلس��ب��ان��ي، 
ف�����إن وك���ي���ل دي��م��ب��ي��ل��ي ك�����ان ل����ه ل���ق���اء م��ع 
ال��ي��وم األرب���ع���اء، وأث��ن��اء  ال��ب��ارس��ا  إدارة 
امل������ف������اوض������ات، أخ�����ب�����ره�����م ب�������أن ال����اع����ب 
س��ي��رف��ض ت��ج��دي��د ع��ق��ده ف���ي ح����ال ت��ق��رر 

خفض راتبه 
وت����ع����اق����د ب����رش����ل����ون����ة ب���ش���ك���ل رس���م���ي 
مانشستر  من  قادما  توريس،  مع فيران 
س��ي��ت��ي، وه����ي ال��ص��ف��ق��ة ال���ت���ي ب��ل��غ��ت 55 
م���ل���ي���ون ي�����ورو إض����اف����ة إل����ى امل���ت���غ���ي���رات، 
وخ����ال ل��ق��اء وك��ي��ل دي��م��ب��ي��ل��ي ب��ال��ن��ادي، 
أخبرهم أن دفع هذا املبلغ من أجل ضم 

امل���ه���اج���م اإلس���ب���ان���ي، ي��ع��ن��ي أن ال��ف��ري��ق 
ي��م��ل��ك امل����ال ال��ك��اف��ي مل��ن��ح ع��ث��م��ان ال��رات��ب 

الذي يريده
وك��ان��ت ال��ت��ق��اري��ر، ق��د أك��دت قبل أي��ام، 
أن ديمبيلي يسير في الطريق الصحيح 
لتجديد عقده، بعد أن وافق على خفض 
ر  راتبه، لكن عقب التعاقد مع توريس "غيَّ
)ديمبيلي( رأيه"، وأصبح يطالب براتب 
برشلونة  يجبر  قد  الذي  الشيء  مرتفع، 
على بيعه في امليركاتو الشتوي لتفادي 

رحيله مجانا في الصيف القادم 
ت���ج���در اإلش���������ارة، إل�����ى أن ب��رش��ل��ون��ة، 
براتب  ديمبيلي  عقد  تجديد  ينوي  كان 
م��ن��خ��ف��ض، ح���ت���ى ُي���س���م���ح ل����ه ب��ت��س��ج��ي��ل 
ت��وري��س ف��ي ال��ق��ائ��م��ة، ل��ع��دم ق��درت��ه على 
ف��ع��ل ذل���ك ح��ال��ي��ا، ب��س��ب��ب ق��وان��ن اللعب 
امل���ال���ي ال��ن��ظ��ي��ف ال���ت���ي ف��رض��ت��ه��ا راب��ط��ة 
ال���������دوري اإلس����ب����ان����ي ل����ك����رة ال����ق����دم ع��ل��ى 

األندية 
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روسيا تعتزم التقدم الستضافة أوملبياد 2036

وفاة أسطورة كرة القدم األمريكية

  مانشستر سيتي يضيف برينتفورد لقائمة ضحاياه

كورونا يضرب ريال مدريد

ديمبيلي "يرفض" تجديد عقده مع برشلونة   

أعربت روسيا مجددا اعتزامها التقدم 
بطلب لتنظيم أوملبياد 2036 حيث تبحث 
عن أكثر مدينة مائمة الستضافة الحدث 
وق������ال ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال�������وزراء 
دم����ي����ت����ري ت���ش���ي���رن���ي���ش���ي���ن���ك���و ي�������وم ام����س  
ف����ي م���وس���ك���و: "ي����ج����ب أن ن���ت���ق���دم ب��ط��ل��ب 
الستضافة أوملبياد 2036، يجب أن تقدم 

