
أع��ل��ن��ت ال��س��ل��ط��ات امل��غ��رب��ي��ة، ال��خ��م��ي��س، تعليق 
وإلى  من  للمسافرين،  املنتظمة  الجوية  الرحالت 
فرنسا، وذل��ك اب��ت��داء من ي��وم  الجمعة 26 نونبر 
ليال وتسعة  الحادية عشر  الساعة  على  ال��ج��اري 
وخ���م���س���ن دق����ي����ق����ة. وأوض���������ح ب������الغ ل���ل���ج���ن���ة ب��ن 

الدولية  لوائح األسفار  للتنسيق وتتبع  الوزارية 
خ��الل جائحة ك��وف��ي��د19-، أن��ه وم��ن أج��ل الحفاظ 
على املكاسب التي راكمها املغرب في مجال تدبير 
الوضع  ت��ده��ور  ، وم��واج��ه��ة  جائحة كوفيد – 19 
الصحي في بعض بلدان الجوار األوروب��ي، تقرر 

تعليق الرحالت الجوية املنتظمة من وإلى فرنسا.
وسيدخل هذا القرار، يضيف املصدر ذاته، حيز 
الساعة  على   2021 نونبر   26 م��ن  اب��ت��داء  التنفيذ 
الحادية عشر ليال وتسعة وخمسن دقيقة، وذلك 

حتى إشعار آخر.

ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ
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مصطفى البحر

لإلنتخابات  العليا  الوطنية  املفوضية  ق��ررت 
في ليبيا أول أمس ، استبعاد ملف ترشيح سيف 
املزمع  الرئاسية  اإلنتخابات  القذافي من  اإلسالم 
ال����ق����ادم. بحجة  ف���ي ال 24  م���ن دج��ن��ب��ر  إج���رائ���ه���ا 
واملعايير  ل��ل��ش��روط  ترشيحه  م��ل��ف  اس��ت��ف��اء  ع���دم 
يكون  أن  رأس��ه��ا  وعلى  املفوضية.  حددتها  التي 
م��ل��ف امل��رش��ح  ل��ل��رئ��اس��ي��ات خ��ال��ي��ا م��ن ال��ع��ق��وب��ات 
مطلوبا  يكون  أو  القضائية  والسوابق  السجنية 
ل��ل��ع��دال��ة ف���ي ال���داخ���ل أوال����خ����ارج ب��ت��ه��م��ة ارت���ك���اب 
.وهو ما ينطبق  او جنائية  جرائم عامة جنحية 
ال��ق��ذاف��ي سيف اإلس��الم  ع��ل��ى  ملف ترشيح نجل 
ال����ذي ت��الح��ق��ه ال��ع��دي��د م���ن م��ل��ف��ات ال��ف��س��اد امل��ال��ي 

وب���خ���اص���ة امل���ت���ح���ص���ل ع��ل��ي��ه��ا م����ن ع�����ائ�����دات ري���ع 
الراحل  وال��ده  عهد  على  والغاز  النفط  منتوجات 
معمر القذافي الذي حكم ليبيا بقبضة من حديد 
ألزي����د م���ن أرب���ع���ة ع��ق��ود ق��ب��ل أن ت��ت��م اإلط���اح���ة به 
ث���ورات  ع��ق��ب موجة   ال��ث��وار  م��ن ط���رف  وتصفيته 
العربية عام  املنطقة  التي عرفتها  العربي  الربيع 
الدوالرات،  العائدات املقدرة بماليير  2011، وهي 
األجنبية،  األبناك  من  بعدد  الحسابات  املجهولة 
وك����ذا ال��ق��ض��اي��ا ال��ج��ن��ائ��ي��ة امل���ت���ع���ددة أم����ام بعض 
امل���ح���اك���م ال��ل��ي��ب��ي��ة ب��ت��ه��م م��خ��ت��ل��ف��ة ،وأخ�������رى أم���ام 
املحتجن  قتل  بتهمة  الدولية  الجنائية  املحكمة 
من  عنها  ترتب  الليبية،وما  ال��ث��ورة  ان��دالع  أثناء 
ت��ص��ف��ي��ات ج���س���دي���ة وإب��������ادة ال��ج��م��اع��ي��ة ب��ح��س��ب 
ت���ق���اري���ر م����ع����دة س���ل���ف���ا م����ن ل�����دن ب���ع���ض ال���ج���ه���ات 
الليبية املعادية لكافة رموز النظام السابق، وفي 

مقدمتهم سيف اإلسالم القذافي . وكان في أعقاب 
ذات امل��ن��اس��ب��ة أن ت��م اس��ت��ب��ع��اد أك��ث��ر م��ن 40 ملف 
الرئاسيات من طرف مفوضية  الى  ترشيح  طلب 
اإلنتخابات لعدم توفرها على الشروط القانونية 
من  وغ��ي��ره��ا  للبعض  األهلية   امل��ط��ل��وب��ة،وان��ع��دام 
ات ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا املفوضية  ال��ض��واب��ط واإلج�����راء
ك���ش���رط ل��ل��س��م��اح ب���امل���ش���ارك���ة ف���ي اإلس��ت��ح��ق��اق��ات 
في  الجمهورية  رئيس  بمنصب  أساسا  الخاصة 
م��ت��م ش��ه��ر دج��ن��ب��ر امل��ق��ب��ل. وارت��ب��اط��ا ب��امل��وض��وع 
سبق وأن أثارت قضية عزم سيف اإلسالم القذافي 
ت��ق��دي��م م��ل��ف ت��رش��ي��ح��ه ل��إلن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة، 
ن���ق���اش���ا واس����ع����ا ف����ي األوس���������اط ال���ل���ي���ب���ي���ة، س��ي��م��ا 
ب��أوس��اط ن��ش��ط��اء ال��ف��ع��ل ال��ح��ق��وق��ي وال��س��ي��اس��ي ، 
للخطوة.  راف��ض ومؤيد  بن  اآلراء  تباينت  حيث 
وإن كانت األغلبية العظمى قد انتصرت الى اآلراء 

القذافي  اإلس��الم  سيف  لعودة  الرافضة  واملواقف 
ال����ى ال��س��اح��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ع��ب��ر ب��واب��ة 
اإلن��ت��خ��اب��ات، ألس��ب��اب ودواف���ع يطول س��رده��ا في 
هذه املقالة. وإن كان من حيث املبدأ ال شيء يمنع 
القادمة،  للرئاسيات  الترشح  م��ن  اإلس���الم  سيف 
باعتباره أوال مواطن ليبي يتمتع بكافة الحقوق 

املدنية والسياسية واألهلية،
امل���ادي���ة  األدلة والقرائن  غ���ي���اب  ب��ف��ع��ل   ث��ان��ي��ا   
مشاركته  دون  تحول  التي  والحقيقية  امللموسة 
انه مواطن  في هذه األستحقاقات الوطنية. مدام 
ويقدم  طبيعي،  بشكل  حياته  يمارس  طريق  حر 
من  وم��الح��ق  متابع  وه��و  بنفسه  ترشيحه  ملف 
ال��ق��ب��ض عليه  ي��ت��م  أن  الليبي دون  ال��ق��ض��اء  ط��رف 

كما عللت مفوضية اإلنتخابات قرار إبعاده.

املغرب :تعليق الرحالت الجوية املنتظمة 
للمسافرين من وإلى فرنسا

ضفاف
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تنسيق ليبي بني مستشار األمن القومي و 
املفوضية العليا النجاح انتخابات 2021

العليا  الوطنية  املفوضية  إدارة  رئيس مجلس  استقبل 
في  بمكتبه  الخميس  السايح   عماد  الليبية  لالنتخابات 
الليبي  القومي  األم��ن  مستشار  املفوضية،  مجلس  دي��وان 

إبراهيم بوشناف .
واس���ت���ع���رض ال��ل��ق��اء م��س��ت��ج��دات ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة، 
والتحضيرات للمرحلة القادمة، إضافة إلى آليات مشاركة 

املراقبن املحلين في املراقبة على االنتخابات.
وأكد ” بوشناف ” دعمه للمفوضية العليا لالنتخابات 
ل��ض��م��ان ن��ج��اح االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة وال��ب��رمل��ان��ي��ة امل��زم��ع 
إج����راؤه����ا ف���ي 24 دي��س��م��ب��ر امل���ق���ب���ل، م��ث��م��ن��ا ج���ه���وده���ا في 

التحضير لهذه االنتخابات.

فرنسا توقع على التعليق املؤقت لخدمة 
ديون موريتانيا

وقع محمد األمن ولد الذهبي وزير املالية املوريتاني، 
رف��ق��ة ال��س��ف��ي��ر ال��ف��رن��س��ي امل��ع��ت��م��د ل���دى م��وري��ت��ان��ي��ا، روب��ي��ر 
التعليق  م��ب��ادرة  تمديد  م��ن  الثالثة  امل��رح��ل��ة  على  م��ول��ي��ه، 
امل��ؤق��ت ع��ل��ى خ��دم��ة دي���ون م��وري��ت��ان��ي��ا بمبلغ م��ال��ي يصل 

حوالي 3 مليون اورو.
املترتبة  امل��وارد  الذهبي، إن تم توجيه بعض  وقال ولد 
ع���ل���ى ت���ع���ل���ي���ق خ����دم����ة ال�����دي�����ون ل���ل���م���س���اه���م���ة ف�����ي ت��خ��ف��ي��ف 
االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لجائحة 

كوفيد19-.

مخاطر  قرار إبعاد القذافي عن خوض اإلستحقاقات الرئاسية املقبلة 
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االخراج الفين
عدنان اجلزولي

زنقة .. زنقةششالرئيس التونسي يتجه إلصدار مراسيم للتصدي للمحتكرين
بوريطة يفتتح املؤتمر الدولي حول 

الديمقراطية ومكافحة التطرف 
الشؤون  افتتح ناصر بوريطة وزي��ر 
الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة 
امل���ق���ي���م���ن ب����ال����خ����ارج ال�����ي�����وم ف���ع���ال���ي���ات 
امل�����ؤت�����م�����ر ال�������دول�������ي ح��������ول “امل�����ش�����ارك�����ة 
مل��ن��ع ومكافحة  ال��ش��ام��ل��ة  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 

التطرف العنيف”.
ه����ذا ال���ح���دث ال���دول���ي ت��ن��ظ��م��ه وزارة 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
واملغاربة املقيمن بالخارج بشراكة مع 
منظمة تجمع الديمقراطيات، واملجلس 
ال���وط���ن���ي ل��ح��ق��وق اإلن����س����ان، وال���راب���ط���ة 

املحمدية للعلماء.
و س����ت����ت����واص����ل ف����ع����ال����ي����ات امل���ؤت���م���ر 
ال�����دول�����ي ل���ل���م���ش���ارك���ة ال���دي���م���ق���راط���ي���ة و 
و25   24 ي��وم��ي  خ��ال  التطرف  مكافحة 
نونبر 2021، بمشاركة عدد من الخبراء 

و الباحثن و األطر األكاديمية.

البرملان الجزائري يصدق على 
املوازنة العامة

أي��د مجلس األم��ة ال��ج��زائ��ري )الغرفة 
الخميس،  باألغلبية،  للبرملان(  الثانية 
م��ش��روع ق��ان��ون امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة لسنة 
2022.ج�����������اء ذل�����ك ف����ي ج��ل��س��ة ت��ص��وي��ت 
وحضرها  األن���اض���ول،  تابعتها  علنية 
رئيس املجلس صالح قوجيل، ورئيس 

الوزراء أيمن بن عبد الرحمن.
وحظي املشروع بتأييد 109 أصوات 
من أصل 144، العدد اإلجمالي ألعضاء 
ال����غ����رف����ة ال���ث���ان���ي���ة ل����ل����ب����رمل����ان، ف���ي���م���ا ل��م 
يعارضه أي صوت، بحسب قوجيل، في 

حن تغيب بقية األعضاء.
وع���ق���ب ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ص��وي��ت، ق����ال اب��ن 
أيضا حقيبة  يتقلد  ال��ذي  الرحمن  عبد 
س��ت��ع��ط��ي   2022 م�����وازن�����ة  إن  امل����ال����ي����ة، 
قادم  في  النفطية  غير  للقطاعات  دفعا 
التوازنات  في  السنوات، كما ستساهم 

الجبائية للباد.
واع���ت���ب���ر أن امل�����وازن�����ة ح���اف���ظ���ت ع��ل��ى 
الجزائرية،  للدولة  االجتماعي  الطابع 
الدعم  لجعل  إج����راءات  باملقابل  وأق���رت 
كما  معمما  ول��ي��س  ملستحقيه  موجها 

في السابق.
وخ���ص���ص ق����ان����ون امل�����وازن�����ة ال��ع��ام��ة 
للدعم  دوالر  م��ل��ي��ار   15 امل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��س��ن��ة 
االج��ت��م��اع��ي )امل�������واد ال��غ��ذائ��ي��ة واس��ع��ة 
والسكن  والصحة  وال��وق��ود  االستهاك 
ال��خ��اص��ة  االح���ت���ي���اج���ات  وف����ئ����ات ذوي 

واألسر منخفضة الدخل(.

تتمة األولى

مخاطر  قرار إبعاد القذافي عن خوض اإلستحقاقات الرئاسية املقبلة 

المشهد المغاربي

تونس - حذر الرئيس التونسي قيس 
سعّيد األربعاء من تعمد البعض تجويع 
مواد  بتخزين  بهم  والتنكيل  التونسين 
غ���ذائ���ي���ة وأخ������رى ذات ع���اق���ة ب��ق��ط��اع��ات 
ال��ب��ن��اء وال��ص��ح��ة وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ج��االت، 
مطالبا في ذات الوقت بمواصلة تطبيق 
ال����ق����ان����ون ع����ل����ى امل����ض����ارب����ن ب����األس����ع����ار 
ال��ازم��ة  ات  اإلج����راء وات��خ��اذ  واملحتكرين 

في حقهم.
 جاء ذلك خال استقبال سعّيد وزيرة 
����ج����ارة وت���ن���م���ي���ة ال�����ص�����ادرات ف��ض��ي��ل��ة 

ّ
ال����ت

ال����راب����ح����ي ب�����ن ح�����م�����زة، ب���ق���ص���ر ق����رط����اج، 
ف��ي��دي��و نشرتهما  ب��ي��ان وم��ق��ط��ع  ب��ح��س��ب 

التونسية. الرئاسة 
وق���������ال س����ع����ّي����د ف������ي ح����دي����ث����ه ل�����وزي�����رة 
��ج��ارة إن "ال��ع��دي��د م��ن ال��ّس��ل��ع اختفت 

ّ
ال��ت

م���واد غذائية  ف��ج��أة، بينها  م��ن األس���واق 
وبمجال البناء والّصحة، وهي موجودة 
ف���ي م���خ���ازن امل��ج��رم��ن ال���ذي���ن ي��خ��ت��ل��ق��ون 

األزمات إلدارتها".
إلى  ال��وزي��رة  التونسي  الرئيس  ودع��ا 
"ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���ان���ون ت��ط��ب��ي��ق��ا ص���ارم���ا م��ع 
هؤالء )لم يحددهم(، وهناك من القوانن 
ما يسمح بتسعير املواد، وال مجال لترك 
امل�����واد األس��اس��ي��ة م��وض��وع��ا ل��ل��م��ض��ارب��ة 

واالحتكار".
��ع��ب أن ي���ك���ون في 

ّ
وأض�����اف "ع���ل���ى ال��ش

مستوى هذه اللحظة التاريخية لتحرير 
الباد من براثن هؤالء املجرمن، وخزينة 
الّدولة تنقصها املليارات، واملليارات في 
الذين يتخفون وراء بعض رجال  خزائن 
السياسة، املحترفن في الكذب واالفتراء 

حتى ال تطولهم يد القانون".
وش�������ّدد ال���رئ���ي���س ال���ت���ون���س���ي ع���ل���ى أن 
��ص��وص ال��ق��ان��ون��ي��ة امل���وج���ودة تكفي 

ّ
"ال��ن

��ه 
ّ
ف��إن ت��ك��ف  ل��م  امل��ض��ارب��ن، وإن  ملحاسبة 

س���ي���ت���ّم ال����ت����وج����ه إل������ى م����راس����ي����م )أوام�������ر 
للجوع  الشعب  ي��ت��رك  ال  رئ��اس��ي��ة(، حتى 

والعطش".
واعتبر سعّيد أن "بعض األخصائين 
ال��ع��ل��م  ي���ّدع���ون  أس����م����اء(،  ي���ذك���ر  أن  )دون 
أشخاصا  ي��خ��دم��ون  شيئا،  ي��ع��رف��ون  وال 
ه���م س��ب��ب ت��ج��وي��ع ال��ت��ون��س��ي��ن، وي��ج��ب 
أن ُي���ح���اس���ب���وا ب��س��ب��ب ت��وت��ي��ر األوض�����اع 
باملواطنن  نكيل 

ّ
الت وم��زي��د  االجتماعية 

في حياتهم اليومية".
��ه��م ال��ك��ث��ي��رون ع��ل��ى غ��رار 

ّ
وس��ب��ق أن ات

ال�����رئ�����ي�����س س����ع����ّي����د وات�������ح�������اد ال����ف����اح����ن 
وامل��واط��ن��ن م��خ��ازن ال��ت��ب��ري��د ف��ي تونس 
باالحتكار واملضاربة باألسعار والتحكم 
في كمية املواد الغذائية التي يقع ضخها 
ف����ي األس����������واق، وب���ال���ت���ال���ي ال���ت���س���ب���ب ف��ي 
االستهاكية  ل��ل��م��واد  امل��ل��ح��وظ  االرت���ف���اع 

في األسواق التونسية.
ون���ق���ل���ت إذاع��������ة "م�����وزاي�����ي�����ك" امل��ح��ل��ي��ة 

ع��ن إب��راه��ي��م ال��ط��راب��ل��س��ي، ع��ض��و املكتب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ات��ح��اد ال��ت��ون��س��ي ل��ل��ف��اح��ة 
وال���ص���ي���د ال���ب���ح���ري، ق���ول���ه إن "أص���ح���اب 
م����خ����ازن ال���ت���ب���ري���د ال���ت���ج���اري���ة ي��ت��ع��م��دون 
احتكار املنتوجات الغذائية عند فقدانها 
ب��أض��ع��اف سعرها  لبيعها  األس����واق  م��ن 
الفاحن  "أغلب  أن  موضحا  الحقيقي"، 
ال ي���م���ل���ك���ون م����خ����ازن ل��ل��س��ل��ع وي��ب��ي��ع��ون 
مخازن  أص��ح��اب  م��ن  للتجار  املحاصيل 

التبريد".
وش����دد ال��ط��راب��ل��س��ي ع��ل��ى ح���ق ال��دول��ة 
ع��ب��ر وزارة ال��ت��ج��ارة ف��ي م��راق��ب��ة م��خ��ازن 
التوريد التجارية ملنع عمليات االحتكار 
وامل���ض���ارب���ة وم��ع��رف��ة امل���خ���زون ال��وط��ن��ي، 
حتى ال تقوم بعمليات توريد عشوائية، 
التي تقوم  املداهمة  أن عمليات  موضحا 
ب��ه��ا وزارة ال��ت��ج��ارة ت��ح��دث ع��ن��د ف��ق��دان 
منتوج م��ن ال��س��وق وارت��ف��اع س��ع��ره، رغم 

توفره في مخازن التبريد.

واع���ت���ب���ر رئ���ي���س امل���ن���ظ���م���ة ال��ت��ون��س��ي��ة 
إلرش�����������اد امل���س���ت���ه���ل���ك ل����ط����ف����ي ال����ري����اح����ي 
أن م����خ����ازن ال���ت���ب���ري���د ه����ي امل���ت���ح���ك���م ف��ي 
امل��ن��ت��وج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م ضخها 
والكميات،  العملية  وموعد  األس��واق  في 
داع���ي���ا إل����ى رق��م��ن��ة م��ع��ام��ات��ه��ا ل��ت��ح��دي��د 
كميات اإلنتاج والتخزين لتعديل السوق 

متى تطلب ذلك وبالكميات املطلوبة.
وس���ب���ق أن أج�����رى س���ع���ّي���د زي������ارة إل���ى 
ال����ص����ادرات في  ال��ت��ج��ارة وت��ن��م��ي��ة  وزارة 
العاصمة تونس، دعا خالها إلى فرض 
ت��ع��دي��ل األس����ع����ار، وع�����دم اس���ت���غ���ال ه��ذا 

الظرف لاحتكار.
ووج���ه س��ع��ّي��د ت��ح��ذي��را ش��دي��د اللهجة 
للمضاربن باألسعار، معتبرا أن تونس 
تخوض "حربا با دماء وال رصاص من 

أجل كرامة التونسين".
وقال "أعرف الكثير عن طرق االحتكار 
وامل���خ���ازن ال��ت��ي ت��ض��م آالف األط���ن���ان من 
ال���س���ل���ع وامل��������واد ال���غ���ذائ���ي���ة ال���ت���ي ي��ج��ري 
ات  تخزينها، وال نريد أن نلجأ إلى إجراء
ي��ت��ح��م��ل��وا  أن  ع��ل��ي��ه��م  ل���ك���ن  ن����ري����ده����ا،  ال 
م��ث��ل��ه��م كمثل  ي��ك��ون  وأال  م��س��ؤول��ي��ت��ه��م، 

أثرياء الحرب، وأنا أنزههم عن ذلك".
وب��ي��ن��ت اإلح���ص���ائ���ي���ات ال����ص����ادرة ع��ن 
امل��ع��ه��د ال���وط���ن���ي ل���اح���ص���اء ف���ي أك��ت��وب��ر 
امل����اض����ي، أن م���ؤش���ر م��ج��م��وع��ة ال��ت��غ��ذي��ة 
وامل���ش���روب���ات ش��ه��د ارت��ف��اع��ا ب��ن��س��ب��ة 1.3 
املئة مقارنة بالشهر املنقضي، وذلك  في 
ب��س��ب��ب ارت���ف���اع أس��ع��ار ال���دواج���ن بنسبة 
8.1 في املئة وأسعار البيض بنسبة 5.4 
ف��ي امل��ئ��ة وأس���ع���ار زي���ت ال��زي��ت��ون بنسبة 
2.2 ف���ي امل��ئ��ة وأس���ع���ار ال���غ���ال ال��ط��ازج��ة 
الطازجة  واألس��م��اك  املئة  في   1.7 بنسبة 
الطازجة  وال��خ��ض��ر  امل��ئ��ة  ف��ي   1.6 بنسبة 

بنسبة 1.3 في املئة.

