
منذ يوم واحد

باحث إسباني يتحدث عن “غزو شمال إفريقيا.. يتساءل عن المغرب
واستهداف غاز الجزائر باسم الديمقراطية”!

لندن ـ “القدس العر�”:

فجر عالم الفيزياء اإلسبا�، أنطونيو توريل، ضجة بتصريحات صادمة، إن لم تكن مثيرة للشكوك،

بحديثه لصحيفة إسبانية عن أنه مع الحرب الروسية � أوكرانيا فإن “زيادة اإلنفاق الدفا� لدول

أوروبا موجه لغزو دول شمال أفريقيا للسيطرة ع� مواردها”� و فيما واعتبر “ليبيا كنموذج

للفشل”، خّص الباحث اإلسبا� الجزائر وبشكل مستفز عندما تحدث عن “غزو الجزائر إذا كنا

بحاجة إ� الغاز”، وذهب للقول إنه “من الجيد أن نقول إننا سنحقق لهم الديمقراطية”، لكنه

يحذر من أن “الجزائر مسلحة ح� األسنان”� ويحذر الباحث من مخاطر نفاذ مصادر الطاقة

وتداعيات ذلك، ويتحدث عن “الربيع العر�� وماذا سيحدث لمصر وقناة السويس؟ ومع الجزائر

والمغرب؟ باعتبارها دول ذات كثافة سكانية عالية، و� حالة الجزائر، مسلحة ح� األسنان”�

ومن شأن هذا الكالم أن يثير تساؤالت خاصة � خضم التوتر الحاصل بين الجزائر وإسبانيا.

يحذر من مخاطر نفاذ مصادر الطاقة وتداعيات ذلك، ويتحدث عن الربيع العر�� وماذا

سيحدث لمصر وقناة السويس؟ ومع الجزائر والمغرب؟ باعتبارها دول ذات كثافة سكانية

https://www.alquds.co.uk/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2/


و� حوار أجرته معه صحيفة “دياريو دي لون” اإلسبانية حذر توريل من مخاطر نفاد مصادر

الطاقة، وأن “أسلوب حياتنا ( يقصد األوربيين) ع� وشك االختفاء”، وعبر عن اندهاشه لـ”كيف

يفضل المجتمع االستمرار � إدارة ظهره للواقع” وتحدث عن مخاطر وتداعيات هذا الوضع ،

و”أن هناك أربعة احتماالت قائمة و� الفاشية البيئية ، أو الفاشية الجديدة، أو االنهيار أو العيش

بنسبة 90٪ أقل مما لدينا”� واعتبر أنه “ع� المجتمع (يقصد إسبانيا وأوروبا) أن يختار اآلن”�

وتقول الصحيفة اإلسبانية إن أنطونيو توريل، باحث � “المجلس األع� للتحقيقات العلمية ” �

معهد علوم البحار اإلسبا�، وهو مؤلف أعمال مثل Petrocalipsis وكان يدرس حالة موارد

الطاقة منذ عقد، ولذلك فهو، بحسبها، “يتمتع بميزة علينا جميًعا ألنه سافر إ� المستقبل وعاد”�

وتشدد الصحيفة ع� تحذير توريل من مخاطر أن مصادر الطاقة تنفد؛ فمصادر الغاز ع� وشك

أن تبدأ � االنخفاض وأن الطاقة المتجددة ال تملك القدرة ال� يزعمون أنها تمتلكها� باإلضافة إ�

الحاجة إ� الكثير من المواد والوقود األحفوري� ويرى “أن ما نقوم به � أوروبا يع� الوهم بأننا

نسير نحو انتقال (طاقوي) سلس عندما يتعين علينا إجراء انتقال مفاجئ يستلزم تغيير النموذج

االجتما�”�

ولدى سؤاله إذا ما كان هذا سيخلق توترات خطيرة؟ أجاب: “بالطبع� لنتذكر الربيع العر�� سندفع

المزيد مقابل الحبوب، لكن ماذا سيحدث لمصر وقناة السويس؟ ومع الجزائر والمغرب؟ إنها دول

ذات كثافة سكانية عالية، و� حالة الجزائر، فهي مسلحة ح� األسنان”ّ�

ويضيف “إذا واصلنا كما كان من قبل، فأحد االحتماالت هو التطور نحو الفاشية البيئية، وهو نظام

استبدادي يتم فيه فرض سلطوية متوافقة مع إمكانات الكوكب، ولكن بطريقة قمعية� وأعتقد أننا

نسير � هذا االتجاه� دعنا نذهب � هذا االتجاه� ال نن� أننا نشهد عملية عسكرة للضمير مع

الحرب � أوكرانيا واألنظار موجهة نحو شمال إفريقيا”�

وعندما سألته الصحيفة: انتظر، ما تقوله هو أن الزيادة � اإلنفاق الدفا� هدفه غزو شمال