البلد بأسرها مرشحا جديرا بالحدث" 
الروسية  األومل��ب��ي��ة  اللجنة  وستختار 
مناسبة  م��دي��ن��ة  أك��ث��ر  ال���ري���اض���ة  ووزارة 
الس��ت��ض��اف��ة ال����ح����دث، وت����م اإلش�������ارة إل��ى 
م��دي��ن��ت��ي س�����ان ب���ط���رس���ب���رج وك��������ازان ف��ي 
ال��ع��ام ليكونا مرشحن  وق���ت س��اب��ق م��ن 

محتملن 
واستضافت روسيا أوملبياد 1980 في 
موسكو واألوملبياد الشتوية في سوتشي 

عام 2014 
ال������ح������ال������ي، ال ي���س���م���ح  ال�������وق�������ت  وف���������ي 
للرياضين الروس باستضافة أي أحداث 
كبرى أو املشاركة فيها، حيث ال يتم عزف 

النشيد الوطني أو رفع علم الدولة في أي 
أح����داث، بما ف��ي ذل��ك األومل��ب��ي��اد الشتوي 
املقبل في بكن، بسبب العقوبات املوقعة 
على الدولة فيما يتعلق بأزمة املنشطات 
املقبلة  الصيفية  األل��ع��اب  دورة  وت��ق��ام 
في باريس عام 2024، وتقام نسخة 2028 
ف���ي ل����وس أن��ج��ل��ي��س، ف��ي��م��ا ت���ق���ام نسخة 

2032 في بريزبن بأستراليا 
وم���ن ب���ن ال�����دول األخ�����رى ال��ت��ي ت���درس 
 ،2036 أومل��ب��ي��اد  باستضافة  طلب  تقديم 
تحاول  حيث  ب��رل��ن،  بعاصمتها  أمل��ان��ي��ا 
أن تظهر للعالم أنها تغيرت بعد 100 عام 
أقيمت هناك في  ال��ت��ي  األل��ع��اب  م��ن دورة 

1936
أن  يعلمه  م��ا  إن  تشيرنيشينكو  وق���ال 
اللجنة األوملبية لم تبدأ بعد عملية تلقي 
أنه في السابق كان  الطلبات، مشيًرا إلى 
ي��ت��م اخ��ت��ي��ار امل����دن ق��ب��ل ال��ب��ط��ول��ة بسبعة 
أعوام ولكن عملية تقديم الطلبات تغيرت 

حاليا 

ت��وف��ي ج���ون م�����ادن، ال����ذي اش��ت��ه��ر في 
لفريق  كمدرب  أوال  األمريكية  القدم  ك��رة 
أوك��ان��د راي����درز وب��ع��د ذل��ك ك��أح��د أشهر 
يناهز  عمر  ع��ن  التلفزيونين،  املعلقن 

85 عاما 
وق��ال م��ف��وض ال��راب��ط��ة، روج��ر ج��ودل، 
في يبان "لن يكون هناك جون مادن آخر، 
سنكون دائما مدينن له لكل ما فعله من 
ال��ق��دم األمريكية وات��ح��اد  ك��رة  أج��ل جعل 
كرة القدم األمريكية كما هما عليه اآلن" 

القدم األمريكية  ولم تحدد رابطة كرة 
)ان اف ال( سبب وفاة مادن 

وأض���اف ب��ي��ان ج��ودل "ق��ل��ة م��ن األف��راد 
س���اه���م���وا ب���ن���ف���س ال����ق����در م����ن أج�����ل ن��م��و 
وشعبية كرة القدم األمريكية مثل مادن، 

ال����ذي ك���ان ت��أث��ي��ره ع��ل��ى ال��ري��اض��ة داخ���ل 
وخارج امللعب ال يمكن حصره" 

وع��م��ل م����ادن ك��م��ع��ل��ق م��ن��ذ ع����ام 1979 
واش����ت����ه����ر ب������آرائ������ه وت���ع���ل���ي���ق���ات���ه امل����رح����ة 
ع��ل��ى امل���ب���اري���ات، م��ا أث���ر ع��ل��ى أج��ي��ال من 