ت���ع���ك���س ت���ص���ري���ح���ات ن����ائ����ب امل����ن����دوب 
ال����روس����ي ل�����دى األم������م امل���ت���ح���دة غ��ي��ن��ادي 
ك��وزم��ن ال��داع��ي��ة إل���ى ال��ن��ظ��ر ف��ي مطالب 
تأجيل االنتخابات، تراجع روسيا بشأن 
دع�����م إج�������راء االن���ت���خ���اب���ات ف����ي م��وع��ده��ا 

بسبب استبعاد سيف اإلسام القذافي.
وج��������اء ه������ذا ال����ت����ص����ري����ح خ������ال ك��ل��م��ة 
ك�����وزم�����ن ف�����ي اج����ت����م����اع م���ج���ل���س األم�����ن 
األرب����ع����اء وت���زام���ن م���ع ت��س��ري��ب��ات ب��ش��أن 
رف����ض ال���ق���ض���اء ل���ت���رش���ح س���ي���ف اإلس����ام 
ره��ان موسكو  أن��ه  إليه على  ال��ذي ينظر 
ف������ي ه��������ذه االن�����ت�����خ�����اب�����ات م����ع����ول����ة ع���ل���ى 

شعبيته.
واع��ت��ب��ر ك��وزم��ن خ���ال كلمته أن���ه من 
ال����ض����روري وج�����ود م��م��ث��ل��ن ع���ن ال��ن��ظ��ام 
السابق في االنتخابات، الفتا إلى أن ذلك 

يعزز من نجاح العملية االنتخابية.
مساء  االن��ت��خ��اب��ات  مفوضية  وأع��ل��ن��ت 
مرشحا  ل���25  القضاء  استبعاد  األرب��ع��اء 
من بينهم سيف اإلسام القذافي ورئيس 
امل���ؤت���م���ر ال���وط���ن���ي ال���ع���ام ال���س���اب���ق ن���وري 

أبوسهمن.
وق�����ال�����ت امل����ف����وض����ي����ة ع����ل����ى ص��ف��ح��ت��ه��ا 
ال��رس��م��ي��ة ف���ي ف��ي��س��ب��وك "أص�����در مجلس 

لانتخابات  العليا  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ف��وض��ي��ة 
القرار   ،2021 نوفمبر   24 األرب��ع��اء  اليوم 
مرشحا   )25( استبعاد  ب��ش��أن   )79( رق��م 
ال����ت����رش����ح  ال ت���ن���ط���ب���ق ع���ل���ي���ه���م ش����������روط 
ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ب��ح��س��ب م��ا ج��اء 
ف��ي ردود ك��ل م��ن ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ورئ��ي��س 
ج�����ه�����از امل�����ب�����اح�����ث ال����ج����ن����ائ����ي����ة ورئ����ي����س 
استنادا  والجنسية،  ال��ج��وازات  مصلحة 
ال��ق��ان��ون رق��م )1( لسنة 2021،  إل��ى م���واد 
ب��ش��أن ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ال���دول���ة. وت��ص��در 

القائمة سيف اإلسام".
وي����ق����ول م���راق���ب���ون إن ف����ق����دان روس���ي���ا 

التي كانت من أول الدول الداعية إلجراء 
إلى  االنتخابات لحماسها يعود أساسا 
باستقالة  ب��دأت  التي  األخيرة  التطورات 
املحسوب  كوبيتش  يان  األممي  املبعوث 
انتخابي  ق��ان��ون  بتمرير  وامل��ت��ه��م  عليها 
املشير  للجيش  العام  القائد  مقاس  على 

خليفة حفتر وسيف اإلسام.

م���وس���ك���و ت��ع��ت��ب��ر أن�����ه م����ن ال����ض����روري 
وج����ود م��م��ث��ل��ن ع���ن ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق في 
االن���ت���خ���اب���ات وأن ذل����ك ي���ع���زز م���ن ن��ج��اح 

االنتخابية العملية 

قيس سعّيد يحذر احملتكرين من تجويع التونسيني

روسيا تفقد حماسها إلجراء االنتخابات في ليبيا بعد استبعاد ابن القذافي 

 ام������ا ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب���ك���ون���ه م��ط��ل��وب��ا 
ال��دول��ي��ة  ال��ع��دل  ل���دن محكمة  م��ن  جنائيا 
ب����اه����اي ، ف����األم����ر الي��س��ت��ق��ي��م ف����ي ن���ازل���ة 
سيف اإلسام الن ليبيا لم تصادق يوما 
م��ا على ق��رار االن��ظ��م��ام ال��ى ه��ذه املحكمة 
الكبرى  الجنائية  القضايا  في  تبث  التي 
م���ن ق��ب��ي��ل اإلب�����ادة ال��ج��م��اع��ي��ة وال��ت��ع��ذي��ب 
وال���ق���ت���ل وال��ت��م��ث��ي��ل ب��ال��ج��ث��ث وال��ت��ط��ه��ي��ر 
ال���ع���رق���ي واالت�����ج�����ار ف����ي ال���ب���ش���ر وغ��ي��ره��ا 
عليها  امل��ت��ع��ارف  الجنائية  ال��ق��ض��اي��ا  م��ن 
ف���ي ال��ق��ان��ون ال���دول���ي . ال���ى ذل���ك وب��ع��ي��دا 
ع��ن ال��ع��وام��ل وال���دواف���ع ال��ت��ي ك��ان��ت وراء 
للرئاسيات  ال��ت��رش��ح  ع��ن  وإب��ع��اده  منعه 

امل���ق���ب���ل���ة، الب�����د م����ن ال���ت���ع���رض ب��ك��ث��ي��ر م��ن 
ال��ت��دق��ي��ق وال��ف��ه��م ال��ع��م��ي��ق ل��ت��ب��ع��ات ق���رار 
ممارسة  من  القذافي  اإلس��ام  منع سيف 
ف��ي خوض  وال��دس��ت��وري  السياسي  حقه 
غ��م��ار اس��ت��ح��ق��اق��ات ال 24 دج��ن��ب��ر 2021. 
إذ من غير املستبعد ان يتم التعبير بأي 
شكل م��ن األش��ك��ال ع��ن ق��رار ال��رف��ض  هذا 
ال��ق��ذاف��ي ومحيطه  م��ن ط��رف ن��ج��ل معمر 
وكذا مقربيه ومعاونيه واملتعاطفن معه 
بما  الليبية.  املناطق  من  بعدد  كثر  وه��م 
فيه القوى اإلقليمية والخارجية الداعمة 
ال��دول��ة.  األكيد  لترشيحه ملنصب رئيس 
ت��ق��اري��ر إع��ام��ي��ة محلية وأخ���رى  ت��م��ة  أن 

أج��ن��ب��ي��ة  م��ق��رب��ة ج����دا م���ن م��ح��ي��ط سيف 
اإلس����������ام، ت���ح���دث���ت ب����ن����وع م�����ن اإلي����ح����اء 
أبعادها  م��ن  ،يستشف  املشفرة  والصيغ 
م��ط��م��ئ��ن��ة.أق��وى تجلياتها  غ��ي��ر  خ��ل��ف��ي��ات 
وف��ق ذات ال��ت��ق��اري��ر وال��ت��س��ري��ب��ات، العمل 
ق��اق��ل وت��م��ردات أمنية عبر  على إح���داث 
تحريك عناصر معلومة لفصائل مسلحة 
م�����أج�����ورة ب��غ��ي��ة ب����ث ال����رع����ب وال���ف���وض���ى 
وإرباك القوى األمنية والعسكرية وغيرها 
ب���ال���ش���ارع ال��ل��ي��ب��ي ب���ال���ق���در ال������ذي ي��ح��ق��ق 
ال��ن��ف��ور وال���ت���وج���س ب���أوس���اط امل��واط��ن��ن 
م�����ن ع�������ودة ظ�����اه�����رة االن�����ف�����ات األم�����ن�����ي ، 
املسطرة  األج��ن��دة  ح��س��اب��ات  ف��ي  املنتهي 

ف����ي ه�����ذا امل���ن���ح���ى، ال������ى  م���ح���اول���ة إع�����ادة 
واإلن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة  األوراق  خ��ل��ط 
ب���ال���س���اح���ة ال���وط���ن���ي���ة ق���ب���ل ح���ل���ول م��وع��د 
إجراء اإلستحقاقات الرئاسية. ويبدو ان 
الصمت املريب الذي يسود محيط سيف 
اإلسام ومعاونيه في أعقاب رفض ملف 
ت��رش��ي��ح��ه، ي��ؤش��ر ال���ى ح��د ك��ب��ي��ر ع��ل��ى أن 
هذا الصمت يحمل في طياته بركانا من 
الغضب الشديد قد ينفجر في أية لحظة 
لن  وميزانية  عملية  وتعبيرات  بأشكال 
ت���ك���ون ب���ال���ض���رورة س��ل��م��ي��ة. ب��ف��ع��ل ح��ال��ة 
الحنق الصادمة التي تسببت في إبعاده 
عن ممارسة حقه السياسي والدستوري 

ال��وط��ن��ي ت��ج��اه ب��ل��ده ليبيا كما  وواج���ب���ه 
يقول مقربون من سيف اإلسام القذافي.

ب��ع��د أن ك���ان ق��د ع��ق��د ال��ع��زم ل��ل��دخ��ول ال��ى 
املعترك السياسي عبر بوابة اإلنتخابات 
م���ن أج����ل ت��ي��س��ي��ر ع��م��ل��ي��ة إع�����ادة إدم���اج���ه 
ال��س��ي��اس��ي ب��امل��ج��ت��م��ع ال��ل��ي��ب��ي ب��ع��ي��دا عن 
ل��ه وما  منغصات امل��اض��ي األل��ي��م بكل م��ا 
ع���ل���ي���ه. وت���س���ه���ي���ل ع��م��ل��ي��ة إن����خ����راط����ه ف��ي 
الحياة اإلجتماعية والسياسية بالنسيج 
جديدة  صفحة  وفتح  الليبي،  املجتمعي 
في حياته ومحيطه. لكن ليس بالضرورة 

تجري الرياح بما تشتهي السفن
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مختصرات
إيطاليا وتشاد تبحثان 

األزمة الليبية
ب��ح��ث رئ��ي��س وزراء إي��ط��ال��ي��ا م��اري��و 
دراغ��������ي، ورئ����ي����س امل���ج���ل���س ال��ع��س��ك��ري 
االن���ت���ق���ال���ي ف���ي ت���ش���اد، م��ح��م��د إدري����س 
دي���ب���ي ع������ددا م����ن امل����وض����وع����ات ب��ي��ن��ه��ا 

األزمة الليبية.
وب����ي����ن����ت ال����ح����ك����وم����ة االي����ط����ال����ي����ة أن 
ال��ج��ان��ب��ن ت��ب��ادال ه��ات��ف��ي��ا "اآلراء ح��ول 
اس��ت��ق��رار م��ن��ط��ق��ة ال��س��اح��ل، م���ع إش���ارة 
خ����اص����ة إل������ى األزم��������ة ال���ل���ي���ب���ي���ة، ف��ض��ا 
ع��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي يشكلها اإلره���اب 
ومسألة مكافحة االتجار غير املشروع" 

بحسب وكالة آكي.
وف�����ي ه�����ذا ال���س���ي���اق، ت���م���ت م��ن��اق��ش��ة 
االل�����������ت�����������زام اإلي�������ط�������ال�������ي واألوروب������������������ي 
االجتماعية  والتنمية  األم���ن  بتحقيق 
واالقتصادية لتشاد واملنطقة بأسرها، 

حسبما أفادت الحكومة االيطالية 

تبون يستقبل رئيسة الحكومة 
التونسية نجالء بودن

أف��������ادت ال����رئ����اس����ة ال����ج����زائ����ري����ة، ب���أن 
ال��رئ��ي��س ع��ب��د امل��ج��ي��د ت���ب���ون، استقبل 
م����س����اء ال���خ���م���ي���س، رئ���ي���س���ة ال��ح��ك��وم��ة 
ال��ت��ون��س��ي��ة، ن��ج��اء ب�����ودن، ال��ت��ي ت��ق��وم 
ب���زي���ارة ع��م��ل إل���ى ال��ج��زائ��ر ه��ي األول���ى 

لها.
وأوض��ح املصدر ذاته أن اللقاء الذي 
ج����رى ب��م��ق��ر ال���رئ���اس���ة ال���ج���زائ���ري���ة ك��ان 
"ب��ح��ض��ور ال���وزي���ر األول وزي����ر امل��ال��ي��ة، 
أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الشؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 
رمطان لعمامرة، ومدير دي��وان رئاسة 

الجمهورية، عبد العزيز خلف".
وتندرج ه��ذه ال��زي��ارة حسب املصدر 
في سياق التأكيد على جودة العاقات 
الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقن، 
ت��ح��ذو  ال���ت���ي  امل���ش���ت���رك���ة  اإلرادة  وك������ذا 
ال��ج��ان��ب��ن ل��ت��ع��زي��ز وت���ن���وي���ع ال��ت��ع��اون 
ال س���ي���م���ا ال��ت��ح��ض��ي��ر ل��اس��ت��ح��ق��اق��ات 

الثنائية الهامة املقبلة.

اختيار املغرب الستضافة مؤتمر 
دولي للمطارات عام 2022

يستضيف  املغرب في الفترة من 24 
مراكش  بمدينة   ،2022 أكتوبر   26 إل��ى 
امل����ؤت����م����ر ال����س����ن����وي امل���ق���ب���ل ل��ل��م��ج��ل��س 
ال��دول��ي ل��ل��م��ط��ارات، ذل��ك م��ا ت��م االع��ان 
ع��ن��ه خ���ال ال��ح��ف��ل ال��خ��ت��ام��ي للجمعية 
بكندا  اجتماعها  عقدت  والتي  العامة  
ب����م����ش����ارك����ة م���م���ث���ل���و امل����ك����ت����ب ال���وط���ن���ي 

للمطارات املغربي.
وف�����ي ه�����ذا ال���س���ي���اق ، امل����دي����ر ال���ع���ام  
دي  فيليب  ل��وي��س  ال��دول��ي��ة،  للمنظمة 
للمطارات  الوطني  املكتب  أن  أوليفيرا، 
باملغرب سيستضيف املؤتمر السنوي 
العمل  إل��ى  : "نتطلع  املقبل قائا  العام 
ال��دول��ي  للمجلس  إف��ري��ق��ي��ا  منطقة  م��ع 
للمطارات  الوطني  واملكتب  للمطارات، 
خ��������ال ال��������������دورة ال����ث����ان����ي����ة وال����ث����اث����ن 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ال��س��ن��وي��ة وم��ع��رض 
املجلس الدولي للمطارات حهة إفريقيا 

والعالم".
وأضاف في كلمته في ختام املنتدى: 
“ل��ي��س ل��دي��ن��ا أدن����ى ش���ك ف���ي أن جميع 
الترحيب بهم بحرارة  املندوبن سيتم 
العام املقبل بينما نتقدم بشكل جماعي 

على طريق التعافي املستدام”.
وب��م��ن��اس��ب��ة اخ���ت���ي���ار امل���غ���رب ،ق��ال��ت 
حبيبة لقالش، املديرة العامة للمكتب 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ط��ارات ف��ي امل��غ��رب مؤخرا 
وال����ت����ي ت����م ان���ت���خ���اب���ه���ا ن���ائ���ب���ة ل��رئ��ي��س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وال���ل���ج���ن���ة  اإلدارة  م��ج��ل��س 
ل���ل���م���ج���ل���س ال������دول������ي ل����ل����م����ط����ارات ف����رع 
أخ��رى،  م��رة  املكتب،  "يسعد   : إفريقيا، 
أن ي��س��ت��ض��ي��ف ال��ن��س��خ��ة ال���ق���ادم���ة م��ن 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ج��ل��س ال���دول���ي 
ل��ل��م��ط��ارات- ال��ع��ال��م وإف��ري��ق��ي��ا"، معربة 
عن قناعتها بأن هذا  املؤتمر “سيعزز 
انتعاش مستدام  في  ورغبتنا  تفاؤلنا 

وآمن وال رجعة فيه”.

حسن سلمان 

ق����رر ال��رئ��ي��س ال��ت��ون��س��ي ق��ي��س سعيد 
ج��م��ي��ع  وإل�����ح�����اق  امل���ح���ل���ي���ة  وزارة  إل����غ����اء 
ال��داخ��ل��ي��ة،  ب�����وزارة  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  اإلدارات 
كما ق��رر إنهاء مهام 10 سفراء وع��دد من 

الدبلوماسين في الخارج.
وص������������درت ف������ي ال������ج������ري������دة ال���رس���م���ي���ة 
بتونس، األرب��ع��اء، أوام��ر رئاسية بإعفاء 
الكشف  بلدا، دون  15 دبلوماسيا في 12 

عن أسباب ذلك.
ووف����ق م��ا ن��ش��رت��ه ال��ج��ري��دة ال��رس��م��ي��ة، 

ش���م���ل���ت اإلع��������ف��������اءات س������ف������راء وق���ن���اص���ل 
وم��ف��وض��ن، بكل م��ن ب��رل��ن، وب��ري��ت��وري��ا، 

وأنقرة، وبكن، وواغادوغو، وأبوجا.
ك��م��ا ش��م��ل��ت ق��ن��اص��ل وم���ف���وض���ن، في 
أب���ي���دج���ان، ووارس������و، وروم�����ا وب��ال��ي��رم��و، 
وليون، ومونتريال،  فضا عن غرونوبل 

وبرازيليا.
ودخلت أوامر اإلعفاء حيز التنفيذ في 
8 أك��ت��وب��ر/ ت��ش��ري��ن األول امل���اض���ي، وف��ق 
الرسمية،  بالجريدة  املنشور  القرار  نص 
دون ت��وض��ي��ح أس���ب���اب ع����دم اإلع������ان عن 
العّوادي رئيس  ذلك سابقا. وكان أشرف 

بمكافحة  املتخصصة  يقظ”  “أن��ا  منظمة 
ر ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن توجه 

ّ
ال��ف��س��اد، ح���ذ

الرئيس نحو إلغاء وزارة الشؤون املحلية 
واخ��ت��زال��ه��ا ف��ي إدارة ع��ام��ة، م��ع��ت��ب��را أن��ه 
“ن�������وع م����ن اإلج�����ح�����اف ف����ي ح����ق ال��س��ل��ط��ة 
ل��ب��اب ك��ام��ل م��ن الدستور  املحلية وت��ن��ّك��ر 
)ال��ب��اب 7 م��ن ال��دس��ت��ور( ال���ذي ت��ط��رق إلى 
ال��ح��ك��م امل��ح��ل��ي ول����م ت��ط��ّب��ق ب���ن���وده ن��ظ��را 
الن��ط��اق ه���ذا امل��س��ار م��ت��أخ��را س��ن��ة 2018 

بكل اإلشكاليات املصاحبة له”.
وت����رف����ض غ��ال��ب��ي��ة ال����ق����وى ال��س��ي��اس��ي��ة 
على  “ان��ق��اب��ا  وتعتبرها  سعّيد،  ق���رارات 

ال���دس���ت���ور”، ب��ي��ن��م��ا ت��ؤي��ده��ا ق���وى أخ���رى 
ترى فيها “تصحيحا ملسار ثورة 2011” 
)أط���اح���ت ب��ن��ظ��ام زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ب��ن علي 
أزم���ات سياسية  ظ��ل  ف��ي   ،)  2011/-1987

واقتصادية وصحية )جائحة كورونا(.
وت��ع��ان��ي ت��ون��س أزم���ة س��ي��اس��ي��ة ح���اّدة 
منذ 25 يوليو/تموز املاضي، حيث اتخذ 
رئ��ي��س��ه��ا س��ع��ّي��د ق������رارات “اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة”، 
منها تجميد اختصاصات البرملان ورفع 
الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة 
دس��ت��وري��ة ال��ق��وان��ن، وإص����دار تشريعات 

بمراسيم رئاسية، وغيرها.