إفريقيا للسيطرة ع� مواردها؟ أجاب الباحث اإلسبا�: نعم لقد قمنا بالفعل، بعدة أشياء بهذا

المع�، ومن األمثلة ع� ذلك الحرب � ما�، وال� لم تكن موجهة ضد ذلك البلد، بل إ�

عالية، و� حالة الجزائر، فهي مسلحة ح� األسنان

الزيادة � اإلنفاق الدفا� هدفه غزو شمال إفريقيا للسيطرة ع� مواردها�� وإن كنا سنغزو

الجزائر، إذا كنا بحاجة إ� الغاز، فمن الجيد أن نقول إننا سنحقق لهم الديمقراطية

https://www.diariodeleon.es/articulo/revista/antonio-turiel-vamos-invadir-argelia-necesitamos-gas-es-buena-idea-decir-que-llevamos-democracia/202207021158032236044.html
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85/


البريد اإللكترو� *االسم *

النيجر�

وأضاف “حينها انسحبت القوات الفرنسية من هناك للتركيز حصريًا ع� النيجر بسبب المناجم

(يقصد مناجم اليوارنيوم)، وبما أن البلدان األخرى لديها مشاكل مثل الجزائر ونيجيريا، فإننا

سنحشر أنوفنا دون أد� شك”�

وعنما سألته الصحيفة: ماذا عن الجزائر؟ رد قائال: “� عام 2016 كتبت منشورًا ع� مدون�

بعنوان ثالثة أسئلة� وكان أحد هذه األسئلة “إن كنا سنغزو الجزائر، إذا كنا بحاجة إ� الغاز، فمن

الجيد أن نقول إننا سنحقق لهم الديمقراطية”�

غزوشمال افريقياالمغربالجزائرإسبانيا

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *

إرسال التعليق

أغسطس 4, 2022 الساعة 12:13 صهشام المغر�

هذيان ليس أكثر ! وان كان يعكس نظرة االسبان واالوروبيين االحتقارية لدول شمال افريقيا ! فقط االشارة لهذا المعتوه تذكر

الرعب الذي بثه المغاربة � كينونتكم الشعبية والتاريخية وكيف سحق المجاهدين المغاربة � الريف بقيادة المجاهدعبد

مسلحين قليلة اسبا��ايام جندي 15000 من اكثر بقتل االسبان جيشالغزاة 1921 سنة انوال الخطا��معركة الكريم

https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7/
https://www.alquds.co.uk/tag/ouooooo/
https://www.alquds.co.uk/tag/ouuooo/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%ba%d8%b2%d9%88/
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25ab-%25d8%25a5%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%258a-%25d9%258a%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25ab-%25d8%25b9%25d9%2586-%25d8%25ba%25d8%25b2%25d9%2588-%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a5%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%258a%25d9%2582%25d9%258a%25d8%25a7%2F&title=%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%20%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%B9%D9%86%20%E2%80%9C%D8%BA%D8%B2%D9%88%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7..%20%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%E2%80%9D!
https://www.alquds.co.uk/#twitter
https://www.alquds.co.uk/#facebook
https://www.alquds.co.uk/%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%ba%d8%b2%d9%88-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7/comment-page-4/#comment-1851795


الكريم الخطا� � معركة انوال سنة 1921 جيش الغزاة االسبان بقتل اكثر من 15000 جندي اسبا� � ايام قليلة مسلحين

فقط ببنادق قديمة � مواجهة جيش مسلح بالكامل !

رد

أغسطس 4, 2022 الساعة 12:26 صجمال الجزائري العاصمي

نحن بانتظاركم

أو نحن القادمون

رد

أغسطس 4, 2022 الساعة 12:53 صأيوب جمال الدين ذوالجمال

يبدو أن العلم قد جعل من مخيلتك تذهب ألبعد الحدود عليك أنت وأمثالك أن تتذكرو أن من تتحدثون عنها � بلد

المليون ونصف المليون شهيد ولن نتراجع بمثقال ذرة ع� أن نرد الصاع صاعين ع� من هم ع� شاكلتك ولكن أود منك أن

تحاول فقط غزو الجزائر نحن بإنتظارك الكالم ع� المواقع لييس كالتطبيق ع� أرض الواقع لو كنت مخرج سينما� لكن

أنتجت فيلم يحا� مخيلتك

رد

أغسطس 4, 2022 الساعة 4:23 صنور الدين م

ضعف الثقة بالذات والقلق الذي يعيشه العرب دفع البعض لتحميل المقال أكثر مما يستحق� وّ� عهد االحتالل النقليدي

� دول الغرب ألنهم يحصلون ع� مايرودون بالديبلوماسيّة الناعمة والسياسة الذكيّة وعبر التبادل التجاري� فدول شمال