مشجعي وعشاق كرة القدم األمريكية 
وام������ت������از م���������ادن ب�����دم�����ج ال���ت���ف���س���ي���رات 
للمباريات  والدقيقة  املفصلة  التكتيكية 
ب���أس���ل���وب ش��ي��ق وخ��ف��ي��ف ال���ظ���ل وق��ري��ب 

للغاية من املشجع 
واش��ت��ه��ر أي���ض���ا ب��اس��ت��خ��دام��ه ل��ج��ه��از 
"ت��ي��ل��ي��س��ت��رات��ور" ال�����ذي س��م��ح ل���ه ب��رس��م 
لشرح  التليفزيون  ص���ورة  ع��ل��ى  خ��ط��وط 

تحركات الاعبن بوضوح شديد 

أع���ل���ن ن�����ادي ري�����ال م���دري���د، ي����وم ام��س 
األرب���ع���اء، إص��اب��ة 4 الع��ب��ن م��ن صفوفه 

بفيروس كورونا املستجد 
وق���ال ري���ال م��دري��د، ف��ي ب��ي��ان رس��م��ي: 
"ي���ع���ل���ن ال�����ن�����ادي إص����اب����ة ت���ي���ب���و ك���ورت���وا 
كامافينجا  وإدواردو  فالفيردي  وفيدي 
وفينيسيوس جونيور بفيروس كورونا 

املستجد" 
ي���ذك���ر أن إص����اب����ات ك����ورون����ا ض��رب��ت 
انتقلت  م��ؤخ��ًرا، حيث  ري��ال مدريد بقوة 

وجاريث  أسينسيو  ماركو  إل��ى  ال��ع��دوى 
بيل وأن���دري ل��ون��ن ورودري��ج��و جويس 
وم��ارس��ي��ل��و ول��وك��ا م��ودري��ت��ش وإي��س��ك��و 
ودي���ف���ي���د أالب�������ا، ب����اإلض����اف����ة إل�����ى دي��ف��ي��د 
كارلو  الفريق  مدرب  أنشيلوتي، مساعد 

أنشيلوتي 
وي��ح��ت��ل ري���ال م��دري��د امل��رك��ز األول في 
جدول ترتيب الدوري اإلسباني برصيد 
ا على إشبيلية صاحب 

ً
46 نقطة، متفوق

املركز الثاني ب�8 نقاط 

سيتي سلسلة  واصل مانشستر 
انتصاراته، وفا ز يوم امس األربعاء خارج 
مضيفه برينتفورد بهدف  على  م��ي��دان��ه، 
ن������ظ������ي������ف )0-1(، ب����رس����م ال����ج����ول����ة ال�������� 20 
لقاء  ف��ي  امل��م��ت��از،  اإلنجليزي  من الدوري 

احتضنه "ملعب برينتفورد" 
وي����دي����ن "ال���س���ي���ت���ي���زن���ز" ب���ان���ت���ص���اره���م 
أح��رز  ال��ذي  ف��ودي��ن،  ملهاجمه فيل  الليلة، 

هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 16' 
ووص�������������ل ف�������ري�������ق امل������درب ج������وس������ي������ب 
غ�����واردي�����وال، ل��ان��ت��ص��ار ال��ع��اش��ر ت��وال��ي��ا 

امل��وس��م، ويعود  ل��ي��غ" ه��ذا  "البريمير  ف��ي 
آخ����ر ت��ع��ث��ر ل���ت���اري���خ 30 أك���ت���وب���ر امل��اض��ي 

ضد كريستال باالس )2-0( 
سيتي "يغرد"  وأصبح مانشستر 
وح�������������ي�������������دا ف�������������ي ص����������������������دارة ال����������������������دوري 
 8 ب���ف���ارق  ن��ق��ط��ة،  اإلنجليزي برصيد 50 
تعثر  ال��ذي  مطارده تشيلسي،  ع��ن  نقاط 
 9 ب���ف���ارق  وي��ب��ت��ع��د  أمام برايتون )1-1(، 
املنقوص  نقطة(  عن ليفربول )41  ن��ق��اط 
م���ن م����ب����اراة، ع��ل��م��ا أن����ه ان���ه���زم ي����وم أم��س 