ت���ع���ك���س م���ط���ال���ب���ة امل�����دع�����ي ال����ع����ام 
ال�����ع�����س�����ك�����ري ف�������ي ل����ي����ب����ي����ا ال���خ���م���ي���س 
املشير  الضبط" بحق  "أوام��ر  بتنفيذ 
قضايا   5 خلفية  على  حفتر،  خليفة 
و"م���خ���ال���ف���ت���ه ال����ق����ان����ون ال���ع���س���ك���ري"، 
م����س����اع����ي رئ����ي����س ح����ك����وم����ة ال����وح����دة 
إلزاحة  الدبيبة  عبدالحميد  الوطنية 
ح��ف��ت��ر م����ن ال���س���ب���اق ال����رئ����اس����ي، ب��ع��د 
اس���ت���ب���ع���اد م���ف���وض���ي���ة االن���ت���خ���اب���ات 

ترشح سيف اإلسام القذافي.
وج����اء ف���ي م��راس��ل��ة وج��ه��ه��ا وك��ي��ل 
النيابة بمكتب املدعي العام العسكري 
م��ح��م��د غ������رودة، إل����ى ج��ه��از امل��ب��اح��ث 
ال���ج���ن���ائ���ي���ة، ون���ش���رت���ه���ا ق���ن���اة "ل��ي��ب��ي��ا 
األح�����رار" ال�����ذراع اإلع��ام��ي��ة ل��إخ��وان 
املسلمن في ليبيا، املطالبة ب�"تنفيذ 
أوام����ر ال��ض��ب��ط ال���ص���ادرة ع��ن النيابة 
م���ن ق��ب��ل م���أم���ور ال��ض��ب��ط ال��ق��ض��ائ��ي 
على خلفية خمس قضايا  املختص، 

لعامي 2019 و2020".
وش�������دد امل���ك���ت���ب ال���ت���اب���ع ل��ح��ك��وم��ة 
الوفاق السابقة والتابع حاليا لوزارة 
على  الدبيبة،  يترأسها  التي  ال��دف��اع 
ض������رورة "ت��ق��ي��ي��ده��ا )ال���ق���ض���اي���ا ال�����5( 
ب��ال��س��ج��ات ال��ج��ن��ائ��ي��ة ل��دي��ك��م"، دون 

تفاصيل عن تلك القضايا.
العسكري  القانون  مخالفة  وح��ول 
ب��ت��رش��ح��ه ل���ان���ت���خ���اب���ات ال���رئ���اس���ي���ة، 

ق�������ال م���ك���ت���ب امل�����دع�����ي ال�����ع�����ام إن "ح���ف���ت���ر 
ب��إج��راءات  وق��ام  الليبي  بالجيش  ضابط 
العليا  الوطنية  املفوضية  ل��دى  ال��ت��رش��ح 

لانتخابات".
تزيد  ال  م��دة  بالسجن  "يعاقب  وأردف 
ع��ل��ى 5 س���ن���وات ك���ل م���ن ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات 
إلى  انتمى  أو  فيها،  اش��ت��رك  أو  سياسية 
هيئة سياسية أو اشترك في املظاهرات أو 
االنتخابات،  حمات  في  أو  االضطرابات 
باسم صريح  السياسية  املقاالت  أو كتب 
أل��ق��ى خطبا س��ي��اس��ي��ة أو  أو م��س��ت��ع��ار أو 
ح����رض ال��غ��ي��ر ع��ل��ى أي ف��ع��ل م���ن األف��ع��ال 

املذكورة".
وي������رى م����راق����ب����ون أن م���ط���ال���ب���ة امل���دع���ي 
العسكري مسعود رحومة هي في الواقع 
إلى  ال��ذي يسعى  الدبيبة  تعكس مطالبة 
إزاحة املشير حفتر من السباق االنتخابي 
ع��ل��ى ك���رس���ي ال���رئ���اس���ة، خ��ص��وص��ا وأن���ه 
ي��ع��د م���ن امل���رش���ح���ن األوف������ر ح��ظ��ا ل��ل��ف��وز 
إل���ى ج��ان��ب رئيس  الليبية  ب��االن��ت��خ��اب��ات 
م���ج���ل���س ال�����ن�����واب ع��ق��ي��ل��ة ص����ال����ح ووزي�����ر 

استبعاد  بعد  ب��اش��اغ��ا،  فتحي  الداخلية 
ابن الزعيم الليبي سيف اإلسام األربعاء 

من قبل مفوضية االنتخابات.   
وال يستغرب هؤالء من زج املدعي العام 
العسكري بنفسه في الصراع االنتخابي، 
وذل��ك خدمة للدبيبة، خصوصا وأن��ه من 
أع���اده ف��ي أغسطس امل��اض��ي إل��ى املنصب 
ال��ذي ك��ان ع��زل منه ف��ي ال��ع��ام 2018، بعد 
أن ت��ع��رض آن�����ذاك ل��اخ��ت��ط��اف ل��ع��دة أي���ام 
امليليشيات  إح����دى  م��س��ل��ح��ي  أي����دي  ع��ل��ى 
بطرابلس إلى أن نجح في الفرار بمساعدة 

عامل سوداني.
وه��ذه ليست امل��رة األول��ى التي يطالب 
ف��ي��ه��ا امل���دع���ي ال��ع��س��ك��ري ب���إزاح���ة ح��ف��ت��ر، 
حيث سبق أن دعا مفوضية االنتخابات 
م��ن��ذ أرب��ع��ة أي���ام إل���ى رف���ض ملفي ترشح 
سيف اإلس��ام وحفتر، وك��ان ينفذ أوام��ر 
م��دي��ره املباشر، وزي��ر ال��دف��اع وه��و نفسه 
بادر  ما  ويكرر  الدبيبة،  الحكومة  رئيس 
قبل  أسبوعن، وحتى  قبل  إليه  بالدعوة 
ذلك، عندما أصدر أوام��ره بتجييش عدد 
الزنتان  إل��ى  بها  وال��دف��ع  امليليشيات  م��ن 

ل��ل��ب��ح��ث ع���ن اب����ن ال���ق���ذاف���ي، ل��ك��ن إش�����ارات 
وصلته من أكثر من صعيد، لتفرض عليه 

التراجع عن قراره.
ول��ّوح مجلس األم��ن الدولي، في بيان، 
األرب����ع����اء ب���ف���رض ع���ق���وب���ات ع��ل��ى األف�����راد 
أو ال��ك��ي��ان��ات ال���ذي���ن ي���ه���ددون ال���س���ام أو 
االستقرار أو األمن في ليبيا أو يعرقلون 
أوي���ق���وض���ون اس��ت��ك��م��ال ع��م��ل��ي��ة االن��ت��ق��ال 
ال����س����ي����اس����ي، ك���ع���رق���ل���ة االن�����ت�����خ�����اب�����ات أو 

تقويضها.
وش�������دد م���ج���ل���س األم�������ن ع���ل���ى ض������رورة 
حماية ال��ن��س��اء م��ن ال��ت��ه��دي��دات واألع��م��ال 

االنتقامية.
وأش��������ار إل������ى أن االن����ت����خ����اب����ات ال���ح���رة 
ستسمح  امل���ص���داق���ي���ة،  وذات  وال���ن���زي���ه���ة، 
ل��ل��ش��ع��ب ال���ل���ي���ب���ي ب���ان���ت���خ���اب م���ؤس���س���ات 
تمثيلية وم��وح��دة، وح��ث بشدة أصحاب 
امل��ص��ل��ح��ة ال��ل��ي��ب��ي��ن ع��ل��ى االل���ت���زام بقبول 
ن���ت���ائ���ج االن����ت����خ����اب����ات، واح�����ت�����رام ح��ق��وق 
االنتخابات  قبل  السياسين،  خصومهم 

وخالها وبعدها.
ورح�������ب ب���م���خ���رج���ات م���ؤت���م���ر ب���اري���س 

الدولي حول ليبيا الذي انعقد في 
املاضي،  نوفمبر  من  عشر  الثاني 
بالتنفيذ  ف��ي��ه  امل��ش��ارك��ن  وال���ت���زام 
ال��ك��ام��ل الت��ف��اق وق���ف إط���اق ال��ن��ار 

ودعم العملية السياسية.
وأعرب البيان عن تطلع أعضاء 
املفوضية  قيام  إل��ى  األم��ن  مجلس 
ال����وط����ن����ي����ة ال���ع���ل���ي���ا ل���ان���ت���خ���اب���ات 
ب���إض���ف���اء ال���ط���اب���ع ال���رس���م���ي ع��ل��ى 
ال������ج������دول ال����زم����ن����ي ل���ان���ت���خ���اب���ات 
وشدد  سلمية،  بيئة  في  وتنفيذه 
ع����ل����ى أه����م����ي����ة ال�������ت�������داول ال��س��ل��م��ي 
للسلطة في ليبيا بعد االنتخابات 
امل�������زم�������ع إج���������راؤه���������ا ف�������ي ال������راب������ع 

والعشرين من ديسمبر املقبل.
وح������ذر وس���ي���ط األم������م امل��ت��ح��دة 
ب����ش����أن ل���ي���ب���ي���ا امل���ن���ت���ه���ي���ة والي����ت����ه 
ي���ان ك��وب��ي��ت��ش م���ن أن ع���دم إج���راء 
انتخابات في الباد، قد يؤدي إلى 
ت��ده��ور ال��وض��ع ب��ش��دة وي��ق��ود إلى 

املزيد من االنقسام والصراع.
وق�����ال ك��وب��ي��ت��ش مل��ج��ل��س األم���ن 
امل���خ���اط���ر  ال������دول������ي "ف�������ي ح�����ن أن 
السياسي  باالستقطاب  املرتبطة 
بشأن االنتخابات جلية وحاضرة، 
ف����إن ع����دم إج������راء االن���ت���خ���اب���ات قد 
يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة في 
الباد وإلى املزيد من االنقسامات 

والصراع".
وت��������ه��������دد خ��������اف��������ات ب�������ش�������أن ق������واع������د 
قانون  صاحية  يشمل  بما  االنتخابات، 
أص��������دره رئ����ي����س ال����ب����رمل����ان ف����ي س��ب��ت��م��ب��ر 
وأه���ل���ي���ة ب��ع��ض ال��ش��خ��ص��ي��ات ل��ل��ت��رش��ح، 
بإخراج العملية االنتخابية عن مسارها.

وأض��������اف ك���وب���ي���ت���ش "ل���ل���ق���ض���اء ال���ق���ول 
الفصل في ما يتعلق باالعتراضات التي 
أث��ي��رت ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ة، إل���ى ج��ان��ب بعض 
أحكام  اح��ت��رام  يجب  للرئاسة.  املرشحن 

القضاء".
وان��زل��ق��ت ليبيا إل���ى ال��ف��وض��ى ب��ع��د أن 
أط���اح���ت ان��ت��ف��اض��ة دع��م��ه��ا ح��ل��ف ش��م��ال 

األطلسي بمعمر القذافي في 2011.
وف���ي أك��ت��وب��ر م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي، اتفق 
ط���رف���ا ال����ص����راع األس���اس���ي���ان ف���ي ال��ح��رب 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، وه���م���ا ال��ح��ك��وم��ة ال��س��اب��ق��ة في 
دوليا  اعترافا  تلقى  كانت  التي  طرابلس 
وق�������وات ش�����رق ل��ي��ب��ي��ا )ال���ج���ي���ش ال��وط��ن��ي 
الشرق،  في  بقيادة خليفة حفتر  الليبي( 

على وقف إطاق النار.

اعتبر مسؤول جزائري رفيع املستوى، 
الخميس، أن باده “هي املقصودة” بزيارة 
وزي���ر ال��دف��اع االس��رائ��ي��ل��ي، بيني غانتس، 
ل���ج���ارت���ه���ا امل�����غ�����رب، وت����وق����ي����ع ات���ف���اق���ي���ات 

عسكرية معها.
ج����اء ذل����ك ع��ل��ى ل���س���ان ص���ال���ح ق��وج��ي��ل، 
رئ����ي����س م��ج��ل��س األم�������ة )ال����غ����رف����ة ال��ث��ان��ي��ة 
ل��ل��ب��رمل��ان(، وه���و ح��س��ب ال��دس��ت��ور ال��رج��ل 

الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية.
وق����ال ق��وج��ي��ل، ف���ي ك��ل��م��ة خ����ال جلسة 
للتصويت على قانون املوازنة لعام 2022، 

إن “األعداء يستهدفون الجزائر”.

وت����اب����ع: “مل�����ا ن�����رى وزي������ر دف������اع ال��ك��ي��ان 
الصهيوني )إسرائيل( وليس وزير سياحة 
أو اق��ت��ص��اد ي����زور ب��ل��دا م���ج���اورا )امل��غ��رب( 

األمر واضح، فالجزائر هي املقصودة”.
وأردف: “سبق أن زار املغرب أيضا وزير 
خارجيتهم )إسرائيل- يائير البيد( وهدد 
ال��ج��زائ��ر ول���م ي��ص��در أي رد م��ن الحكومة 

املغربية”.
ول���م يتسن ع��ل��ى ال��ف��ور ال��ح��ص��ول على 
تعقيب من السلطات املغربية بشأن حديث 

رئيس مجلس األمة الجزائري.
وخال أول زيارة لوزير دفاع إسرائيلي 

ع البلدان 
َّ
للمغرب، األربعاء والخميس، وق

مذكرات تفاهم للتعاون في مجاالت عديدة، 
منها االستخبارات والصناعات الدفاعية 
واألم�����ن ال��س��ي��ب��ران��ي وال���ت���دري���ب امل��ش��ت��رك.

وأثارت هذه الزيارة انتقادات من منظمات 
غ���ي���ر ح���ك���وم���ي���ة وف���ع���ال���ي���ات ش��ع��ب��ي��ة ف��ي 
املغرب، في ظل استمرار احتال إسرائيل 
ألراٍض في أكثر من دولة عربية، ورفضها 
قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
ي��ون��ي��و/ ح���زي���ران 1967، وان��ت��ه��اك��ات��ه��ا   4

املستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وتتكثف االتصاالت والزيارات املتبادلة 

بن مسؤولن في املغرب وإسرائيل منذ أن 
أبرمتا، في ديسمبر/ كانون األول املاضي، 
ات��ف��اق��ي��ة الس��ت��ئ��ن��اف ال���ع���اق���ات ب��ي��ن��ه��م��ا، 

برعاية أمريكية.
ال��ج��ارت��ن  ب��ن  ال��ع��اق��ات  بينما تشهد 
ال����ع����رب����ي����ت����ن امل������غ������رب وال������ج������زائ������ر أزم������ة 
دبلوماسية ح���ادة، منذ ق��رار األخ��ي��رة في 
أغ��س��ط��س/ آب امل��اض��ي ق��ط��ع عاقتها مع 
ال����رب����اط؛ ب��س��ب��ب م���ا اع��ت��ب��رت��ه “ت��وج��ه��ات 
ع����دائ����ي����ة” م���ن���ه���ا، ب����اإلض����اف����ة إل�����ى إغ����اق 

الحدود البرية بن البلدين منذ 1994.

الرئيس التونسي يلغي وزارة الشؤون احمللية ويقيل 15 دبلوماسيًا من مناصبهم

الدبيبة يستخدم أجهزة الدولة إلزاحة حفتر من السباق الرئاسي

مسؤول جزائري: بالدنا "هي املقصودة" بزيارة وزير دفاع إسرائيل للمغرب



نادية هناوي

ذم�����ت ال����ع����رب ال���ج���ن���ون وم���ع���ه ال��ج��ه��ل 
وال���غ���ب���اوة وال��غ��ف��ل��ة وال���ح���م���اق���ة، وك��ان��ت 
ترى العاقل من انماز بالنظر إلى البعيد 
الغامض، فلم يتغاب عن القريب الظاهر. 
ول��ي��س خ��اف��ي��ًا أن دي����وان ال��ش��ع��ر ال��ع��رب��ي 
حمل كثيرًا من األشعار التي تدين الحمق 
والجنون. وفي رسالة الجاحظ )البخالء( 
ت��ظ��ه��ر ه����وام����ش امل���ج���ت���م���ع م����ن ال��ب��خ��الء 
وامل����ت����ن����دري����ن إل�����ى ال���س���ط���ح، ب���أخ���ب���اره���م 

ونوادرهم.
وسبب وقوف الجاحظ عندهم كاشفا 
عن حياتهم هي التساؤالت التي طرحها 
أح���ده���م ع��ل��ي��ه وم���ن���ه���ا: م���ا ال���ش���يء ال���ذي 
خ��ب��ل ع��ق��ول��ه��م وأف��س��د أذه��ان��ه��م وأغ��ش��ى 
تلك األب��ص��ار ونقض ذل��ك االع��ت��دال؟ وما 
هذا الغباء الشديد الذي تكون إلى جنبه 

فطنة عجيبة؟
الذي  الوقت  أن الجاحظ في  واملدهش 
ذه���ب ف��ي��ه إل���ى أن أس����اس ال��ع��ق��ل اق��ت��ران��ه 
ب��ال��ح��ذر وااله���ت���م���ام، واس��ت��ب��ع��اده يعني 
فراغ البال؛ فإنه لم يستبعد أن يكون في 
ال��ن��س��ي��ان ف��ض��ل ع��ل��ى ال���ذك���ر، وأن ال��غ��ب��اء 
الفلسفة  الفطنة. وف��ي  أنفع من  قد يكون 
واضحا  مكانا  الجنون  يحتل  املعاصرة 
فجاك  بغيتهم،  العقل  ك��ان  منظرين  عند 
دريدا مثال نقم على التمركز حول العقل 
)ال���ل���وغ���وس( ب���ن���اًء ع��ل��ى رغ��ب��ة صميمية 
ف����ي ج���ع���ل ه�����ذا ال���ت���م���رك���ز ال ن���ه���ائ���ي���ًا وال 
الصوت  يجعل  ال��ذي  وبالشكل  متعاليًا، 
 
ً
 عن الكلمة، ويصبح الشعبي بديال

ً
بديال

ع����ن ال����رس����م����ي، وي���ح���ت���ل ال���ط���رف���ي م��وق��ع 
ف��ي املعنى  امل��ح��وري، م��ع نسف التطابق 
والهوية وتقديم األنثوية على الذكورية، 
وتفضيل اإلدراك على العقل، والروح على 
ال��ج��س��د وال��س��رد ع��ل��ى ال��ت��اري��خ. وواح���دة 
من الفرضيات الدريدية التي بنيت على 
م��ف��ه��وم االخ����ت����الف، ف��رض��ي��ة ال��ك��ت��اب��ة أو 
الغراماتولوجيا التي تتكئ على الالعقل 

وتنبثق من الصمت.
ول����م ي��خ��ف دري�����دا وه����و أس���ت���اذ ف��وك��و 
إع����ج����اب����ه ب����ارك����ي����ول����وج����ي����ة األخ�����ي�����ر ف��ي 
بها  كفلسفة  الجنون  ثيمة  م��ع  التعاطي 
ي���ت���زح���زح ال���ع���ق���ل ال���دي���ك���ارت���ي وي��ت��ف��ك��ك، 
ف��ي��ح��ل م��ح��ل��ه ال��ع��ق��ل ال���ف���وك���وي، واص��ف��ًا 
م��ي��ش��ي��ل ف���وك���و ب���أن���ه خ���ي���ر م���ث���ال ل��ل��ع��ق��ل 
العقل  ع��ن  بعيدًا  يتأمل  ال���ذي  التفكيكي 
ب���أط���وار غ��ري��ب��ة م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��ن��ظ��ام 
ال����دي����ك����ارت����ي، م���ض���ي���ف���ًا، »ح����س����ب ع��ل��م��ي 
ف����إن ف���وك���و ه���و أول م���ن ق����ام داخ�����ل ه��ذا 
ال��ت��أم��ل ب��ال��ف��ص��ل ب���ن ال���ه���ذي���ان وج��ن��ون 
الحساسية واألح��الم. فقد فصل بينهما 
مستوى  وعلى  الفلسفي،  املستوى  على 
أصالة  تبرز  وهنا  املنهجية،  وظيفتهما 
ت���ه. وم���ا ج��ع��ل ميشيل ف��وك��و يولي  ق���راء
ث��ي��م��ة )ال���ج���ن���ون( اه��ت��م��ام��ًا ه���و ح��ف��ري��ات��ه 
ف���ي ال��ك��وج��ي��ت��و ال��دي��ك��ارت��ي وم���ا ف��ي��ه من 
بالالعقل.  ممكن  اف��ت��ن��ان  ك��ل  م��ع  قطيعة 
وألن ديكارت أنكر عالقة العقل بالالعقل، 
في  مقصي  ه��و  ال���ذي  الجنون  واستبعد 
ُعرف الذات التي تشك، شبهه فوكو بمن 
يغلق عينيه ويسد أذنيه لكي يرى بشكل 
حقيقي وضوح النهار األساسي، أو كمن 
ي��ح��م��ل م��ص��ب��اح��ا ل��ي��ب��ح��ث ع���ن ش����يء في 

وضح النهار.
وإذا ك����ان دري������دا ق���د ع����دَّ ال��ج��ن��ون هو 
خ��ط��أ ال���ح���واس وغ��ي��اب ال��ع��م��ل، وبغياب 
 
ّ
أن لو  كما  نهاية،  للعالم  يكون  ال  العمل 
ال��ع��ال��م ب���دأ ه��ن��اك ح��ي��ث ان��ت��ه��ى ال��ش��غ��ل؛ 
فإن فوكو نقض العقل الديكارتي نفسه، 
وال���س���ب���ب ان����ف����الت ف���ع���ل ال���ك���وج���ي���ت���و م��ن 
قبضة الجنون، قالبًا مقولة ديكارت )أنا 
أشك إذن أنا موجود( إلى )أنا أفكر فإنه ال 
يمكنني أن أكون مجنونا(. ومثال دريدا 
في انفالت االس��م والحال هو ب��رج بابل، 
الذي ال يمثل فقط التعددية غير املختزلة 
ل��ل��غ��ات ف��ي ع���دم ال��خ��ض��وع للترجمة؛ بل 
يبن عن عدم االكتمال واستحالة اإلتمام 
وال��ت��ج��م��ي��ع واالن��ت��ه��اء م��ن ش���يء ه��و من 

قبيل التشييد والبناء الهندسي والنسق 
املعماري.