المتوسط تحتاج إ� دول الجنوب ودول الجنوب تحتاج إ� دول الشمال وكْل يجّد طالّته� اإلمارات وقطر مثالً وقطر دول

صغيرة جداً وغنيّة جداً بمصادر الطاقة� ومع ذلك يحترمهما الغرب ويتعامل معهما معاملة النّد للنّد�يشتري منهما

ويبيعهما وفق القواعد التجاريّة� لكن الخطر اليوم قد يكون قادماً من مكان أخر: يبدو أن روسيا مثالً لها حنين الستعادة

�أمجاد� االتحاد السوفيي�، وصار لها مو� قدم ع� الساحل السوري، قد يتمدد إ� دول عربية إخرى� إيران لها حنين

المبراطوية الفرس، بسطت سيطرتها ع� ثالثة دول عربية (العراق، سوريا، لبنان)، تركيا تحاول النغلغل � أفريقيا وصار لها

مدارس تركيّة � عدد من الدول�

رد

أغسطس 4, 2022 الساعة 5:03 صالعر�

كالمه صحيح وهذه � مبادئهم الثراء والعيش ع� حساب االخرين اي ع� حساب الدول العر� واالسالمية واالفريقية

كانو � ازدهار اقتصادي كبير ع� حساب الضعفاء ولما ضاق بهم الحال وجاعو تعرو وبانو ع� حقيقتهم وحنو ا�

ماضيهم االستعماري البغيظ ولكن هيهات فالعالم تغير وحرب اكرانيا عرت واقعكم وبينت مساوئكم

رد

Eliasأغسطس 4, 2022 الساعة 7:37 ص

ما� تكون تحررت تقريبا من الهيمنة الفرنسية ولدور أت ع� دولة النيجر ال� تسرق فرنسا ثرواتها

سيأ� جيل لن يرحم� ياأوربا إما الخروج طواعية أو � توابيت .

رد

https://www.alquds.co.uk/%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%ba%d8%b2%d9%88-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7/comment-page-4/#comment-1851803
https://www.alquds.co.uk/%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%ba%d8%b2%d9%88-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7/comment-page-4/#comment-1851809
https://www.alquds.co.uk/%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%ba%d8%b2%d9%88-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7/comment-page-4/#comment-1851833
https://www.alquds.co.uk/%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%ba%d8%b2%d9%88-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7/comment-page-4/#comment-1851836
https://www.alquds.co.uk/%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%ba%d8%b2%d9%88-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7/comment-page-4/#comment-1851886


4 3 2 1 « الصفحة السابقة

إشترك � قائمتنا البريدية

اشتركأدخل البريد االلكترو� *

PDF أرشيف

النسخة المطبوعة

أغسطس 4, 2022 الساعة 8:48 صعبد الوهاب عليوات

استهداف الجزائر لم يكن سرا ح� يفشيه الدكتور اإلسبا���

استهداف الجزائر كان مخططا معلنا ومن عشر سنين قالها احد النافذين وقتها لمراد مدل� من غير حياء (الدور عليكم)

وهو سبب تسلح الحزائر بشكل ضخم � العشر سنين الماضية لحماية شعبها وأراضيها من أطماع من لم يرحم ال ليبيا وال

العراق بينما كان يد� بعض االخوة ان الحزائر تقصدهم بتسلحها فراحوا يتحالفون مع أعداء الجزائر وأعدائهم بينما هم

أيضا مستهدفون��

كلنا � نظرهم شواء معد لألكل�� الفرق الوحيد ان بعضنا سلم نفسه للمذبح طواعية امال � ان يرحوه ولن يرحموه��

وبعضهم اتخذ لنفسه اشواكا وادرعا تدفع أعداءها اغ� األثمان إن هم تجرؤوا��

هل تدرك شعوبنا االن عبقرية شعار مدنية ما� عسكرية؟

رد

أغسطس 4, 2022 الساعة 9:13 صالغريب

كان من المفروض اقامة المغرب العر� اآلن كرد مناسب وفعال ع� هذا المقال الذي يتبناه الكثير من اليمين المتطرف �

الغرب, اما االخوة المعلقين الذين يقولون انه يهذيء او ان لدى دولنا السالح الكا� لردعهم, او اننا سبق وطردناهم وغير

ذلك . فليعلموا ان اوروبا اليوم متحدة وسيقاتلوننا جميعا اما نحن فمتفرقون بل ومتعادون ح� داخل الدولة الواحدة او

� الجوار, بل وفينا من سوف يهلل لهم بل يستدعيهم لينصروه ع� اخاه , ففيقوا يامسلمين فوهللا ال يحميكم سوى بناء

صور المغرب العر� اذا شيدتموه � اسرع وقت .
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