ضد ليستر سيتي )0-1( 

الرابطة  ك��أس  منظمو بطولة  أعلن 
ال��ع��امل��ي��ة ل��اع��ب��ي ال��ت��ن��س امل��ح��ت��رف��ن 
النجم الصربي  أن  يوم امس األربعاء 
ن���وف���اك دي��وك��وف��ي��ت��ش امل��ص��ن��ف األول 
ع��ل��ى ال��ع��ال��م ل��ن ي��ش��ارك ف��ي ال��ب��ط��ول��ة، 
وهو ما يعزز الشكوك حول احتماالت 
م����ش����ارك����ت����ه ف������ي ب����ط����ول����ة أس����ت����رال����ي����ا 

املفتوحة املقررة في ملبورن 
ال��راب��ط��ة اليوم  وذك���ر منظمو ك��أس 
أن ديوكوفيتش "انسحب" من بطولة 
ال��ف��رق ال��ت��ي تنطلق م��ن��اف��س��ات��ه��ا ي��وم 

السبت املقبل 
ولم يجر اإلعان عن سبب انسحاب 
لم  الصربي  النجم  لكن  ديوكوفيتش، 
يتعلق  فيما  ع��ن وض��ع��ه  أب���دا  يكشف 
ب����ت����ن����اول ال����ل����ق����اح امل�����ض�����اد ل���ف���ي���روس 

كورونا، قائا إنها مسألة شخصية 
اليوم  ويتواجد ديوكوفيتش حتى 
ض��م��ن ق��ائ��م��ة امل���ش���ارك���ن ف���ي ب��ط��ول��ة 
أس��ت��رال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة، ل��ك��ن ل���ن يسمح 
ب����امل����ش����ارك����ة س�������وى ل����اع����ب����ن ال����ذي����ن 

حصلوا على اللقاح 
وف���������������ي ح���������������ال ت���������أك���������د م������ش������ارك������ة 
دي��وك��وف��ي��ت��ش ف���ي ب��ط��ول��ة أس��ت��رال��ي��ا 
كانون   17 ف��ي  تنطلق  ال��ت��ي  املفتوحة 
ث����ان/ي����ن����اي����ر امل����ق����ب����ل، ي���م���ك���ن���ه أي���ض���ا 
االستعداد بخوض عدد من املباريات 
اع���ت���ب���ارا م����ن ال���ع���اش���ر م����ن ي���ن���اي���ر ف��ي 

إحدى بطولتي أديايد وسيدني 
وتوج ديوكوفيتش بلقب أستراليا 
الرقم  م��رات، ويتقاسم  املفتوحة تسع 
القياسي ف��ي ب��ط��والت "ج��ران��د س��ام" 
األربع الكبرى حاليا مع روجيه فيدرر 
ن���ادال برصيد 20 لقبا لكل  وراف��ائ��ي��ل 

منهم 
وس����ي����غ����ي����ب ف�������ي�������درر ع�������ن ب���ط���ول���ة 
أس��ت��رال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة ب��س��ب��ب اإلص��اب��ة 
ال��ش��ك��وك ح���ول مشاركة  ت��ح��وم  بينما 
ن���ادال بعد أن أص��ي��ب م��ؤخ��را بعدوى 

فيروس كورونا املستجد 
وج������رى اإلع�������ان ال����ي����وم أي���ض���ا ع��ن 
أن ف��رن��س��ا ح��ل��ت م���ك���ان ال��ن��م��س��ا بعد 
دومينيك  النمساوي  النجم  انسحاب 
ث��ي��م، ب��ط��ل أم��ري��ك��ا امل��ف��ت��وح��ة ال��س��اب��ق، 