أم����ا م���ث���ال م��ي��ش��ي��ل ف���وك���و ف���ي تحليل 
الجنون فهو سفينة الحمقى، وما عرفته 
ذاك��رة اإلن��س��ان األوروب���ي من ترابط املاء 
ب��ال��ج��ن��ون. ووف����ق امل��ن��ه��ج األرك��ي��ول��وج��ي 
تاريخيا  كامنا  الجنون  يغدو  الفوكوي، 
ف����ي س��ف��ي��ن��ة ال���ح���م���ق���ى، ك��س��ف��ي��ن��ة غ��ري��ب��ة 
والعالم  محتجز  املجنون  فيها  جانحة، 
ب���ال���ن���س���ب���ة ل�����ه ره����ي����ب ال ح���ق���ي���ق���ة ل�����ه وال 
ح��ري��ة فيه وال أم���ان س��وى ام��ت��داد اآلف��اق 
التي ال يمكنه االنتماء إليها. وقد وظف 
امل���خ���ي���ال األوروب��������ي ه����ذه ال��س��ف��ي��ن��ة فنيًا 
ف����ي ش���ك���ل ق���ص���ائ���د أس����ط����وري����ة وأل����ح����ان 
ح��م��والت  ذات  فنية  ول��وح��ات  موسيقية 
داللية متعددة، ففي آداب ما قبل امليالد 
ك����ان ال���ج���ن���ون ف��ت��ن��ة وس���خ���ري���ة وت��ج��رب��ة 
عجائبية،  وص���ورة  كوميدية  تراجيدية 
وج���دت م��ك��ان��ه��ا ف��ي ض��ي��اع أدوي��س��ي��وس 
وأوه�����ام ب���اخ���وس وآالم أودي�����ب. أم���ا في 
آداب ال��ع��ص��ر ال��ك��الس��ي��ك��ي ف��إن��ه��ا ع��رف��ت 
أشكاال من الجنون منها، العته والهوس 
كما  والسوداوية،  والهستريا  واالكتئاب 
أعمال  في  مهما  موقعا  السفينة  احتلت 

شكسبير.
ول��ل��ج��ن��ون ق��رائ��ن ك��رن��ول��وج��ي��ة تشكل 
ب���م���ج���م���وع���ه���ا وح���������دة ال�����ش�����ر ف������ي ذات�������ه، 
ف��ال��ق��رائ��ن امل���وروث���ة م��رض��ي��ة وال إرادي����ة، 
الشخصية،  بسبب خلل عقلي كانفصام 
الجنون  ف��ي  تتمثل  املصطنعة  وال��ق��رائ��ن 
األخ����الق����ي امل��ف��ت��ع��ل. ول���ل���وع���ي ب��ال��ج��ن��ون 

صور أربع هي:
1 � وعي نقدي للجنون: ويتحقق حن 
انه ليس مجنونا  يكون اإلنسان متيقنا 
ل��ك��ن��ه ارت����م����ى داخ����ل����ه دون ح����س����اب، وال 
الجنون  ب��ن  ال��زح��زح��ة  وت��غ��دو  مفاهيم، 
وال���الج���ن���ون ه���ي ج���ن���ون ال��ح��ك��م��ة، ال��ت��ي 
املجازفة  للذات مع  فيها يتم نقد ج��ذري 

باالرتماء داخل معركة مشكوك فيها.
ل��ل��ج��ن��ون: وف��ي��ه يكون  � وع���ي عملي   2

الجنون واقعا ملموسا ودراميا.
3 � وع����ي ت��ل��ف��ظ��ي ب���ال���ج���ن���ون: وي��ك��ون 
)ه��ذا  ن��ق��ول  ك��أن  الكينونة  مستوى  على 

مجنون(.
ل���ل���ج���ن���ون: وع���ي  ت���ح���ل���ي���ل���ي  � وع������ي   4
م��ف��ص��ول ع��ن أش��ك��ال ال��ج��ن��ون وظ��واه��ره 
من املعنى والالمعنى والحقيقة والخطأ 
والحكمة والنشوى ونور النهار والحلم.

ال���ح���دي���ث وظ���ف  ال���ع���رب���ي  وف�����ي األدب 
ال��ج��ن��ون ك��ث��ي��م��ة م��ث��ل��ه��ا م��ث��ل غ��ي��ره��ا من 
الثيمات التي هي مقتضى من مقتضيات 
وال��وع��ي بها يستلزم  اإلب��داع��ي��ة.  الكتابة 
أن ت����ك����ون ل���ه���ا ث���ي���م���ة ت���ت���م���ح���ور ح��ول��ه��ا 

ج��م��ي��ع ال���ع���ن���اص���ر وال����ع����الق����ات وت���وظ���ف 
التكنيكات.  ل��ه��ا  ال��ت��ق��ان��ات وت��رص��د  ل��ه��ا 
ول���ي���س ف����ي ط�����رق ث��ي��م��ة ال���ج���ن���ون ع��ق��ب��ة 
م��ث��ل ع��ق��ب��ة ال��غ��ن��ى ال��ف��ك��ري، ال����ذي ي��ه��دي 
ثم  مبتكرة وأصيلة،  أش��ك��ال  إل��ى  الكاتب 
الكاتب  يستطيع  ب��ه  ال���ذي  ال��ش��ك��ل  عقبة 
التعبير بحرية وامتالء مستثمرا طاقته 
وشاحذا مخيلته، باتجاه يجعل الجنون 
ل  قابال ألن يصب فيه الكاتب كل ما يفصِّ
م��ق��اس��ات��ه ل��ي��ك��ون ل���ه ش��ك��ل غ��ن��ي ي��وص��ل 
فحوى غاياته إلى املتلقن بقوة ونضج. 
وف����ي س���ردن���ا ال��ع��رب��ي اف��ت��ت��ان وت��ج��ري��ب 
واض��ح��ان ي��دل��الن على سعي حثيث إلى 
القاص  تمد  جنونية  ثيمات  ع��ن  البحث 
بمساحات تعبيرية غنية، وأبعاد كثيرة 
أدب����ي يتمتع  ب��ن��اء  ف��ي تشييد  ت��ت��ج��اذب 
الجنون  أبعاد  استثمار  في  باالتساعية 
ال��ت��ع��ب��ي��ري��ة وال��ب��ن��ائ��ي��ة، وب��س��ل��ط��ة رم��زي��ة 
فيها الكاتب متحرر وإن كان متموضعًا 
الغرابة  االعتياد/  بتضادية  دائرتها  في 
م��س��ت��وع��ب��ا ج��م��ي��ع م��ع��ط��ي��ات��ه��ا وال ملما 
بكل مؤدياتها. وعلى الرغم من ذلك، فال 
ع��ج��ب أن ت��ك��ون ل��ل��ج��ن��ون ث��ي��م��ات فرعية 
ال��ت��ن��اول القصصي،  م��ا زال���ت بعيدة ع��ن 

في  أو همشتها  مركزية،  ثيمات  غيبتها 
تبارك  ال  التي  املحظورة،  الثيمات  خانة 
ال��رس��م��ي��ة توظيفها  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
في األدب، ملا فيها من دالالت تخشى من 
إشاعتها ودوال ينبغي الحذر من طرقها 
فكرية  أو  اجتماعية  أو  أخالقية  ألسباب 
أو سياسية أو جمالية. وع��ادة ما تكون 
ال��ث��ي��م��ات امل��س��ت��ب��ع��دة م��ح��م��ل��ة ب��ص��ي��غ لم 
يعهدها القارئ العربي، وهو ما يتطلب 
ج���رأة ف��ي ط��رح��ه��ا م��ع م��غ��ال��ب��ة املنظومة 
ت��رى فيها تعارضا مع توجهاتها،  التي 
أو أن���ه���ا ال ت���خ���دم أغ���راض���ه���ا ل��ت��ف��اه��ت��ه��ا 

وسلبيتها وعدم فائدتها.
وال���س���ؤال ه��ن��ا م��ن ال���ذي ي��ق��رر م��الءم��ة 
امل��ن��ت��خ��ب م���ن ث��ي��م��ة ال���ج���ن���ون؟ وأي����ن ثقة 
األدي���������ب ب���م���ا ي����رغ����ب ف���ع���ل���ه؟ وم������ا م���دى 
جسارته في كسر املألوف وخرق املعتاد؟ 
وه���ل ي��ص��ح ال��ق��ول إن األم���ر ف��ي امل��الءم��ة 
الثيماتية مرهون باألديب نفسه وجرأته 
الضمانات  وم��ا  واالشتطاط؟  الخرق  في 
ال���ت���ي ب��ه��ا ي��س��ت��ط��ي��ع األدي������ب درء م���ا قد 
ي��الق��ي��ه م���ن ج�����راء ال���خ���رق واالش���ت���ط���اط؟ 
وه��������ل دوم����������ا ي�����ك�����ون ن������ش������دان ال����س����الم����ة 
نفسها،  امل��رك��زي��ة  الثيمات  م��ع  مضمونا 

يقتضي  والتجديد  االبتكار  داع��ي  أن  أو 
خ�����وض م���غ���ام���رة ال���ب���ح���ث ف����ي ال��ث��ي��م��ات 
امل��ه��م��ل��ة، وت��ح��ّم��ل ت��ب��ع��ات ن��ف��ض ال��غ��ب��ار 
عن مكنوناتها وفرك الصدأ عن أبعادها 

وزواياها؟
إن م���ن م����ب����ررات ع����دم ت��ح��ب��ي��ذ ال��ب��ح��ث 
ف���ي ث��ي��م��ات ال���ج���ن���ون امل��ه��م��ل��ة، ه���و ع��دم 
قابليتها  ف���ي  وت��ش��ك��ي��ك  بنيتها  ص��الب��ة 
ع���ل���ى ال����ت����دش����ن اإلب������داع������ي، وت��������ردد ف��ي 
ال  وأن  عنها،  التعبير  في  البراعة  إثبات 
محذور في طرقها لشمولها الخصوص 
وال���ع���م���وم، ف��ض��ال ع��م��ا ف��ي��ه��ا م���ن ع��ق��ب��ات 
ي��ت��ح��م��ل  أن  ال�����ك�����ات�����ب  ع����ل����ى  وم�������ص�������دات 
أع���ب���اءه���ا ك���ي ي��ت��ج��اوزه��ا م�����ادا ج��س��ورا 
جديدة تساعده في اقتناص ما فيها من 
غنى فكري. ولعل وعي األديب بمحتمات 
األص���ال���ة وط��اق��ات��ه��ا ال��ث��ري��ة ف��ي التعبير 
كل  يتجاوز  يجعله  ال��ذي  ه��و  والترميز، 
املحذورات ويتفانى في أن يسجل لنفسه 
خطوة واثقة وهو يغامر في الكتابة في 
ال��ج��ن��ون، وب��م��ا ي��ج��ع��ل م��وه��ب��ت��ه ظ��اه��رة 

بشكل رحب وجديد.
كاتبة عراقية
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ديكارت ميشيل فوكو 

خميسيات

شعر: د. سالم  بن محمد املالك

 اجلنون… يُذم ويُدرس



الجماهير  وبينما  مفاجئة  خطوة  في 
تمأل ال��ش��وارع ف��ي ت��ظ��اه��رات ع��ارم��ة ضد 
االن����ق����اب ال���ع���س���ك���ري ال������ذي وق�����ع ف����ي 25 
أكتوبر املاضي، خرج رئيس الوزراء، عبد 
الله حمدوك، من إقامته الجبرية وتوجه 
قائد  م��ع  اتفاقا  ليوقع  ال��رئ��اس��ي،  للقصر 
ال��ج��ي��ش، م��ن��ح ب��م��وج��ب��ه ك��ام��ل ال��ش��رع��ي��ة 
العسكر  لسيطرة  ال��ب��اب  وفتح  لانقاب، 

على الحكم بشكل كبير.
وك������ان ق���ائ���د ال���ج���ي���ش ق����د ان���ق���ل���ب ع��ل��ى 
ال���وث���ي���ق���ة ال���دس���ت���وري���ة ال���ح���اك���م���ة ل��ل��ف��ت��رة 
االنتقالية، واعتقل عددا كبيرا من الوزراء 
وأعضاء مجلس السيادة، ورموز األحزاب 
ال��س��ي��اس��ي��ة، وأع���ل���ن ح��ال��ة ال����ط����واريء في 
ال��وق��ت ال���ذي أط��ل��ق ف��ي��ه ال��ع��ن��ان لألجهزة 
األمنية التي مارست أسوأ أنواع التنكيل 
متظاهرا   40 وقتلت  واالقتياد،  والضرب 
أع��ادت  املئات في حملة ضارية  وجرحت 
ال���ب���اد ل�����ذات امل���م���ارس���ات ال��ف��اش��ي��ة ال��ت��ي 
سادت أبان عهد الدكتاتور الساقط، عمر 

البشير .
ال��س��ل��ط��ة االن��ق��اب��ي��ة قبضتها  أح��ك��م��ت 
الجبرية،  إقامته  في  ال���وزراء  رئيس  على 
وق����ام����ت ب���ع���زل���ه ع���م���ا ي������دور ف����ي ال���ش���ارع 
م���ن م��ق��اوم��ة ج���س���ورة، وم��ن��ع��ت ت��واص��ل��ه 
م��ع ال��ح��اض��ن��ة ال��س��ي��اس��ي��ة )ق����وى ال��ح��ري��ة 
بينما  ملنصبه،  ب��ه  أت��ت  التي  والتغيير(، 
س��م��ح��ت ألق��ل��ي��ة م���وال���ي���ة ل��ه��ا ب��م��ق��اب��ل��ت��ه، 
أجل  من  عليه ضغوطا شديدة  ومارست 
ال��ع��ودة ملنصبه، وال��ق��ب��ول ب��األم��ر ال��واق��ع 

الذي فرضه االنقاب .
خرج رئيس الوزراء من محبسه منهك 

ال���ق���وى وش�����ارد ال���ذه���ن وف���اق���دا ل��ل��ت��رك��ي��ز، 
واع���ت���ل���ى م��ن��ص��ة إح������دى ق����اع����ات ال��ق��ص��ر 
ال���رئ���اس���ي ل��ي��ق��وم ب��ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق 
ل����م ُي���ط���ل���ع ع���ل���ي���ه ال���ح���اض���ن���ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
وق����وى ال���ث���ورة ال��ح��ي��ة وج��م��اه��ي��ر الشعب 
���م ال����وج����وم ع��ل��ى  ال����س����ودان����ي، ب��ي��ن��م��ا خ���يَّ
وج�����وه ال��ح��اض��ري��ن م���ن ال��ع��س��ك��ر وف��ل��ول 

النظام البائد وسماسرة الدم .
وب��ي��ن��م��ا ت����م ع�����زل رئ���ي���س ال���������وزراء ع��ن 
ال��ح��اض��ن��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ي��وق��ع كشخص 
م����ن����ف����رد، ف������إن ال�����ط�����رف اآلخ�������ر وق������ع ع��ل��ى 
السيادة،  ملجلس  رئيسا  بصفته  االت��ف��اق 
وهو مجلس غير شرعي تم تكوينه بعد 
االن��ق��اب، وك��ذل��ك بصفته ق��ائ��دا للجيش، 
يفتقد  م��ت��وازن  غير  اتفاق  فإنه  وبالتالي 
أح����د أط����راف����ه ألي س��ن��د )ات����ف����اق ب���ن ف��رد 

ومؤسسة عسكرية(.
ي��ك��رس الن��ق��اب العسكر، ألنه  االت��ف��اق 
على  "وتأسيسا  ديباجته  ف��ي  ورد  وك��م��ا 
ق�������رارات ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة 
.."، وال����ق����رارات املعنية  ات��ف��ق��ا ع��ل��ى األت����ي 
في نص الديباجة، هى تلك التي اتخذها 
ق���ائ���د ال���ج���ي���ش ب���ع���د االن�����ق�����اب وت��ع��ط��ي��ل 
الوثيقة الدستورية، وبالتالي فإن االتفاق 

يتأسس على االنقاب.   
وعليه فقد ص��ادق االتفاق على جميع 
ال��ق��رارات التي أص��دره��ا قائد الجيش في 
االنقاب ع��دا ق��رار واح��د تم إل��غ��اؤه، وهو 
املتعلق بإعفاء رئيس الوزراء من منصبه، 
بينما ت��م االع���ت���راف ب��امل��ج��ل��س ال��س��ي��ادي 
ال��ذي ق��ام بتكوينه قائد الجيش من دون 
ص��اح��ي��ات دس���ت���وري���ة، ك��م��ا أق���ر االت��ف��اق 

أكثر من 470 ق��رارا آخر اتخذتها السلطة 
االن���ق���اب���ي���ة، وق���ض���ت ب����إع����ادة امل���ئ���ات من 

منسوبي النظام البائد لوظائفهم.
وبينما ي��ق��ول االت��ف��اق ف��ي أح��د بنوده 
"املرجعية  تشكل  الدستورية  الوثيقة  إن 
األس����اس����ي����ة ال���ق���ائ���م���ة الس���ت���ك���م���ال ال��ف��ت��رة 
االنتقالية"، فإن ذلك يتناقض مع اإلق��رار 
بدستورية القرارات التي اتخذتها السلطة 
االنقابية بتجاوز الوثيقة، واستنادا إلى 
الوثيقة  أن  كما  والبندقية،  القوة  شرعية 
تقر بوجود طرفن قاما بالتوقيع عليها 
ه��م��ا امل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري وق�����وى ال��ح��ري��ة 
وال���ت���غ���ي���ي���ر، ال���ت���ي ت����م ت����ج����اوزه����ا ف����ي ك��ل 
القرارات واإلجراءات التي اتخذتها سلطة 

اإلنقاب.
كما نص االتفاق على أن يكون "مجلس 
ال���س���ي���ادة االن��ت��ق��ال��ي م��ش��رف��ا ع��ل��ى تنفيذ 

م��ه��ام ال��ف��ت��رة االن��ت��ق��ال��ي��ة ال������واردة ب��امل��ادة 
الدستورية، من دون  الوثيقة  الثامنة من 
ال��ت��دخ��ل امل��ب��اش��ر ف���ي ال��ع��م��ل ال��ت��ن��ف��ي��ذي"، 
وُي��ع��ط��ي ه���ذا ال��ن��ص ال��ف��ض��ف��اض ال����ذي ال 
ف م��ع��ن��ى )اإلش�������راف( ال��ح��ق ملجلس  ُي���ع���رِّ
ال����س����ي����ادة ف����ي ال���ت���غ���ول ع���ل���ى ص��اح��ي��ات 
الجهة  ه��و  يصبح  وأن  ال������وزراء،  مجلس 

الحاكمة الحقيقية في الباد. 
االت��ف��اق  أخ���رى، فقد صمت  م��ن ناحية 
تماما عن توضيح التاريخ الذي يجب أن 
السيادة  مجلس  رئ��اس��ة  بموجبه  تنتقل 
للمكون املدني، بحسب نصوص الوثيقة 
ال���دس���ت���وري���ة، ل��ك��ن ي��وج��د ن���ص ب��االت��ف��اق 
رئاسة  في  سيستمرون  العسكر  أن  يبن 

املجلس حتى نهاية الفترة االنتقالية.
االتفاق يضمن  إن  يقول  املعني  النص 
موعدها  ف��ي  االنتقالية  السلطة  "ان��ت��ق��ال 
وبما  منتخبة".   مدنية  لحكومة  امل��ح��دد 
أن االت�����ف�����اق م����وق����ع ب�����ن ق����ائ����د ال���ج���ي���ش، 
رئ��ي��س مجلس ال��س��ي��ادة ورئ��ي��س ال���وزراء 
بصفتيهما، فإن ذلك يعني استمرار صفة 
رئيس مجلس السيادة حتى نهاية الفترة 

االنتقالية.
وب��م��ا أن���ه ب���ات معلوما م��س��ان��دة فلول 
ال��ن��ظ��ام ال��ب��ائ��د ل��ان��ق��اب ال��ع��س��ك��ري، فقد 
بتفادي  لهم  يسمح  بندا  االت��ف��اق  تضمن 
أح�����د أه�����م أه�������داف ث������ورة دي��س��م��ب��ر 2018 
امل����ب����ارك����ة، وه�����و ت��ف��ك��ي��ك ن����ظ����ام اإلخ�������وان 
اآلت��ي:  االت��ف��اق على  ن��ص  املسلمن حيث 
"يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة 
لجنة تفكيك نظام 30 يونيو مع مراجعة 

أدائها في الفترة السابقة".

ال��ه��ي��ك��ل��ة" ستسمح  "إع������ادة  ع���ب���ارة  إن 
املصالح  وجماعات  االنقابين  للعسكر 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��م ب��ت��ع��ي��ن م���ن ي����ري����دون من 
األشخاص في تلك اللجنة، خدمة ملصالح 
ف��ل��ول ال��ن��ظ��ام اإلخ���وان���ي، وم��راك��ز النفوذ 
ال���ت���ي ت����ض����ررت م����ن ق����رارات����ه����ا، وس��ت��ف��ق��د 
ال��ل��ج��ن��ة س���اح���ه���ا امل����اض����ي ف����ي م��ح��ارب��ة 
الفساد واسترداد أموال الشعب السوداني 

التي نهبت بالباطل في ظل االستبداد.
وإذ قال السيد رئيس الوزراء إن غرضه 
األس���اس���ي م��ن ت��وق��ي��ع االت���ف���اق ه��و "حقن 
دم��اء ال��س��ودان��ي��ن"،  فيبدو جليا أن هذا 
األمر لن يحدث، ذلك ألن العسكر، مثل آل 
البوربون، ال ينسون شيئا وال يتعلمون 
أيمانهم وركلوا  نكثوا  مثلما  فهم  شيئا، 
املدنين، فسيأتي يوم قريب يتنكرون فيه 
الت��ف��اق ال��س��ام، وي��رك��ل��ون ق���ادة الحركات 
الباطل،  على  ن��اص��روه��م  ال��ذي��ن  املسلحة 
وي��ك��ون ل��س��ان ح��ال األخ��ي��ري��ن: أكلنا يوم 
أكل الثور األبيض، وسيستمر نزيف الدم!
األم���ر امل��ه��م ف��ي ه��ذا الخصوص ه��و أن 
األخيرة  كلمته  قال  قد  السوداني  الشعب 
في املطالبة بالدولة املدنية الديمقراطية، 
��دت��ه��ا دم���اء اآلف ال��ش��ه��داء  وه���ى كلمة ع��مَّ
وال���ج���رح���ى، ف���ي م��س��ي��رة ث�����ورة دي��س��م��ب��ر 
العسكر على  خ��دع  تنطلي  ول��ن  الظافرة، 
ت��زال  م��ا  فاملعركة  أخ���رى،  م��رة  الجماهير 
ال��ذي تسلح به شباب  مستمرة، وال��وع��ي 
ال���ث���ورة ك��ف��ي��ل ب���إب���داع ال��وس��ائ��ل ال��ت��ي من 
شأنها تعبيد الدرب لبلوغ الغايات التي 
ح��م��ل��ه��ا ال���ش���ع���ار ال����خ����اق: "ح����ري����ة س���ام 

وعدالة" .
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قضايا وآراء

بابكر فيصل

التشبيه الذي لجأ إليه رئيس الحكومة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ح����ول ع��ي��د االس���ت���ق���ال يفتقد 
ال��ح��س��اس��ي��ة ال���ت���ي ك����ان م���ن امل���ف���ت���رض أن 
��ى ب���ه���ا ال����رج����ل ب��ح��ك��م م���وق���ع���ه ف��ي 

ّ
ي��ت��ح��ل

عاقاته  وبحكم  األع��م��ال،  وف��ي  السلطة، 
لبنان  الخارج.  الداخل وفي  وتجواله في 
ف��ي اح��ت��ف��ال��ه ب��ذك��رى اس��ت��ق��ال��ه، ع��ل��ى حد 
ال��ت��ي تحتفل بعيد  املطلقة  ك��امل��رأة  ق��ول��ه، 
زواج���ه���ا. األص�����ح، أذا ك���ان ال��ق��ص��د إب���راز 
م����ق����دار اإلح��������راج وال���ع���ب���ث، وف�����ق امل��ن��ط��ق 
ال��ذي دف��ع رئيس الحكومة إلى  ال��ذك��وري 
استدعاء صورة املرأة هنا، رغم أن لبنان 
اس����م ع��ل��م م���ذك���ر، وإن ث���اب���ر االس��ت��ع��م��ال 
ال��س��ائ��د ف��ي م��ص��ر ع��ل��ى خ��ط��أ ت��أن��ي��ث��ه، أن 
إذ يحتفل  ق 

ّ
املطل التشبيه كالرجل  يكون 

العبث  تفترض  فالذكورية  زواج���ه،  بعيد 
الرجال  فيما  النساء،  بأفعال  والطفولية 
عن  م��ن��زه��ون  واق��ع��ي��ون  منطقيون  طبعا 
ال���ت���ره���ات، م���ا ي��ض��اع��ف اإلح������راج للبنان 
زواج  ب���ع���ي���د  ي���ت���م���ّس���ك  إذ  ����ق 

ّ
امل����ط����ل ل����ذك����ر 

منقٍض.
ب��اس��ت��ث��ن��اء ه�����ذه ال��س��ق��ط��ة ال���ذك���وري���ة، 
االجتماعي  التواصل  مواقع  ألهت  والتي 
إل��ى ح��ن، ف��إن التشبيه في مكانه. لبنان  
��ق، رج��ا 

ّ
ف��ي اح��ت��ف��ال��ه الس��ت��ق��ال��ي ك��امل��ط��ل

كان أم امرأة، العاجز  عن اإلقرار بأنه فقد 
ما يبّرر االحتفال.

ع��م��ر ل��ب��ن��ان م��ن��ذ إع����ان ق��ي��ام��ه ك��دول��ة 
حديثة عام ١٩٢٠ مئة سنة وسنة واحدة. 
ق����ض����ى م���ن���ه���ا س����ت����ة وع����ش����ري����ن ب����وج����ود 
ع��س��ك��ري ل��س��ل��ط��ة االن����ت����داب )االس���ت���ق���ال 
ت���اه  ال����ج����اء  أن  غ���ي���ر   ١٩٤٣ ع������ام  ج������رى 
بثاثة أعوام(، ثم أمضى فترة كجمهورية 
��ة« م��ن ال��ع��ام ١٩٤٦ إل��ى ال��ع��ام ١٩٦٩، 

ّ
»ه��ش

وال������ذي ش��ه��د ت���ن���ازال رس��م��ي��ا، س���ّري���ا في 
ب��ع��ض أوج��ه��ه، م��ن ال��دول��ة ع��ن سيادتها 
الفلسطينية في  التحرير  لصالح منظمة 
املخيمات، وفي منطقة العرقوب املحاذية 

إلسرائيل.
ق���د ي��خ��ت��ل��ف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ح����ول ت��اري��خ 
امل��س��ل��ح من  الفلسطيني  ال��ت��واج��د  ت��ح��ول 
اح��ت��ض��ان إل���ى اح���ت���ال. ول��ك��ن م��ع ان���دالع 
أن اآلمر  »الحرب األهلية« أمسى واضحًا 
ال��ن��اه��ي، ال��ف��ارض إلرادت����ه ب��ق��وة ال��س��اح، 

ف���ي ج����زء ك��ب��ي��ر م���ن ل��ب��ن��ان، ل��ي��س ال���دول���ة 
وإن  الفلسطينية،  ال��ق��ي��ادة  ب��ل  اللبنانية، 
م�����ن خ���ل���ف غ����ش����اء ش����ف����اف ب�������اٍل ل��ل��ح��رك��ة 
ال����وط����ن����ي����ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، ف���ي���م���ا األح��������زاب 
امل��ع��ارض��ة ل��ه��ذا االس��ت��ي��اء، وال��داع��م��ة من 
حيث امل��ب��دأ ل��ل��دول��ة، وق��ع��ت ب��دوره��ا بفخ 
اإلدارات ال��ذات��ي��ة وف���رض أم��ر واق���ع فئوي 

بقوة الساح في مناطق نفوذها.

دخ������ول ال���ج���ي���ش ال����س����وري إل�����ى ل��ب��ن��ان 
ن��ظ��ام  وج�������ود  ك�����ان  أن  ب���ع���د   ،١٩٧٦ ع�����ام 
دمشق متحققًا قبلها من خال منظمات 
واق��ع  نقل  ولبنانية،  فلسطينية  مسلحة 
ال���دول���ة ف���ي ل��ب��ن��ان إل���ى م��ص��اف االح��ت��ال 
الشعارات  انهمرت  وإن  الفعلي،  الصريح 
ال���ن���اف���ي���ة )»ش�����ع�����ب واح��������د ف�����ي دول����ت����ن« 
التي ال تنطلي حتى  امل��زاع��م  وغيرها م��ن 
ع���ل���ى م�����ن اج����ت����رح����ه����ا(. ص������ور ال���رئ���ي���س 
ال�����س�����وري ال���س���اب���ق ون���ص���ب���ه وت��م��اث��ي��ل��ه، 
شّيدتها  والتي  البصرية،  قباحتها  على 
ورف���ع���ت���ه���ا ق�����وات�����ه وأت�����ب�����اع�����ه، وال���ت���ط���ف���ل 
امل���ت���واص���ل ف���ي ح���ي���اة ع���ام���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن، 
مصادرة منازلهم واالغ��ت��راف الجشع من 
إزاء كل من  وال��رذال��ة ملتكررة  ممتلكاتهم، 
مّر مضطرًا عند جواجز الجيش السوري، 
ث��م اإلذالل املتعمد مل��ن وال��ى نظام دمشق 
الجماعي  واالق��ت��ص��اص  السياسين،  م��ن 
ب��ال��ق��ت��ل وال��ت��ع��ف��ي��ش )ق��ب��ل ت����داول الكلمة( 
إمكانية تطبيق  ينفي  اع��ت��راض،  كل  عند 
الطويل،  السوري  التواجد  على  أي صفة 

من ١٩٧٦ إلى ٢٠٠٥، إال االحتال.
قد يكون االح��ت��ال اإلسرائيلي ألج��زاء 
من األراضي اللبنانية، بدءًا بالعام ١٩٧٨، 
ت��ص��اع��دًا ع��ن��د ال���ع���ام ١٩٨٢، وإل����ى ال��ع��ام 
٢٠٠٠، أقل مدة زمنية من االحتال السوري 
م��ق��اب��ل ٢٩ ع���ام���ا(، وأق��ل  بقليل )٢٢ ع��ام��ًا 
األراض��ي  م��ن  اقتطعها  التي  املساحة  ف��ي 
في  اإلسرائيلي،  األداء  أن  غير  اللبنانية. 
حياة  اللبنانين  ب��امل��واط��ن��ن  االس��ت��ه��ان��ة 
وك�����رام�����ة وم���م���ت���ل���ك���ات، ووق�����اح�����ة ورذال������ة 
وسرقات، لم يكن أقل وطأة من املمارسات 
ال���س���وري���ة. خ���اف ل��ب��ن��ان م���ع إس��رائ��ي��ل ال 
ي��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى ت��رس��ي��م ال����ح����دود، ب���ل ثمة 
سجل طويل عريض عميق من التجاوزات 

ال���ت���ي ت��ق��ت��ض��ي امل���اح���ق���ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ف��ي 
أن إسرائيل تطرح  املناسبة، بما  املحافل 

نفسها كدولة قانون، مهما طال الزمن.
انسحاب إسرائيل لم يأِت تطبيقا ملبدأ 
»ط��ه��ارة ال���س���اح«، وال����ذي ت��ري��د ال��ص��ورة 
الذاتية اإلسرئيلية أن تقنع نفسها بأنها 
تعتنقه. بل، إذ أنهت العملية اإلسرائيلية 
في لبنان مهمتها بطرد منظمة التحرير 
من جوارها عام ١٩٨٢، بقيت تؤذي لبنان 
واللبنانين كقوة احتال، باملباشر وعبر 
أدواتها، ١٨ سنة إضافية. حجتها أن ثمة 
االنسحاب  يسعها  ال  وأن���ه  يقاومها،  م��ن 
الخطر  هو  للخطر.  مجتمعها  وتعريض 
الناشئ عن عدم انسحابها. وهو املنطق 
دت 

ّ
ال��دائ��ري ال��ف��ارغ. وف��ي ه��ذا الفراغ توط

ب��وادر االح��ت��ال اإلي��ران��ي. أول��ه ك��ان دعمًا 
ملقاومة  اللبناني  الجنوب  أه��ل  إل��ي��ه  ت��اق 
امل���ح���ت���ل اإلس����رائ����ي����ل����ي، ف���ت���غ���ذي���ة ل��رص��ي��د 
ورفعًا لصورة »ش��رف« وطهارة، ثم كام 
��ح��ة، بعد 

ّ
وخ��زع��ب��ات ل��ل��ب��ق��اء، ك��ق��ّوة م��س��ل

انسحاب املحتل اإلسرائيلي، خارج إطار 
حصرية الساح بالدولة.

االح����ت����ال اإلي�����ران�����ي ل��ل��ب��ن��ان م��خ��ت��ل��ف 
ع����ن س���اب���ق���ات���ه ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال���س���وري���ة 
داخل  إيرانيون  ثمة  ليس  واإلسرائيلية. 
وي��ت��راذل��ون  قواتهم  يستعرضون  لبنان، 
وي��ن��ه��ب��ون وي�����دم�����رون. ال ب���د م���ن اإلق�����رار 
إلي�����ران ب��أن��ه��ا ص��اح��ب��ة االح���ت���ال األذك���ى 

هنا.
جيشها في لبنان، التابع لها من دون 

حرج، املمّول منها، واملحاكي في تفاصيله 
لتشكياتها في الداخل اإليراني، جنوده 
اللبنانين،  من  وضباطه  اللبنانين،  من 
ليس  اللبنانين.  م��ن  امل��ي��دان��ي��ة  وق��ي��ادت��ه 
من كل اللبنانين طبعًا، بل من لبنانين 
ش��ي��ع��ة، أي م���ن ف��ئ��ة دون غ��ي��ره��ا، ب���ل من 
ال���ج���زء امل���ض���م���ون ال������والء م���ن ه����ذه ال��ف��ئ��ة 
، ال���ج���زء امل��ح��ّص��ن ب��ال��ع��ق��ي��دة وال��خ��ط��اب، 

واملكتمل بالتبعية.
غ���ي���ر أن ن����ج����اح االح�����ت�����ال اإلي�����ران�����ي، 
وامل��س��ت��ح��ق ل���ه���ذه ال��ت��س��م��ي��ة م��وض��وع��ي��ًا 
بفعل ائتمار القوة القاهرة الغالبة لحزب 
الله بأمر الولي الفقيه، جهارا و"من فوق 
ال��س��ط��ح" ع��ل��ى ح���د ت��ع��ب��ي��ر أم��ي��ن��ه ال���ع���ام، 
ال ي��ت��وق��ف ع��ن��د اغ���ت���راس ق�����وات ن��ظ��ام��ي��ة 
ال���دول���ة ف��ي مساحات  خ��ارج��ة ع��ن سلطة 
ش����اس����ع����ة م�����ن امل���ج���ت���م���ع ال����ل����ب����ن����ان����ي، ب��ل 
يتجاوزه إل��ى االرت��ك��از على ه��ذا التواجد 
امل��ت��واف��ق��ة مع  ال��س��ي��اس��ي��ة  اإلرادة  ل��ف��رض 
إي�����ران، ب��ال��ل��ن وال��ت��وري��ط إذا أم��ك��ن، وإال 

بالغصب والجبروت، على سائر لبنان.
االح������ت������ال ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ج�������اء ض��م��ن 
م��س��ع��ى ق����ي����ادة ش���ع���ب ط���ري���د الس���ت���ع���ادة 
آخرين،  حق سلب منه، وإن على حساب 
ل���ب���ن���ان���ي���ن. االح�����ت�����ال اإلس���رائ���ي���ل���ي ك���ان 
ن��ت��ي��ج��ة ح��اج��ة إس��رائ��ي��ل إل���ى ال���دف���اع عن 
أهلها، وإن دفع الثمن آخرون، لبنانيون. 
االح���ت���ال ال���س���وري ك���ان س��ع��ي��ًا لتحصن 
ال����ن����ظ����ام امل���س���ت���ب���د ف�����ي دم����ش����ق مل���ق���وم���ات 
لها  يتعّرض  ق��د  إزاء مخاطر  اس��ت��ب��داده، 
ع��ن��د "خ��اص��رت��ه" ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ث��م استحال 
وسياسية  م��ادي��ة  وث����روة  جميلة  منهبة 
ب��ال��ي��د، وإن ك���ان���ت م���ن دم�����اء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن 

وجيوبهم.
أم����ا االح����ت����ال اإلي����ران����ي، ف��ل��ي��س ول��ي��د 
املصلحة اآلن��ي��ة، ب��ل ه��و رؤي��ة واستثمار 
بعائدات مشهودة، داخل لبنان وخارجه، 
ف��ي س��وري��ا وال��ع��راق وال��ي��م��ن، ث��م ف��ي دول 
الخليج وكافة مناطق االنتشار اللبناني.

ح���ت���ى ف����ي األع���������وام ال���ق���ل���ي���ل���ة م����ن ع��م��ر 
ل���ب���ن���ان امل������ئ������وي، ل�����م ي���ك���ن »االس����ت����ق����ال« 
. اإلش��ارة هنا ال تقتصر على قوات 

ً
كاما

دولية وأجنبية على أراضيه، بل على أن 
على  اقتضت  السياسي  نظامه  هشاشة 

ال�����دوام ت��واف��ق��ات ل����دول أخ�����رى، ال���والي���ات 
امل����ت����ح����دة، ف����رن����س����ا، م����ص����ر، ال���س���ع���ودي���ة، 
إي���ران، إسرائيل، ضمن »مجلس  س��وري��ا، 
املختلف  بعضها  جمع  اف��ت��راض��ي  إدارة« 
للتوافق  املتوالية  السياسية  األزم��ن��ة  ف��ي 

على الرئاسات اللبنانية.
استقال لبنان السياسي كان بالتالي 
أو غائبا. ولكن حتى في  دوم��ا منقوصا 
أعتى مراحل االحتاالت السابقة، احتفظ 
ل���ب���ن���ان ب����ق����در م����ن االس����ت����ق����ال ال���وط���ن���ي، 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��وع��ي ال��ج��م��اع��ي واإلرادة 
العائدة إلى القناعة باستمراره وبأن الغد 
س��ي��ع��ّوض م��ا ص��ح��ب األم����س م��ن أوج���اع 

وآالم.
أم����ا االح����ت����ال اإلي����ران����ي وال������ذي اب��ت��دأ 
م��ت��واري��ا وم��س��ت��ت��را ليمسي ال��ي��وم أوام���ر 
وتهديدات،  وتوجيهات  باإلصبع  سافرة 
ب���ن ال��ت��ج��ه��م واالب���ت���س���ام���ة، ع��ب��ر وس��ائ��ل 
اإلع��������ام، ف���ه���و ن��ق��ي��ض ل���ب���ن���ان م����ن ح��ي��ث 
ال��ش��ك��ل وامل���ض���م���ون، وه����و ن���اق���ض ل��ب��ن��ان 
باألفعال، قاتل من يعترضه إن لم يرتدع، 
الحروب  بعد  النهوض  م��ن  لبنان  وم��ان��ع 

الصغيرة والكبيرة التي عانى منها.
أن ي��س��ع��ى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون، ك��م��ا ي��ت��وج��ب، 
النتائج  أمل  على  والتنظيم  التواعي  إلى 
االنتخابات  ف��ي  شّحت  مهما  اإليجابية، 
أم��ر طيب من  ال��ع��ام املقبل، ه��و  النيابية  
اإلج����ح����اف تحميل  م���ن  ول���ك���ن  دون ش����ك. 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ن م����س����ؤول����ي����ة ال�����ت�����ف�����ّوق ع��ل��ى 
ب����أدوات محلية، مؤيد  ك��ان  اح��ت��ال، وإن 

باإلمكانيات الفائقة إليران.
ولكن، إذا كان الواقع واملنطق يقتضيان 
م��س��اه��م��ة دول���ي���ة رئ��ي��س��ي��ة ل��ت��ف��ك��ي��ك وق��ع 
االح���ت���ال ف���ي ل��ب��ن��ان، أو ع��ل��ى األق����ل ملنع 
ت���ف���اق���م���ه، ف������إن ه������ذه امل���س���اه���م���ة ال ت��ب��دو 
اثنان  املنظور. مساران  باملستقبل  قادمة 
واض��ح��ان وم��ؤمل��ان أم��ام اللبنانين،  إما 
التحديات،  رغم جسامة  واملقاومة  البقاء 
أو امل����غ����ادرة مل���ن اس��ت��ط��اع إل��ي��ه��ا س��ب��ي��ا. 
القرار  عسى أن يغلب املسار األول، بفعل 
ال��وط��ن��ي أو ب��ف��ع��ل ال����ض����رورة، وأن ي��ك��ون 
مستقبل  ف��ي  باالستقال،  لبنان  احتفال 

منظور، من دون احتال يستنزفه.

اتفاق السودان.. تكريس سيطرة العسكر على السلطة

استقالل لبنان بنكهة االحتالل

حسن منيمنة
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ثقافة

هذا العالم
لم يعرتض أحد "عالنية" خوفًا من اتهامه بالتعاطف مع احلركة

خطة  البريطاني  العموم  مجلس  ر  م��رَّ
ال���ح���ك���وم���ة ل���ح���ظ���ر ال����ج����ن����اح ال���س���ي���اس���ي 
حاجة  دون  الفلسطينية  حماس  لحركة 
التصويت، وقالت مصادر في حزب  إلى 
ال��ع��م��ال امل���ع���ارض  ال��ب��ري��ط��ان��ي، إن إث���ارة 
أي اعتراض على املشروع قد تثير حرجًا 

شديدًا من الناحية السياسية.
أق��رَّ مجلس العموم  أن  يأتي ذل��ك بعد 
ت��ع��دي��ل ق��ان��ون اإلره����اب ل��ع��ام 2000 بعد 
ظهر األربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 
2021، في أعقاب مناقشة بشأنه، وينتقل 
امل��ش��روع ب��ع��د ذل���ك ل��ل��ع��رض ع��ل��ى الغرفة 
ي��وم الخميس  ال��ل��وردات،  العليا، مجلس 

25 نوفمبر/تشرين الثاني.
يتعني على أعضاء البرملان االعتراض 
ع��ل��ى اق���ت���راح امل��واف��ق��ة م��ن أج���ل أن ُي��ط��رح 
مشروع القانون للتصويت، لكن مصدرًا 
قال  العمال  لحزب  اليساري  الجناح  م��ن 
إن���ه ف��ي ح��ني أن م��ع��ارض��ة ح��ظ��ر حماس 
��خ��اذ 

ِّ
ق��د ت��ك��ون امل��وق��ف ال��ص��ح��ي��ح، ف���إن ات

ه�����ذا امل����وق����ف ع���ان���ي���ة ي��ع��ن��ي أن "ت���خ���رج 
 كفنك على  ي��دي��ك". )ت��ن��وء وح��دك 

ً
ح��ام��ا

بمسؤولية قد تدفع ثمنها باهظًا(.
�����د ن��ي��ك ت��وم��اس  ع��ل��ى ه����ذا ال���ن���ح���و، أيَّ
س����ي����م����ون����دز، م���م���ث���ل ح������زب ال����ع����م����ال ف��ي 
املجلس، اقتراح الحكومة بحظر الجناح 
السياسي لحركة حماس يوم األربعاء 24 

نوفمبر/تشرين الثاني.

مخاوف من التعاطف مع حماس
خ����ال امل��ن��اق��ش��ة ال���ت���ي س��ب��ق��ت ت��م��ري��ر 
ث����ي����رت م���خ���اوف ح����ول ت��أث��ي��ر 

ُ
امل����ش����روع، أ

ال����ح����ظ����ر ف������ي ال�����ج�����ه�����ود ال�����ت�����ي ت���ب���ذل���ه���ا 
مختلف  ب��ني  ال��ح��وار  لتيسير  بريطانيا 
الجهات الفاعلة في املنطقة، وما قد يطرأ 
أيضًا على مشاركة الحكومة البريطانية 
ف��ي ت��ق��دي��م امل��س��اع��دات وإرس����ال البعثات 
ال���ذي تحكمه  اإلنسانية إل��ى ق��ط��اع غ���زة، 

حركة حماس.
في هذا السياق، قال النائب عن حزب 
امل��ح��اف��ظ��ني ك��ري��س��ب��ني ب��ان��ت إن الشعب 
امل��ق��اوم��ة"،  ف��ي  "ال��ح��ق  ل��دي��ه  الفلسطيني 

ال���ع���س���ك���ري���ة  إل�������ى أن األه������������داف  وأش����������ار 
اإلسرائيلية مشروٌع استهدافها بموجب 
د النائب على أن  ال��ق��ان��ون ال��دول��ي. وش���دَّ

الحظر سيكون له "أثر مخيف".
ك���م���ا ق������ال امل����ت����ح����دث ب����اس����م ال����ش����ؤون 
ال������خ������ارج������ي������ة ف��������ي ال��������ح��������زب ال�����وط�����ن�����ي 
اإلس���ك���ت���ل���ن���دي، أل�����ني س���م���ي���ث، إن ح��زب��ه 
يشعر ببعض "القلق" بشأن حظر حركة 
ح��م��اس ب��ال��ك��ام��ل، وأض����اف أن ح��زب��ه لن 
ي��ق��ف ف��ي ط��ري��ق ال��ح��ظ��ر ل��ك��ن ال���ق���رار ك��ان 

يتطلب "مزيدًا من التدقيق".
أم�������ا ال����س����ي����اس����ي ال����ع����م����ال����ي ه����ي����اري 
ب���ن، وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ف���ي ح��ك��وم��ة ال��ظ��ل 
ال��س��اب��ق��ة، ف��أع��رب ع��ن قلقه م��ن ت��داع��ي��ات 
الحظر على العمل الذي تقوم به منظمات 
اإلنساني  العمل  ومجموعات  املساعدات 
مثل Forward Thinking، املعنية بتيسير 

ال��ح��وار ب��ني األط���راف املتنازعة في  سبل 
الشرق األوسط.