ودينيس نوفاك 
مكان  اليوفيتش  دوس���ان  وسيحل 
دي���وك���وف���ي���ت���ش ف����ي ال���ف���ري���ق ال��ص��رب��ي 
ب��ي��ن��م��ا س���ي���ق���ود دان���ي���ي���ل م��ي��دف��ي��دي��ف 
امل��ص��ن��ف ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ال��ع��ال��م ال��ف��ري��ق 
ال���روس���ي ال����ذي ي��س��ع��ى ل��ل��ح��ف��اظ على 
ال���ل���ق���ب رغ�����م ان���س���ح���اب ث���اث���ة الع��ب��ن 
م��ن��ه��م أن���دري���ه روب��ل��ي��ف ال����ذي أص��ي��ب 

بعدوى فيروس كورونا 

ديوكوفيتش ينسحب من بطولة 
كأس الرابطة العاملية



استراحة 11ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ

 
 بركة

    

وجبة 
 رمضانٌة

 

منسوب 
لنشاط 
  اقتصادي

من 
 الفواكه

 

إمارة 
صحابً  عربٌة

 جلٌل
عبر 
رث  حرف جر الطائرة

 الثوب
بانً 
 مراكش

عاشق 
 بثٌنة

  

قاس 
 النبض

 

صفة          
 ورم

   
 ورك

        

مدٌنة 
 أمرٌكٌة

من  سمك كبٌر
األسماء 
 الحسنى

للنصب و 
 النفً

      

مجلس 
 نواب

فرٌق       
 مغربً

العب  
       مغربً

 إغرٌقً 
   

وراء 
 العنق

صات  ورع
 الحمام

  

لقب  
العب 
ودادي 
 سابق

  
تحذٌر  

 من هنا
     

 عادة

  عبرة  

 

    

 سجل

   
هداٌا 
 لآللهة

 قردة

    

 أول مشرع

 
 لو فعلت 

     
 شهر شرقً

حرف  ٌشحذ
 أجنبً

  

حٌوان 
 ضخم

    توكٌل     
 خلق

اتجار 
 ناقص

حرف 
 إغرٌقً 

زوجة 
       ابن 

 ارتكاب
مشروب    

  عالمً
 جمال

   
اسم 
     إشارة

ٌطمر فً 
 التراب

 مرهف    
 للتفسٌر جمع

عصا       
  ٌقنط     ملك

    
 

طبٌب 
 عربً 

كثٌرة        
 التلمٌح

كلمات مسهمة

عة
ط

قا
مت

ت 
ما

كل

كلمة السر

 م أ ن ب ة م ح ي ت ب ع ش ظ ف
 ك و ق ب ر ع ن و ك ي ح ء م أ

 ر ي ت ح ق ت س د د ز ا ت س د

 ح ك م ن و ب ق و و ل د ط ر ن

 م ا ت و ش ا ح ا ب ب و م و ي
 ا س ج ت ن ب ن ر ل ل ي ر ح ن

 م ع ح ب م و ك ا ر ي س ة ي أ
 

 كلمات للتشطيب
- حتشبسوت- أحمد زكي- كربالء- برتقالي- كيمونو

- أقحوان- أسطول- مندوبية- عيد و حب-بحتري- مستنقع
حاجب- شظف- نور- نورس- مكتبة  

 كلمة السر
 مدرب مغربي راحل
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 أفقيا
عاصمة - دار نشر مغربية-3 (مع)أول مؤذن - (مع)تقريبا-2رئيس مصري سابق -1

- 7 (مع)ال تكثري - ضد وفاة-6 (مع)المتهور -5عاصمة تشاد سابقا - حرف جر-4األردن 
- 10لقب عداء مغربي سابق - نجل-9مقياس أرضي - الزهر-8في هذا المكان - التنس

عبودية- حشد الجيوش  
 عموديا

- 4الئكي - وبيصة-3 (مع)بئر - قصير األسنان- غير حربي-2قوانين عثمانية - حارة-1
لقب العب تنس - 7إحسان - صات الهاتف- 6شاعر فلسطيني راحل -5روائي مغربي 
من -10أغنية لجورج وسوف -9 أبيض –مدينة فلسطينية -8 هزم –مغربي سابق 

أغني رجل في التاريخ - األلوان  
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