"قضية سياسية شائكة"
ف����ي امل����ق����اب����ل، ق���ال���ت وزي��������رة خ��ارج��ي��ة 
ال��ظ��ل ل��ح��زب ال��ع��م��ال، ل��ي��زا ن���ان���دي، ي��وم 
ال��ث��ان��ي  ن���وف���م���ب���ر/ت���ش���ري���ن  ال���ث���اث���اء 23 
الحظر  ق��رار  إن    Jewish News لصحيفة
ال��ذي يتعني  "القرار الصحيح تمامًا  كان 
ال��ح��ج��ة املنطقية  أن  ات���خ���اذه"، وأض��اف��ت 
التي تدعم هذه الخطوة هو أنه "لم يعد 
هناك أي تمييز ذي مغزى بني الجناحني 

العسكري والسياسي لحركة حماس".
ال��ع��م��ال��ي��ون ف��ي مجلس  ال���ن���واب  يعقد 
أسبوعيًا  اجتماعًا  البريطاني  ال��ل��وردات 
ب��ع��د ظ��ه��ر األرب����ع����اء. وق����د أخ��ب��ر أح��ده��م 
موقع MEE أن��ه ف��ي ح��ني "أن أي شخص 

يأخذ األمر بجدية يعرف أنه ال غنى عن 
ال��ح��دي��ث م��ع ال��ح��رك��ات م��ث��ل ح��م��اس" في 
هذا السياق، إال أن القضية كانت "شائكة 
ومثيرة للجدل"، ما يعني أن األرج��ح أال 

ثار اعتراضات عامة على خطة الحظر.
ُ
ت

م��ع أن ال��ي��س��ار ال��ب��ري��ط��ان��ي ي��ن��ظ��ر إل��ى 
القرار على أنه وسيلة لتقويض الشرعية 
ون����زع����ه����ا ع�����ن ال���ت���ض���ام���ن م�����ع ف��ل��س��ط��ني 
وممثليها، فإن هناك بعض األمل في أن 
إلى  العملية،  الناحية  م��ن  ال��ق��رار،  ي���ؤول 
صيغة فضفاضة وشديدة االلتباس على 
نحو يمنعها من إحداث تأثير ذي مغزى.

حزب العمال أكثر صراحة
قال مصدر آخر من حزب العمال ملوقع 
امل��ح��اف��ظ��ني  ح������زب  م�����ح�����اوالت  إن   MEE

لتقسيم حزب العمال بشأن قضية شائكة 
كهذه ستبوء إلى الفشل على األرجح، ألن 
أي��ًا م��ن السياسيني ف��ي ح��زب ال��ع��م��ال لن 
ي��خ��اط��ر ب���أن ي��وص��ف ب��أن��ه متعاطف مع 

"اإلرهاب"، على حد تعبيره.
ك����ان ح����زب ال���ع���م���ال ش��ه��د ان��ق��س��ام��ات 
إذ  وفلسطني،  إسرائيل  من  املوقف  ح��ول 
هم رئيس حزب العمال السابق جيرمي 

ُّ
ات

ك���ورب���ني وأن����ص����اره ب���م���ع���اداة ال��س��ام��ي��ة، 
للقضية  إل��ى دعمهم  ذل��ك جزئيًا  ويرجع 

الفلسطينية.
ت��ول��ى خليفة كوربني  أن  أن��ه منذ  كما 
ف��ي رئ��اس��ة ح��زب ال��ع��م��ال، كير ستارمر، 
 ال���ح���زب س��ع��ى ح��ث��ي��ث��ًا إل����ى جعل 

َ
ق����ي����ادة

ال��ح��زب أش��د ص��راح��ة ف��ي تأييده العلني 
إلسرائيل.

 البرملان البريطاني يُقر حظر حماس دون تصويت! 

االحتاد األوروبي ينتقد بيالروسيا بعد تدفق 
آالف املهاجرين على احلدود البولندية

مظاهرات السودان: اآلالف يحتجون في شوارع اخلرطوم ومدن 
أخرى ضد اتفاق حمدوك والبرهان

خالف بشأن تايوان.. الصني توقف إصدار التأشيرات
 في ليتوانيا 

ف��ي  امل�����واط�����ن�����ني  م������ن  اآلالف  ت����ظ����اه����ر 
ش��وارع الخرطوم وم��دن سودانية أخرى 
االتفاق  على  االحتجاجات  استمرار  م��ع 
ب��ني ق��ائ��د ال��ج��ي��ش ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��ب��ره��ان 

ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
استعملت  الشرطة  بأن  تقارير  وتفيد 
الغاز املسيل للدموع لتفريق متظاهرين 

في أم درمان ومدن أخرى.
وردد املتظاهرون في الخرطوم شعار 
"ال���ش���ع���ب ي���ري���د إس����ق����اط ال����ن����ظ����ام"، وف���ي 
مدينة أم درمان رفع املحتجون شعارات 
هو  مدنية  وح��ك��وم��ة  للشعب"،  "السلطة 

اختيار الشعب".
وك����ان ال��ب��ره��ان اس��ت��ول��ى ع��ل��ى ال��ح��ك��م 
واعتقل  األول،  تشرين  أك��ت��وب��ر/   25 ي��وم 
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة، ال��ل��ه ح���م���دوك، ول��ك��ن��ه 
أع������اده إل����ى م��ن��ص��ب��ه األح�����د ب���ع���د ض��غ��ط 
على  واسعة  واحتجاجات شعبية  دولي 

االنقاب.
وأظ���������ه���������رت ص����������ور ب�����ث�����ت ح��������ي ع���ل���ى 
االنترنت احتجاجات في مدن أخرى من 
بينها ب��ورت��س��ودان، وك��س��ا، وودم��دن��ي، 

والجنينة.
وعلى الرغم من أن إعادة حمدوك إلى 
البرهان،  ت��ن��ازاًل من  ال���وزراء تعد  رئاسة 
ب����رأي ال��ك��ث��ي��ري��ن، ف����إن أح���زاب���ًا س��ي��اس��ي��ة 
وم����ن����ظ����م����ات امل���ج���ت���م���ع امل�����دن�����ي ت������رى أن 
ل���ه أي دور  ال��ج��ي��ش ال ي��ن��ب��غ��ي أن ي��ك��ون 

سياسي.
وي�������ن�������ص االت����������ف����������اق ب���������ني ال������ب������ره������ان 
وحمدوك على يقود األخيرة حكومة من 

التكنوقراط خال فترة انتقالية، تستمر 
إلى عام 2023، يتقاسم فيها السلطة مع 

الجيش.
إلى صفقة سابقة  بنوده  ويستند في 
ال��ج��ي��ش وال��ق��وى السياسية  ب��ني  أب��رم��ت 
عقب اإلطاحة بحكم الرئيس عمر البشير 
ال��س��ل��ط��ة  ب���اق���ت���س���ام  ت���ق���ض���ي   ،2019 ف����ي 

بينهما حتى تنظيم انتخابات.
ول����ك����ن االن�����ق�����اب أف����س����د ال���ص���ف���ق���ة م��ع 

املدنيني.
وترفض حركات سياسية االتفاق بني 
حمدوك وقائد الجيش، منددين بالعنف 
انقاب  على  ل��ه محتجون  تعرض  ال��ذي��ن 

الشهر املاضي.
وقال حمدوك األربعاء إنه قبل االتفاق 
م��ع الجيش م��ن أج��ل "إي��ق��اف إراق���ة دم��اء 
ال���س���ودان���ي���ني" و"ع�����دم إه�����دار م��ك��ت��س��ب��ات 
السلطات  أن  م��ؤك��دا  امل��اض��ي��ني"،  العامني 
ال����س����ودان����ي����ة م���ل���ت���زم���ة "ب���ال���دي���م���ق���راط���ي���ة 

التعبير". وحرية 
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة األن���ب���اء ال��ف��رن��س��ي��ة عن 
أح���د امل��ت��ظ��اه��ري��ن ف���ي ال���خ���رط���وم، ُي��دع��ى 
ص��دي��ق ال���زب���ي���ر، ق��ول��ه ع���ن ال���ش���راك���ة بني 
حمدوك والجيش بأنها "طعنة في ظهر 

الثورة التي أطاحت بالبشير".
أما املتظاهرة، أماني عبد الله، فقالت: 
ولكن  ح��م��دوك"،  مع  لدينا مشكلة  "ليس 
"ال ن���ري���د ال���ج���ي���ش، ن���ري���د ح��ك��م��ا م��دن��ي��ا 

خالصا".
ووص�����ف م��ب��ع��وث األم�����م امل���ت���ح���دة إل��ى 
ال��ذي توسط  بيرتيس،  فولكر  ال��س��ودان، 

ف���ي االت���ف���اق ب���ني امل��دن��ي��ني وال��ع��س��ك��ري��ني 
ب���ع���د االن������ق������اب، االح����ت����ج����اج����ات ب��أن��ه��ا 

"امتحان آخر ملصداقية االتفاق".
وح������ض ال���س���ل���ط���ات ع���ل���ى ال���ت���رخ���ي���ص 
أو  دم�����������اء،  إراق�����������ة  "دون  ل����ل����م����ظ����اه����رات 

اعتقاالت تعسفية".
وق��ال ح��م��دوك إن االت��ف��اق م��ع البرهان 
وض����ع "ج�����دوال زم��ن��ي��ا واض���ح���ا" إلج����راء 
أول انتخابات في السودان منذ 3 عقود، 

وذلك في يوليو/تموز 2023.
وك����������ان االت�������ف�������اق ي����ح����م����ل أم��������ل ع������ودة 
ال����س����ودان إل����ى امل���س���ار االن���ت���ق���ال���ي، ول��ك��ن 
امل���ع���ارض���ني ل����ه وص����ف����وه ب���أن���ه م��ح��اول��ة 

"لتبييض" االنقاب.
ف���ق���د اس���ت���ق���ال 12 وزي�������را م����ن ح��ك��وم��ة 
ح����م����دوك م����ن أص����ل 17 م��ط��ال��ب��ني ب��ح��ك��م 
م���دن���ي، وراف���ض���ني ل��ات��ف��اق م���ع ال��ج��ي��ش 
على  الشرعية  "إلضفاء  محاول  أن��ه  على 

االنقاب".
األم��م  م��ن  تلقى ترحيبا  االت��ف��اق  ولكن 
املتحدة واالتحاد األفريقي ودول غربية. 
ورح����ب����ت ب����ه أي���ض���ا ال���س���ع���ودي���ة وم��ص��ر 
ال��ل��ت��ان ت��رب��ط��ه��م��ا ع��اق��ة ق��وي��ة بالجيش 
السوداني. وأفرجت السلطات السودانية 
الذين  املدنيني  الناشطني  العديد من  عن 
اعتقلوا أثناء االنقاب، ولكن شخصيات 

بارزة ال تزال في االعتقال.
قال  ب��اإلف��راج، ولكنه  بيرتيس  ورح��ب 
االت��ف��اق  "ي��ؤخ��ذ  أن  ال��س��ل��ط��ات  أرادت  إذا 
أن  فعليها  الجد،  محمل  على  السياسي 

تفرج فورا عن جميع املعتقلني". 

أع����ل����ن����ت ال������ص������ني، ال����خ����م����ي����س، وق����ف 
إص���داره���ا ال��ت��أش��ي��رات ف��ي ل��ي��ت��وان��ي��ا، مع 
تصاعد التوتر بني البلدين بشأن تايوان.

إنه  الصينية في بيان  السفارة  وقالت 
ال��خ��دم��ات  ف��ن��ي��ة، سيتم تعليق  "ألس��ب��اب 
ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة اع����ت����ب����ارا م����ن 25 ن���وف���م���ب���ر"، 
م��ض��ي��ف��ة أن����ه "س��ي��ت��م اإلع������ان ع���ن م��وع��د 

استئناف الخدمات في وقت الحق".
وت��أت��ي ه���ذه ال��خ��ط��وة ب��ع��د أن خفضت 
ال����ص����ني ع����اق����ات����ه����ا ال����دب����ل����وم����اس����ي����ة م��ع 
ليتوانيا األسبوع املاضي احتجاجا على 
ق����رار ف��ي��ل��ن��ي��وس ال��س��م��اح ل��ت��اي��وان بفتح 

مكتب تمثيلي.
وت���رف���ض ب��ك��ني أي اس���ت���خ���دام رس��م��ي 
الشرعية  إض��ف��اء  خشية  "ت��اي��وان"  لكلمة 

ال���دول���ي���ة ع��ل��ى ال���ج���زي���رة ال���ت���ي ت��ع��ت��ب��ره��ا 
ا من أراضيها. الصني جزء

وق���������ال امل�����ت�����ح�����دث ب�����اس�����م ال����خ����ارج����ي����ة 
إن  ال��خ��م��ي��س،  ل��ي��ج��ي��ان،  ت��ش��او  الصينية 
الى  مشيرا  ب��ك��ني،  ثقة  "خ��ان��ت"  ليتوانيا 

أنها "ستدفع الثمن في النهاية".
لتايوان  تمثيلي  مكتب  اف��ت��ت��اح  وي��ع��د 
ف���ي ف��ي��ل��ن��ي��وس أح����دث إش�����ارة ال����ى سعي 
الوسطى لتوثيق  البلطيق وأوروب��ا  دول 
ل��و أث���ار ذلك  عاقاتها م��ع ت��اي��وان، حتى 

غضب الصني.
اعتزامها  ليتوانيا  أعلنت  مايو،  وف��ي 
الصيني  التعاون  منتدى  من  االنسحاب 
"17 + 1"، مع دول وس��ط وش��رق أوروب��ا، 

معتبرة أنه "مثير لانقسام".
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وص����ف ال���رئ���ي���س ال���ت���رك���ي رج����ب طيب 
أردوغ���������������ان االن�����خ�����ف�����اض�����ات ال���ق���ي���اس���ي���ة 
التركية  ال��ل��ي��رة  امل��ت��واص��ل��ة لسعر ص���رف 
ب��أن��ه��ا ح����رب اس���ت���ق���ال اق���ت���ص���ادي، وأن 
تركيا ستخرج منتصرة من هذه الحرب، 
مبينًا أنه كان يمكن االرتكان إلى مجاراة 
النظام العاملي واإلبقاء على سعر الفائدة 
امل��رت��ف��ع ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اس���ت���ق���رار العملة 
ف��ي مصلحة  ال يصب  ذل��ك  لكن  املحلية، 

الليرة أو االقتصاد التركي.
وح���ق���ي���ق���ة ف������إن ت����داع����ي ال����ل����ي����رة خ���ال 
ل��ل��غ��اي��ة ليس  األي����ام األخ���ي���رة ك���ان مقلقًا 
ف��ق��ط ل��ل��ش��ع��ب ال��ت��رك��ي، ول��ك��ن أي��ض��ًا لكل 
م��ن ي��ع��ول على اس��ت��م��رار ن��ج��اح التجربة 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��رك��ي��ة ال��ت��ي مثلت ب���ادرة 
أم��������ل ل���ل���ك���ث���ي���ر م������ن ال�����ش�����ع�����وب ال������رازح������ة 
ت��ح��ت ال��ح��ك��م االس����ت����ب����دادي وال������ذي قتل 
والتقدم  التعافي  في  الشعوب  طموحات 

االقتصادي.

مامح خطة غير معلنة

وما زاد من القلق الشعبي هو صورة 
النقدية  السياسة  طبعت  ال��ت��ي  التخبط 
ال��ت��رك��ي��ة ف��ي اآلون����ة األخ��ي��رة وال��ت��ي ظهر 
ف��ي��ه��ا ج��ل��ي��ًا ت��دخ��ل ال��رئ��ي��س وم��ح��اوالت��ه 
امل���ت���ك���ررة ب��خ��ف��ض م��ع��دل ال���ف���ائ���دة، وه��ي 
املحاوالت التي واجهت معارضة شرسة 
م����ن ث����اث����ة م���ح���اف���ظ���ن ل��ل��ب��ن��ك امل����رك����زي، 
النهاية،  اقالتهم في  إلى  الرئيس  اضطر 
ب��ل وإق���ال���ة ال��ع��دي��د م��ن ن����واب املحافظن 
كذلك، حتى بدا األمر ظاهريًا أنه عشوائي 

بامتياز.
ول��ك��ن امل��دق��ق س��ي��ري ب��وض��وح مامح 
خ��ط��ة اق��ت��ص��ادي��ة غ��ي��ر م��ع��ل��ن��ة، وال��دل��ي��ل 
إزاح��ة  الليرة مع كل  انخفاض  تكرار  هو 
على  والتصميم  امل��رك��زي،  البنك  ملحافظ 
ت���ك���رار األم�����ر ل���ث���اث م�����رات م���ت���وال���ي���ة، ثم 
الليرة بمعدل 2%  امل��رك��زي بخفض  ق��رار 
الشهر  ف��ي  بقيمة 1%  آخ���ر  تخفيض  ث��م 
ال��ت��ال��ي، وه���و ال����ذي ت��س��ب��ب ف���ي ال��ه��ب��وط 
األخ��ي��ر، وال يمكن وص��ف ه��ذا التصميم 

بالعشوائية، وغياب التخطيط.
للرئيس  للتصريحات األخيرة  وطبقا 

أردوغ��ان فإن معدل الفائدة هو املتسبب 
االستثمار،  وتثبيط  للتضخم،  الرئيس 
وب��ال��ت��ال��ي ف���إن اس��ت��ه��داف خ��ف��ض م��ع��دل 
ال���ف���ائ���دة امل��ح��ل��ي��ة أس������وة ب���االق���ت���ص���ادات 
االستثمار  شحذ  على  سيعمل  املتقدمة 
امل��ح��ل��ي ب��م��ا ي��ع��م��ل ع��ل��ي زي������ادة اإلن���ت���اج 

والتوظيف.
كما أن خفض الفائدة سيخفض قيمة 
ال��ل��ي��رة وب��ال��ت��ال��ي س��ي��ع��م��ل ع��ل��ى إك��س��اب 
التنافسية  من  املزيد  التركية  ال��ص��ادرات 
في األسواق العاملية، وهو األمر املشاهد 
بعد قفزة الصادرات من 168 مليار دوالر 
ف��ي ال��ع��ام ال��س��اب��ق إل���ى م��ا ي��زي��د ع��ن 215 
مليار دوالر في العام الحالي، باإلضافة 
إل�������ى امل������زي������د م������ن ال���ت���ن���اف���س���ي���ة ل���ل���ق���ط���اع 
ال��س��ي��اح��ي ال���ت���رك���ي ال�����ذي ح��ق��ق ت��ع��اف��ي��ا 
م��ل��ح��وظ��ا ب��ع��د أزم����ة ك����ورون����ا، ويستعد 
الح����ت����ال م��ق��ع��د م����ن ب����ن ال���ع���ش���ر ال�����دول 

األكثر جذبا للسياح خال العام القادم.
التركية  الليرة  ومن بن فوائد خفض 
ك��ذل��ك ان��خ��ف��اض أس��ع��ار أس��ه��م ال��ش��رك��ات 
ال��ت��رك��ي��ة م��ق��وم��ة ب�����ال�����دوالر، األم�����ر ال���ذي 
ش��راء  على  األج��ان��ب  املستثمرين  يشجع 
األس���ه���م ال��ت��رك��ي��ة، ع����اوة ع��ل��ى االك��ت��ت��اب 
القائمة، كما أن  ال��ش��رك��ات  ت��وس��ع��ات  ف��ي 

ه���ذا االن��خ��ف��اض ي��ع��ن��ي خ��س��ائ��ر ضخمة 
لحاملي أذون الخزانة من األجانب والذي 
سيدفعون زي��ادة ما يقارب %100 لشراء 
ال��ذي دخلوا  املبلغ  دوالرات تعادل نفس 
ب���ه ال���س���وق، وه����و األم�����ر ال�����ذي ق���د ي��ؤخ��ر 
خ��روج��ه��م م���ن ال���س���وق ال��ت��رك��ي��ة، وي��م��ن��ع 

املزيد من الضغط على الليرة.

اغتنام الفرص

يهدف  وال��ت��ي  السابقة  ال��ف��وائ��د  تشير 
التركي إلى تحقيقها جراء  القرار  صانع 
خ��ف��ض س��ع��ر ال��ف��ائ��دة وب��ال��ت��ال��ي العملة 
امل��ح��ل��ي��ة ب��وض��وح إل���ى اس��ت��ه��داف توفير 
املزيد من فرص العمل في السوق التركية، 
مسبوق  غير  بانخفاض  يبشر  م��ا  وه��و 
ف��ي م��ع��دالت البطالة، ب��ل وم��ن املمكن أن 
امل��ت��زاي��دة من  األع���داد  باستيعاب  يسمح 

الاجئن ضمن قوي العمل التركية.
وك��ان��ت إش���ارة أردوغ����ان إل��ى أن أنقرة 
مصممة على اغتنام الفرص التي أتيحت 
خ��ال ه��ذه الفترة الحرجة التي يمر بها 
ال���ع���ال���م، إش������ارة ش���دي���دة ال����وض����وح على 
تخطيط تركيا الحتال موقع اقتصادي 
الجديد،  العاملي  النظام  ف��ي  أهمية  أكثر 

وال������ذي ف��ض��ح��ت أزم�����ة ك����ورون����ا خ��ط��ورة 
اعتماده علي املصنع الصيني ومصانع 
جنوب شرق آسيا، الذي فشلت في تزويد 
العالم باحتياجاته في بداية األزم��ة، وال 
ي���زال ال��ع��ال��م ي��ع��ان��ي م��ن ت��ب��ع��ات األزم���ات 

املتاحقة حتى اآلن.
ومن املرجح أن هذا التخطيط التركي 
يأخذ في اعتباره كذلك السلبيات الهامة 
ج��راء تلك االج����راءات، وأهمها املزيد من 
التركي،  للمواطن  ال��ش��رائ��ي��ة  ال��ق��وة  ت��آك��ل 
وزي����������ادة ال���ض���غ���ط ع���ل���ي ج��������ودة ح��ي��ات��ه 
السنوات  خ��ال  باستمرار  تتراجع  التي 
األخ����ي����رة، وال���ت���ي م���ن امل���ؤك���د أن ت��زي��ده��ا 
أوضاع التضخم العاملي وأزمات ساسل 
وغيرها  اإللكترونية  وال��رق��ائ��ق  ال��ت��وري��د 

ا. من األزمات العاملية سوء
وق���د ب���دأت م��واج��ه��ة ت��رك��ي��ة فعلية مع 
ت���ل���ك األزم���������ات، ح���ي���ث أع���ل���ن���ت ال��ح��ك��وم��ة 
ع���ن ح���م���ات ت��ف��ت��ي��ش��ي��ة واس���ع���ة ل��ل��رق��اب��ة 
على األس���واق واألس��ع��ار، كما أعلنت عن 
إنشاء 1000 متجر للتجزئة موزعة على 
تنافس سعريا  التركية،  ال��والي��ات  عموم 
اح����ت����ك����ارات س����اس����ل ال���ت���ج���زئ���ة ال���ك���ب���ري 
ف���ي ال���ب���اد، واع��ل��ن��ت أي��ض��ا ع���ن غ��رام��ات 
ب���م���ل���ي���ارات ال���ل���ي���رات ع���ل���ى ع�����دة س��اس��ل 

ت���ج���زئ���ة ك����ب����ري، ع���ق���وب���ة ع���ل���ى ت��اع��ب��ه��ا 
قيمة  إلى مضاعفة  باإلضافة  باألسعار، 
الدعم املقدم للمواطنن خال العام املالي 

القادم.
وال ي����زال ق��ي��م��ة ال��ح��د األدن�����ى ل��أج��ور 
 للمناقشة حتى اآلن، 

ً
للعام الجديد محا

أردوغ���ان  ال��رئ��ي��س  ول��ك��ن طبقا لتصريح 
ف�����إن�����ه س����ي����ك����ون ال����ت����ع����وي����ض امل����ن����اس����ب 
للمواطنن األتراك عن تخفيض قدراتهم 
ال���ش���رائ���ي���ة ال���ن���اج���م ع���ن ان���خ���ف���اض قيمة 

العملة املحلية.
م��ن امل��ه��م التنويه أن ك��ل االس��ت��ع��راض 
ال�����س�����اب�����ق ه������و م����ح����ض ت���ح���ل���ي���ل ول���ي���س 
م��ع��ل��وم��ات، وه���و األم���ر ال���ذي ق��د يختلف 
معه ال��ب��ع��ض، ال���ذي ي��ري وج���ود م��ؤام��رة 
اقتصاديًا  الصاعدة  التركية  الدولة  علي 
وع���س���ك���ري���ًا، وه�����و األم������ر ال������ذي ي��دح��ض��ه 
إصرار الرئيس على خفض معدل الفائدة 
وبالتالي انخفاض الليرة، وهي التجربة 
ال��ت��ي حققت ن��ف��س ال��ن��ت��ائ��ج ل��ث��اث م��رات 

سابقة.
وه���ن���اك م���ن ي�����رون ع����دم وج�����ود خطط 
ال��ت��رك��ي��ة  ال���ل���ي���رة  ت���رك���ي���ة وأن ان���خ���ف���اض 
خاطئة  اق��ت��ص��ادي��ة  ل��س��ي��اس��ات  محصلة 
السياسات  ف��ي  نفسها  السلطة  واق��ح��ام 
ال��ن��ق��دي��ة، وي��ك��ف��ي ف��ق��ط أن نشير ف��ي ذل��ك 
النقدي  االحتياطي  ارتفاع  استمرار  إل��ى 
التركي  امل��رك��زي  البنك  ال��ت��رك��ي، وإه��م��ال 
استخدام أي نسبة منه في هذه املواجهة، 

وهو ما ينفي العشوائية بامتياز.
وك��ذل��ك م��ن امل��ه��م ال��ت��ن��وي��ه أن تخطيط 
اإلدارة التركية لكل ما سبق يعد مغامرة 
ك���ب���ري ال س��ي��م��ا ف����ي ظ����ل اق����ت����راب م��وع��د 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة وال��ب��رمل��ان��ي��ة بعد 
ع���ام ون��ص��ف ع���ام ت��ق��ري��ب��ا، وأن��ه��ا تجربة 
الذي  العاملي  املالي  النظام  تواجه سياق 
ي��ع��ت��ب��ر م��ع��دل ال���ف���ائ���دة ع���م���اده ال��رئ��ي��س، 
وأن م���ح���ارب���ت���ه ه����و ح�����رب ع���ل���ي ال��ن��ظ��ام 
امل��ن��ت��ص��ر فيها  ال��ع��امل��ي، سيسطر  امل��ال��ي 
على  لانتصار  ومبتكرة  جسورة  آليات 

الهيمنة والتبعية.

املصدر : الجزيرة مباشر

سر هبوط الليرة التركية
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اكتشاف أنقاض مدرسة في إحدى أقدم املستوطنات في العالم

مدرسة  أن��ق��اض  اآلث���ار  علماء  اكتشف 
قديمة تعود للقرن الثاني عشر امليالدي 
ف�����ي م���ح���اف���ظ���ة ح��������ران ال�����واق�����ع�����ة ج���ن���وب 
ش������رق ت����رك����ي����ا، ح���ي���ث ت���ق���ع إح�������دى أق����دم 

املستوطنات في العالم
وت���ش���ي���ر ص��ح��ي��ف��ة "ح�����ري�����ت"، إل�����ى أن 
علماء االثار برئاسة البروفيسور محمد 
أون��������ال، ال���ع���ام���ل���ن ف����ي ه�����ذا امل����وق����ع م��ن��ذ 
ثماني سنوات، يحققون دائما اكتشافات 
مدرسة  أن��ق��اض  اكتشفوا  واآلن  ج��دي��دة. 

قديمة عرضها حوالي 80 مترا 

خالل  "اكتشفنا  البروفيسور،  ويقول 
تاريخها  يعود  م��درس��ة،  الحفر  عمليات 
إل���ى ال��ع��ص��ر ال��زن��ك��ي. وس��اب��ق��ا ك��ن��ا نعلم 
ع���ن وج�����ود خ��م��س م������دارس م��م��اث��ل��ة ف��ي 
ع��ل��ى  ع����ث����رن����ا  واآلن  ح����������ران،  م���ح���اف���ظ���ة 
العلماء  اكتشف  لقد  ل��ه،  ووفقا  إح��داه��ا" 
عدة حجرات والباب الرئيسي وجزء من 

الرواق 
ويضيف، "بجانب املبنى يوجد مطبخ 
ب��ه م��واق��د ك��ب��ي��رة وم��ج��م��وع��ة ت��ن��ان��ي��ر، ما 
لعدد  فيه  ك��ان��وا يطهون  أن��ه��م  ي��دل على 

كبير من الناس" 
وق�����د ع���ث���ر ال���ع���ل���م���اء ف����ي ه�����ذه امل���واق���د 
ما  وم��اع��ز،  أغ��ن��ام  ع��ظ��ام  على  والتنانير 
ي��دل على أن ال��ن��اس غ���ادروا ه��ذه املدينة 
ي��ك��م��ل��وا طهي  أن  دون  وب���س���رع���ة،  ف���ج���أة 
للبروفيسور،  ووف��ق��ا  وت��ن��اول��ه.  ال��ط��ع��ام 
ك�����ان ال����ن����اس ع���ل���ى ي���ق���ن م����ن أن امل���غ���ول 

املدينة  سيحتلون 
وي���ب���دو أن ع��ل��م��اء اآلث������ار س��ي��ح��ق��ق��ون 
اك��ت��ش��اف��ات أث��ري��ة ج��دي��دة ف��ي ه��ذا املوقع 

مستقبال 

علماء روس يبتكرون تقنية تحد من ضوضاء الطائرات

" "ناسا" تبدأ مهمة حماية الكوكب من "كابوس مخيف

اب��ت��ك��ر ع��ل��م��اء ج��ام��ع��ة ب��ي��رم ال��وط��ن��ي��ة 
ل��ل��ب��ح��وث ال��ت��ق��ن��ي��ة، ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا تسمح 
املنبعثة  ال��ض��وض��اء  مستوى  بتخفيض 

من الطائرات 
وت����ش����ي����ر م���ج���ل���ة اك���وس���ت���ي���ك���ا إل�������ى أن 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال����ج����دي����دة ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى 
ت��غ��ط��ي��ة م����ح����رك����ات ال����ط����ائ����رات ب��ه��ي��اك��ل 
خ��اص��ة ق����ادرة ع��ل��ى ام��ت��ص��اص ال��ص��وت. 
ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا حتى 

في محطات الطاقة ووحدات أخرى 
وي���ش���ي���ر ال���ب���اح���ث أول����ي����غ ك���وس���ت���وف، 
م����ن م��خ��ت��ب��ر آل����ي����ات ت���ول���ي���د ال���ض���وض���اء 
البحوث  مركز  في  النموذجي  والتحليل 
إنتاج  أن  إلى  التابع للجامعة،  الصوتية 
طائرات منخفضة الضوضاء، هي مسألة 

حيوية ملنتجي الطائرات 
وي����ق����ول، "ل���ق���د ص��م��م ف��ري��ق��ن��ا ال��ع��ل��م��ي 
تكنولوجيا واستخدمها بنجاح، تسمح 
ب��ال��ت��ن��ب��ؤ ب��ف��ع��ال��ي��ة أك���ث���ر ب��ال��خ��ص��ائ��ص 
ال��ص��وت��ي��ة ألغ��ط��ي��ة م��ح��رك��ات ال��ط��ائ��رات 
املاصة للصوت. وقد تم ألول مرة تصميم 
املستخدمة  الحقيقية  للهياكل  العمليات 

في بناء الطائرات" 
ويذكر أن شركة "غازبروم نفت" اتفقت 
ف���ي ن��ه��اي��ة س��ب��ت��م��ب��ر امل���اض���ي م���ع ش��رك��ة 
"اي���رف���ل���وت" ع��ل��ى ال��ت��ع��اون إلن��ت��اج وق��ود 
طائرات من خامات نباتية، يحتوي على 
أق���ل ن��س��ب��ة م��ن ال��ك��رب��ون- وق����ود ال��ط��ي��ران 

املستدام  

أط���ل���ق���ت وك�����ال�����ة ال����ف����ض����اء األم���ي���رك���ي���ة 
"ناسا" مركبة صوب الفضاء  ، من والية 
تسعى  تجريبية  مهمة  ف��ي  كاليفورنيا، 
لتغيير مسار كويكب، في خطوة تؤسس 
ألول ن���ظ���ام دف������اع ب���ش���ري ض����د األج������رام 

السماوي التي قد تصطدم باألرض 
وان���ط���ل���ق���ت امل���رك���ب���ة ال���ف���ض���ائ���ي���ة ال��ت��ي 
أطلقت "ناسا" عليها اسم "دارت" الساعة 
ال���ه���ادئ  امل��ح��ي��ط  ب��ت��وق��ي��ت  م���س���اء   10:21
غ��ري��ن��ت��ش  ب���ت���وق���ي���ت   06:21( ال����ث����الث����اء 
الجوية،  فاندنبرغ  ق��اع��دة  م��ن  األرب��ع��اء( 
ع��ل��ى ب��ع��د ح��وال��ى 240 ك��ي��ل��وم��ت��را شمال 

غرب لوس أنجلوس، وفق "رويترز" 
"ن��اس��ا" ش��ري��ط فيديو يظهر  ون��ش��رت 

انطالق الصاروخ الذي يحمل املركبة 

م��ن  ع���ل���ى  "دارت"  امل���رك���ب���ة  وان���ط���ل���ق���ت 
ص������اروخ م����ن ط�����راز "ف����ال����ك����ون9" م��م��ل��وك 

لشركة "سبيس إكس" 
وجرى بث عملية اإلطالق على الهواء 

مباشرة على قناة "ناسا "لتلفزيونية 
وستكون املركبة الفضائية على موعد 
م���ع اخ��ت��ب��ار ح��اس��م ف���ي س��ب��ت��م��ب��ر 2022، 
ع��ن��دم��ا ت��ص��ل إل����ى وج��ه��ت��ه��ا، وه����و أح��د 
الكويكبات املوجودة قرب كوكب األرض 

ل���وك���ال���ة  م���ه���م���ة  أول  ه������ذه   وس���ت���ك���ون 
ت��س��ت��خ��دم ف��ي��ه��ا ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��ل��دف��اع عن 

كوكب األرض ضد أجسام غريبة 
كما ستكون أول مرة يغير فيها البشر 
بصورة  الشمسي،  ال��ن��ظ��ام  ديناميكيات 

يمكن قياسها 

دراسة  : السلطعون   وسرطان البحر كائنات واعية تشعر 
باأللم والفرحة

عدد  منح  البريطانية  الحكومة  ق��ررت 
دق��ي��ق��ا  البحرية وصفا  من الكائنات 
من  ب��ه  تتمتع  ومل���ا  حساسيتها،  بسبب 
م���ش���اع���ر م���ره���ف���ة، ح���ي���ث ق����ام����ت ب�������إدراج 
األخطبوط وسرطان البحر والسلطعون 
بموجب  ال��واع��ي��ة"،  "الكائنات  قائمة  ف��ى 

قوانن الرفق بالحيوان في بريطانيا 
وف������ق������ا ل���������س����ب����وت����ن����ي����ك، ج���������اء ال������ق������رار 
ال���ب���ري���ط���ان���ي ال���رس���م���ي ب���ع���د أن خ��ل��ص��ت 
الحكومة،  من  بتكليف  مستقلة  مراجعة 
أج��رت��ه��ا كلية ل��ن��دن ل��الق��ت��ص��اد وال��ع��ل��وم 
ال��س��ي��اس��ي��ة، إل���ى وج���ود دل��ي��ل ق���وي على 
أن ت��ل��ك ال��ك��ائ��ن��ات ال��ب��ح��ري��ة ق�����ادرة على 

الشعور 
وذك��������رت ال���ح���ك���وم���ة ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة ف��ي 
ت��ق��ري��ر ل���ه���ا:" أن ع���ش���اري األرج������ل، وه��و 
ن���وع م��ن ال��ق��ش��ري��ات، ورأس���ي���ات األرج���ل، 
وه��ي فئة م��ن ال��رخ��وي��ات، س��ت��ن��درج اآلن 
ض��م��ن م���ش���روع ق���ان���ون رع���اي���ة ال��ح��ي��وان 

)اإلحساس(".

وتشمل عشاري األرجل حيوانات مثل 
والروبيان  والسلطعون"  البحر  سرطان 
تشمل  بينما  البحر،  وج���راد  وال��ق��ري��دس 

رأسيات األرجل األخطبوط والحبار 
ع��ل��ي  ي���ن���ب���غ���ي  ال  وقال التقرير إنه 
ال��س��ل��ط��ع��ون  وس���رط���ان ال��ب��ح��ر ع��ل��ى قيد 
ال��ح��ي��اة وش��م��ل أف��ض��ل امل��م��ارس��ات لنقل 
وصعق وذبح عشاري األرجل ورأسيات 

األرجل  
البريطانية  الحكومة  إعالن  في  وجاء 
أن م���ش���روع ق��ان��ون��ه��ا ال��ج��دي��د "ي��ع��ت��رف 
العمود  ذات  الحيوانات  بجميع  بالفعل 
ال��ف��ق��ري )ال���ف���ق���اري���ات( ك��ك��ائ��ن��ات واع��ي��ة، 
ومع ذلك، على عكس بعض الالفقاريات 
األخرى )الحيوانات التي ليس لها عمود 
ف��ق��ري(، ف���إن ال��ق��ش��ري��ات ع��ش��اري األرج���ل 
ل��ه��ا أن��ظ��م��ة عصبية  ورأس����ي����ات األرج�����ل 
م���رك���زي���ة م���ع���ق���دة، وه����ي إح�����دى ال��س��م��ات 

املميزة للوعي" 

دق��ت دراس���ة ج��دي��دة ن��اق��وس الخطر، 
م��ح��ذرة م��ن ال��وض��ع غ��ي��ر املستقر ال��ذي 
يتسم به مناخ العالم واألنظمة البيئية، 
إذ تقّدر الدراسة أن االحتباس الحراري 
ي��م��ك��ن أن ي���دف���ع ال���غ���ط���اء ال��ج��ل��ي��دي في 
ال���ق���ط���ب ال���ج���ن���وب���ي إل�����ى م����ا ب���ع���د نقطة 

التحول في غضون 10 سنوات 
وي�����ق�����ول ال����ب����اح����ث����ون ف�����ي دراس���ت���ه���م 
����ش����رت ف����ي "ن��ي��ت��ش��ر 

ُ
ال����ج����دي����دة، ال���ت���ي ن

الجليدي  الغطاء  إن  كوميونيكايشنز"، 
في القطب الجنوبي )أنتاركتيكا( وصل 
إل����ى ن��ق��ط��ة ال����الع����ودة م���ن ح��ي��ث ف��ق��دان 
الغطاء الجليدي في وقت أبكر مما كان 

ا 
ً
ُيعتقد سابق

في  بالفعل  نكون  "رب��م��ا  ويضيفون: 
وسط هذه املرحلة" 

وه��و األم���ر ال���ذي ق��د يكون ل��ه عواقب 
وخ��ي��م��ة ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق األم����ر ب��ارت��ف��اع 
م��س��ت��وى  البحر على  مستوى سطح 
تعتمد  التي  الطبيعية  والبيئة  العالم، 
القطبية  ال���ق���ارة  ف��ي  ال��ح��ي��وان��ات  عليها 

الجنوبية 

ناقوس خطر للعالم.. تحديد 
موعد "الذوبان الكبير" 
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ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
أوملبيك خريبكة "ُيسِقط" ح. أكادير  

بهدف "قاتل"  

بهدفني  أكادير  حسنية  خريبكة مضيفه  أسقط أوملبيك 
مقابل واحد، في املباراة التي جمعت الطرفني على أرضية 
ال��دوري  م��ن  ال����12  الجولة  ب��أك��ادي��ر، لحساب  الكبير  امللعب 
امل��غ��رب��ي  وج���اء ه���دف أومل��ب��ي��ك خريبكة األول ع��ب��ر أس��ام��ة 
الحفاري في الدقيقة ال�44 من عمر املباراة، ليعادل الفريق 

السوسي النتيجة في الدقيقة ال�88 عبر رأسية من ديوب 
وح���ني ك��ان��ت امل��واج��ه��ة ت��ل��ف��ظ أن��ف��اس��ه��ا األخ���ي���رة، تمكن 
ألوملبيك خريبكة،  االنتصار  إه��داء  من  الحراش  إسماعيل 
وسط فرحة "هستيرية" من زمالئه والطاقم الفني للفريق 

وب���ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة، ارت���ف���ع���ت ح��ص��ي��ل��ة أومل���ب���ي���ك خ��ري��ب��ك��ة 
ال���14، من ثالثة انتصارات، خمسة تعادالت وأربع  للنقطة 

هزائم، محتال بذلك املركز التاسع في جدول الترتيب 
وفي الجهة املقابلة، واصل حسنية أكادير مسلسل إهدار 
ال���11، جمعها  النقطة  النقاط حيث تجمدت حصيلته عند 
ه��زائ��م، نصفها  مقابل ست  تعادلني  انتصارات،  من ثالثة 

في الجوالت الثالث األخيرة، محتال املركز ال�13 

س. واد زم يحقق فوزه األول 
 على حساب م.وجدة 

املغربي،  له في الدوري  انتصار  زم أول  واد  حقق سريع 
حني تغلب على مولودية وجدة بهدف نظيف، في املباراة 
ملعب "الفوسفاط"،  أرض���ي���ة  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ني  ج��م��ع��ت  ال��ت��ي 
لحساب الجولة ال�12 من املسابقة  وانتهى الشوط األول من 
املواجهة بالتعادل السلبي بني الطرفني، قبل أن تشهد بداية 
الفصل الثاني افتتاح السريع حصة التسجيل بهدف حمل 
توقيع هشام مرشاد من عالمة الجزاء )د 48  وبذلك، نجح 
املدرب عبد الكريم جيناني في أول اختبار له مع "الركوز"، 
التي  السابعة  للنقطة  حصيلته  زم  واد  س��ري��ع  رف��ع  حيث 
انتصار،  الترتيب، جمعها من  ذل��ك في مؤخرة  رغ��م  أبقته 
أربعة تعادالت، وسبع هزائم وفي املقابل، واصل مولودية 
وجدة سلسلة النتائج السلبية، حيث تجرع مرارة الهزيمة 
السادسة له هذا املوسم، مقابل انتصارين وأربعة تعادالت، 

بحصيلة بلغت 10 نقاط في املركز ال�14 

ش. قسنطينة يكبد مولودية الجزائر خسارته 
األولى في الدوري

ألحق شباب قسنطينة الخسارة األول��ى بضيفه مولودية 
الجزائر هذا املوسم، بعدما تغلب عليه 3 / صفر، يوم امس 
ال��خ��م��ي��س، ب��ال��ج��ول��ة ال��خ��ام��س��ة ل���ل���دوري، ال��ت��ي ش��ه��دت ف��وز 

املتصدرين أتلتيك بارادو واتحاد بسكرة 
ورف���ع ش��ب��اب قسنطينة رص��ي��ده إل���ى 10 ن��ق��اط ف��ي امل��رك��ز 
الثالث، فيما توقف رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط في 
امل��رك��ز السابع  وح��اف��ظ ات��ح��اد بسكرة على ص���دارة املسابقة 
عقب ف��وزه على ضيفه ه��الل شلغوم العيد 2 / صفر، ليرفع 
رصيده إلى 12 نقطة، فيما توقف رصيد هالل شلغوم العيد 
عند نقطتني في املركز قبل األخ��ي��ر  ول��م يهدر ن��ادي ب��ارادو، 
املتصدر الثاني، الفرصة وتغلب 1 / صفر على ضيفه وداد 
تلمسان، الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط في املركز السادس 
عشر  وفي بقية املباريات، تغلب أوملبي املدية على ضيفه نجم 
شباب مقرة املتذيل 3 / 1، وفاز نصر حسني داي 2 / 1 على 
ضيفه مولودية وهران 2/1، وتعادل أمل األربعاء مع ضيفه 

جمعية أوملبي الشلف دون أهداف 

تمكنت البطلة آية عكالوي، صباح يومه امس 
ذهبية،  ميدالية  إهداء املغرب أول  من  الخميس، 
في اليوم االفتتاحي من النسخة الثامنة للبطولة 
ال��ق��وى للناشئني وال��ن��اش��ئ��ات،  ال��ع��رب��ي��ة ألل��ع��اب 
الفترة  العاصمة تونس في  تحتضنها  وال��ت��ي 

املتراوحة ما بني 25 و28 من نونبر الجاري 
الذهبية، بعد  آية عكالوي امليدالية  وحصدت 
احتاللها املركز األول في رياضة الوثب الطويل، 

م��ت��ف��وق��ة  م����ت����ر(،   5،35( ن��ت��ي��ج��ة  ب���ع���دم���ا ح��ق��ق��ت 
متر(،   5،27( الحميد  عبد  سلمى  امل��ص��ري��ة  على 
ل��ي��ت��ي��س��ي��ة وع���ب���ة )4،86 م���ت���ر(، في  وال���ج���زائ���ري���ة 
حني احتلت املغربية هبة ديبون املركز الخامس 

بنتيجة )4،77 متر 
حصد  من  سليتي،  نسرين  املغربية  وتمكنت 
امل��ي��دال��ي��ة ال��ن��ح��اس��ي��ة، ف��ي ري��اض��ة رم���ي ال��ق��رص، 
ف���ي حني  ن��ت��ي��ج��ة )30،24 م���ت���ر(،  ب��ع��دم��ا ح��ق��ق��ت 

 33،84( ب��� الثاني  املركز  الله  احتلت املصرية منة 
متر(، والتونسية سليمة قاسمي في املركز األول 
)35،48 متر(  ويمثل املغرب في هذه البطولة 12  ب�

متنافس ومتنافسة  
وي��ش��ارك امل��غ��رب ف��ي ه��ذه النسخة إل��ى جانب 
ك����ل م����ن ال���س���ع���ودي���ة، ف��ل��س��ط��ني، ق���ط���ر، ال����ع����راق، 
لبنان،  مصر،  اليمن،  الكويت،  البحرين،  عمان، 

جيبوتي، سوريا، الجزائر، تونس 

مدرب املنتخب  م��س��اع��د  ح��ج��ي،  م��ص��ط��ف��ى  ع��ب��ر 
ال��وط��ن��ي، ع��ن رغبته ف��ي ت��وف��ر ال���دول العربية على 

مدربني أمثال الجزائري جمال بلماضي 
وق�����ال ح��ج��ي ف���ي ح�����وار م���ع م���وق���ع "ف����ي ال���غ���ول": 
"أتمنى أن نملك جيال جديدا من املدربني في مصر 
وت��ون��س على شاكلة بلماضي، ألن ذلك  وال��ج��زائ��ر 

يعطي فرصة لنجاح الالعبني القدامى" 
ال��ث��ق��ة  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر  ي��ع��ط��ون  ال  "ال����ع����رب  وأردف: 

الثقة  أن نعطيهم  ي��ج��ب  ول��ه��ذا  ال��ق��دام��ى،  ل��الع��ب��ني 
مثل بلماضي مع الجزائر، وسيسيه مع السينغال. 
ال  ألن  بلدانهم  خدمة  بإمكانهم  القدامى  الالعبون 

أحد سيحب بلدك مثلك" 
واختتم الدولي املغربي السابق حديثه: "آمل أن 
ن��رى ف��ي املستقبل امل��زي��د م��ن امل��درب��ني ال��ع��رب رفقة 
أنهم  أع���رف  يستحقون،  ألن��ه��م  بلدانهم  منتخبات 

يفهمون ويحتاجون فقط لثقة الناس"

املغرب يحصد أول ذهبية في البطولة العربية أللعاب القوى للناشئني

الولي ودياكيتى خارج قائمة 
منتخب موريتانيا

الكاف يتجه لتدشني دوري السوبر

حجي:  العرب ال يعطون الكثير من الثقة لالعبني القدامى.. 

خ����رج ال��ث��ن��ائ��ي ي���اس���ني ال��ش��ي��خ ال��ول��ي 
املنتخب  قائمة  من  دياكيتى  وإسماعيل 
امل����وري����ت����ان����ي، ال���ت���ي ت��ع��س��ك��ر ح���ال���ي���ا ف��ي 
ال���رب���اط ب��امل��غ��رب، اس���ت���ع���دادا ل��ل��م��ش��ارك��ة 
ف��ي ك���أس ال��ع��رب ال��ت��ي تنطلق ب��ق��ط��ر 30 
نوفمبر  الجاري حتى 18 ديسمبر  املقبل 
وي����غ����ي����ب دي����اك����ي����ت����ى ب���س���ب���ب إص����اب����ة 
لحقت ب��ه م��ع ن��ادي��ه وأك��د الطاقم الطبي 
للعودة  أس��اب��ي��ع  ي��ح��ت��اج  أن���ه  للمنتخب، 
ياسني  ال��الع��ب  ت��ع��رض  بينما  للمالعب، 
الولي إلصابة بقطع في الرباط الصليبي 

بالركبة اليمنى 
وخ��������رج ال�����الع�����ب�����ان ب����ذل����ك م�����ن ق���ائ���م���ة 
امل������راب������ط������ون ف������ي ال����ن����ه����ائ����ي����ات وك����ان����ت 
ال��ج��م��اه��ي��ر ت���ع���ول ع���ل���ى ي���اس���ني ال��ش��ي��خ 
ال���ول���ي، ل��ي��ع��ط��ي اإلض���اف���ة إل����ى امل��ن��ت��خ��ب 

املوريتاني 
وج���اء ب��ي��ان االت���ح���اد امل��وري��ت��ان��ي عبر 
صفحته ال��رس��م��ي��ة، ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ال��ي: 
"تعلن إدارة املنتخب الوطني أن الالعبنينْ 
إسماعيل دياكيتي وياسني الشيخ الولي 
الحالي  ال��ف��ري��ق  معسكر  م��ن  سيخرجان 

في املغرب، بعد تأكد إصابة الثنائي"
وأضاف "ومع وصول الالعبني ملعسكر 
للمنتخب  الطبية  اللجنة  ق��ررت  الفريق، 
إج��������راء ال���ف���ح���وص ال�����الزم�����ة ل���ه���م���ا، ق��ب��ل 
دخول التدريبات الجماعية؛ حيث أكدت 
دياكيتي  إسماعيل  الالعب  أن  الفحوص 
يحتاج إلى أسابيع إضافية للتعافي من 
إصابته السابقة مع ناديه على مستوى 

العضلة الرباعية للفخذ األيسر" 
وت���اب���ع ال��ب��ي��ان "ك��ش��ف��ت ال��ف��ح��وص أن 
الالعب ياسني الشيخ الولي ُمصاب بقطع 
ف���ي ال���رب���اط ال��ص��ل��ي��ب��ي ل��رك��ب��ت��ه ال��ي��م��ن��ى، 
وذلك بعدما أصيب في آخر مباراة له مع 

ناديه في البطولة التونسية" 

ي��خ��ط��ط أع���ض���اء االت���ح���اد االف���ري���ق���ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
إل��ى تقديم دع��م هائل لخطط إقامة كأس  )ال��ك��اف(، 
السوبر  دوري  تأسيس  بجانب  ع��ام��ني،  ك��ل  العالم 
اإلف���ري���ق���ي، ع��ن��د ع��ق��د ج��م��ع��ي��ة ع��م��وم��ي��ة ط���ارئ���ة في 
القاهرة، غدا الجمعة  وعبر رئيس الكاف باتريس 
العالم  ك��أس  لتنظيم  بالفعل  دعمه  ع��ن  موتسيبي 
كل عامني، ب��دال من 4 أع��وام وم��ن املنتظر أن تؤيد 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة خ��ط��ط رئ��ي��س ال��ف��ي��ف��ا جياني 
إن��ف��ان��ت��ي��ن��و وق����ال م��وت��س��ي��ب��ي ف���ي م��ؤت��م��ر صحفي 
العالم  ك��أس  إقامة  فوائد  أكبر  "م��ن  املاضي  الشهر 
كل عامني تنمية الدول"  وأصبح موتسيبي حليفا 
م��ق��رب��ا م���ن إن��ف��ان��ت��ي��ن��و، ال�����ذي ض��غ��ط ف���ي األش��ه��ر 
نسخ  زي��ادة  لخطط  تأييد  على  للحصول  األخ��ي��رة 
ك����أس ال���ع���ال���م، ل��ك��ن��ه واج�����ه م���ع���ارض���ة ش���دي���دة م��ن 

أوروبا وأمريكا الجنوبية 
وم����ن امل���ت���وق���ع أي���ض���ا أن ي��ط��ل��ب ال���ك���اف م��واف��ق��ة 
رس��م��ي��ة ل��ف��ك��رة أخ�����رى م���ن إن��ف��ان��ت��ي��ن��و، ب��ت��أس��ي��س 
دوري السوبر االفريقي، بمشاركة 20 فريقا بشكل 

ثابت، مع تغيير فريق واحد أو اثنني كل موسم 
م��س��اب��ق��ة  ال���س���وب���ر  "دوري  م��وت��س��ي��ب��ي  وأوض������ح 
ج����دي����دة إلف���ري���ق���ي���ا، ألن ب���ق���ي���ة امل���س���اب���ق���ات م��ق��ي��دة 

باتفاقات وال تجلب أمواال كافية" 
وف��ش��ل��ت خ��ط��ط أخ����رى ل��ت��دش��ني دوري ال��س��وب��ر 
لتفعيل نسختها  إفريقيا تضغط  لكن  أوروب��ا،  في 
الطارئة  العمومية  الجمعية  ه��ذه  تعد  و  الخاصة 
ال��ث��ان��ي��ة خ���الل ال��ع��ام ال���ج���اري، ألع��ض��اء ال��ك��اف، 54 
املاضي  م��ارس  في  رئيسا  موتسيبي  انتخاب  بعد 

في الرباط 



دافع يورجن كلوب، املدير الفني لفريق 
ل��ي��ف��رب��ول اإلن��ج��ل��ي��زي ع��ن ن��ف��س��ه، م��ش��ددا 
على أنه لم يقصد التقليل من كأس األمم 

اإلفريقية أو القارة السمراء  
وقال كلوب في تصريحات عقب الفوز 
رد  دون  بهدفني  البرتغالي  ب��ورت��و  على 
مساء األرب��ع��اء في دوري أبطال أوروب��ا: 
الجماهير  أو  الالعبني  إه��ان��ة  أق��ص��د  "ل��م 
اإلف��ري��ق��ي��ة أو ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ش����أن ال���ق���ارة، 
وال أع����رف مل����اذا أخ����ذت األم�����ور ع��ل��ى ه��ذا 
ع��ل��ى صحفي طالب  امل��ح��م��ل"، وذل���ك ردا 
املدرب األملاني باالعتذار عن تصريحاته 

بشأن البطولة اإلفريقية  
وكرر املدير الفني لليفربول: "لم أقصد 
على اإلطالق إن إفريقيا قارة صغيرة أو 
بطولة صغيرة  اإلفريقية  األم��م  ك��أس  أن 
أو ضعيفة، فإذا تابعت املؤتمر الصحفي 
امل��ق��ص��ود تماما  رب��م��ا ستفهم  ب��ال��ك��ام��ل، 
ب��أن��ه ال توجد  بما قلته، ألن��ن��ي ص��رح��ت 
ف���ت���رات ت��وق��ف دول����ي ح��ت��ى ش��ه��ر م���ارس 

امل��ق��ب��ل"  وواصل ي��ورج��ن "ث��م قلت أيضا 
يناير..  ف��ي  صغيرة  بطولة  ه��ن��اك  )أوه( 
التأكيد على  التقليل منها، بل  لم أقصد 
كبيرة،  ب��ل مسابقة  بطولة،  ت��زال  ال  أنها 

سيشارك فيها أفضل العبينا" 
واستدرك يورجن كلوب موجها كالمه 
للصحفي "لكن إذا كنت تريد أن تفهمني 
ذل��ك ط��وال  ، فيمكنك فعل  بشكل خ��اط��ئ 

الوقت"  
وخ���ت���م ت��ص��ري��ح��ات��ه  "ل�����ن أف���ك���ر ب��ه��ذه 
الطريقة أب���ًدا، لن أفعل ذل��ك أب���ًدا، لم تكن 
وتجعلني  أزم����ة،  تختلق  ول��ك��ن��ك  ن��ي��ت��ي، 
غ��اض��ب��ا ع��ل��ى ال��ت��ح��دث ب��وض��وح بنسبة 
%100" ومن املنتظر أن تقام بطولة كأس 
األم���م ف��ي ال��ك��ام��ي��رون خ��الل ال��ف��ت��رة م��ن 9 

يناير  إلى 6 فبراير املقبل 
وس��ي��ض��ط��ر ل��ي��ف��رب��ول ل��خ��س��ارة بعض 
ن���ج���وم���ه م���ث���ل امل����ص����ري م���ح���م���د ص����الح، 
نابي  والغيني  ماني،  ساديو  السنغالي 

كيتا 
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جالطة سراي والتسيو يحسمان التأهل في الدوري األوروبي.. 

البورتا:  متأكد من أننا سنفوز على بايرن ميونخ.. 

سقوط مفاجئ لتوتنهام في  دوري املؤتمر األوروبي

دجيكو يخلد مسيرته األوروبية بإنجاز غير مسبوق

كلوب: لم أقصد إهانة إفريقيا

تأهل جالطة سراي والتسيو إلى الدور 
التالي في ال��دوري األوروب���ي لكرة القدم، 
مارسيليا  على  التركي  الفريق  فوز  عقب 
بثالثية  اإلي��ط��ال��ي  ال��ف��ري��ق  وت��غ��ل��ب   ،2-4

نظيفة على لوكوموتيف موسكو 
وف����از ج��ال��ط��ة س����راي ع��ل��ى أرض����ه 2-4، 
ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، 
ف���ي ح���ني ت���وق���ف رص���ي���د م��ارس��ي��ل��ي��ا عند 
4 ن��ق��اط ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث )امل���ؤه���ل ل���دوري 

املؤتمر( 
وافتتح ألكسندرو سيكالدو التسجيل 
وزاد   ،12 ال��دق��ي��ق��ة  ف��ي  األرض  ألص��ح��اب 
ال���غ���ل���ة ب����ه����دف ع���ك���س���ي ف����ي ال���دق���ي���ق���ة 30 

لدوجي كاليتا كار 
وأض����������اف س����ف����ي����ان ف���ي���ج���ول���ي ال����ه����دف 

الثالث، للفريق التركي في الدقيقة 64 
وأح���رز أرك��ادي��وز ميليك ال��ه��دف األول 
ملارسليا في الدقيقة 69، قبل أن يرد ريان 
ب���اب���ل ب��ت��س��ج��ي��ل ال���ه���دف ال���راب���ع ل��ج��ال��ط��ة 

سراي 
وه����ز م��ي��ل��ي��ك ال���ش���ب���اك م����رة أخ�����رى في 
ال���ث���ان���ي  ال�����ه�����دف  م���س���ج���ال  ال���دق���ي���ق���ة 85، 

ملارسيليا 
عن  الثانية  البطاقة  التسيو  واقتنص 
املجموعة الخامسة، بالفوز بثالثية على 

لوكوموتيف موسكو في عقر داره 
وأح������رز ال���ف���ري���ق اإلي���ط���ال���ي ه���دف���ني من 
إيمبولي  تشيرو  سجلهما  ج���زاء  ركلتي 
ف��ي ال��دق��ي��ق��ت��ني 56 و63، وأض����اف ب��ي��درو 
رودريجيز الهدف الثالث في الدقيقة 87 

رفض رئيس برشلونة، خوان البورتا، 
و"االستسالم" في  ال��ب��ي��ض��اء  ال���راي���ة  رف���ع 
نهائي دوري  ث���م���ن  إل�����ى  ال���ت���أه���ل  س���ب���اق 
أبطال أوروب��ا، حيث تعقدت مهمة فريقه 
ف�����ي ع����ب����ور امل���ج���م���وع���ة ال����خ����ام����س����ة، ب��ع��د 
ضيفه بنفيكا )0-0(  أم��ام  املخيب  تعادله 

في ملعب ال�"كامب نو" 
وي��ت��ل��ق��ي ب���رش���ل���ون���ة ب��م��ض��ي��ف��ه ب���اي���رن 
يوم 8  أرينا"،  "أليانز  على ملعب  ميونخ 
السادسة  الجولة  لحساب  دجنبر املقبل، 

)األخيرة( بدور املجموعات للمسابقة 

وق�����ال الب����ورت����ا ف���ي ت��ص��ري��ح مقتضب 
اإلسبانية: "أنا  ك���وب���ي"  "ك��ادي��ن��ا  إلذاع�����ة 
متأكد من أننا سنفوز على بايرن ميونخ. 

إنه شيء بمقدور برشلونة تحقيقه" 
ُيذكر أن النادي الكتلوني يحتل املركز 
برصيد 7  ال��خ��ام��س��ة  للمجموعة  ال��ث��ان��ي 
ب�15  ميونخ املتصدر  خلف بايرن  نقاط، 
املرتبة  يأتي بنفيكا في  ح��ني  ف��ي  نقطة، 
ال��ث��ال��ث��ة ب�����5 ن���ق���اط، ودي���ن���ام���و كييف في 

أسفل الترتيب بنقطة يتيمة 

تمكن البوسني إيدين دجيكو، مهاجم 
على  للفوز  فريقه  قيادة  من  ميالن،  إنتر 
بنتيجة  األوك���ران���ي،  دونيتسك  ش��اخ��ت��ار 
م��ل��ع��ب س��ان  ف���ي  األرب����ع����اء  أم����س   ،)0-2(
س�����ي�����رو، ف�����ي إط��������ار م���ن���اف���س���ات ال���ج���ول���ة 
ال��خ��ام��س��ة م���ن دور امل��ج��م��وع��ات ب����دوري 

أبطال أوروبا 
  وت��م��ك��ن دج��ي��ك��و م���ن ت��س��ج��ي��ل ه��دف��ي 
اللقاء في الدقائق 61 و67، ليمنح الفريق 
ق���اده  غ��ال��ي��ا  ان���ت���ص���ارا  واألزرق  األس������ود 
البطولة ألول مرة  ال���16 من  ل��دور  للتأهل 

منذ 10 سنوات 
وذك������ر م���وق���ع "ت����وت����و م���ي���رك���ات���و وي����ب" 

اإليطالي، يوم امس الخميس، أن الثنائية 
ال���ت���ي س��ج��ل��ه��ا دج��ي��ك��و ف���ي ش���ب���اك ف��ري��ق 
شاختار، منحته رقما تاريخيا لم يحققه 
األوروبية  املسابقات  تاريخ  أي العب في 

من قبل 
أصبح  البوسني  امل��ه��اج��م  أن  وأض���اف 
أول العب في التاريخ ينجح في تسجيل 
25 ه��دف��ا ف��ي دوري أب��ط��ال أوروب�����ا، و25 

هدفا في الدوري األوروبي 
املركز  إنتر ميالن يحتل  أن  إل��ى  يشار 
نقاط،   10 برصيد  مجموعته  ف��ي  الثاني 

خلف املتصدر ريال مدريد 12 نقطة 

الجديد  امل��درب  أنطونيو كونتي  تأكد 
ل���ت���وت���ن���ه���ام، م����ن ص���ع���وب���ة امل���ه���م���ة ال��ت��ي 
ت��ن��ت��ظ��ره، ب��ع��د أن ت��ج��رع ال��ف��ري��ق هزيمة 
في  السلوفيني  م���ورا  أم���ام   2-1 م��ح��رج��ة 

دوري املؤتمر األوروبي 
وت���أخ���ر ت��وت��ن��ه��ام ب��ه��دف ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 
11 ب��ت��س��دي��دة ت���وم���ي ه����ورف����ات، ق��ب��ل أن 
راي����ان سيسينيون الع��ب  ال��ح��ك��م،  ي��ط��رد 
ت��وت��ن��ه��ام، ل��ح��ص��ول��ه ع��ل��ى إن����ذاري����ن في 

غضون 31 دقيقة 
وك��اف��ح ت��وت��ن��ه��ام ب��� 10 الع��ب��ني، حيث  
أدرك هاري كني، التعادل في الدقيقة 72، 
لكن أمادي ماروسا سجل هدف الفوز في 

قوية، ليمنح  بتسديدة   )4+90( الدقيقة 
ف��ري��ق��ه، ال���ذي يحتل امل��رك��ز ال��خ��ام��س في 

الدوري السلوفيني، انتصارا تاريخيا 
وح��ص��ل م����ورا ع��ل��ى أول ن��ق��اط ل���ه في 
النسخة األولى لدوري املؤتمر األوروبي 

في خامس محاولة 
وي����ح����ت����ل ت����وت����ن����ه����ام، امل�����رك�����ز ال���ث���ان���ي 
ف���ي امل��ج��م��وع��ة، وال ي��م��ك��ن��ه اآلن اح��ت��الل 

الصدارة للصعود مباشرة لدور ال� 16 
وي���ت���س���اوى ت��وت��ن��ه��ام ف���ي ال��ن��ق��اط مع 
ال��ث��ال��ث،  فيتيس أرن��ه��ي��م ص��اح��ب امل��رك��ز 
قبل م��ب��ارات��ه األخ��ي��رة أم��ام ري��ن متصدر 

املجموعة، الذي لم يخسر حتى اآلن 

ت���وص���ل م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د، إل��ى 
رال��ف رانجنيك، كي يصبح  اتفاق مع 
��ا ألول���ي 

ً
امل�����درب امل���ؤق���ت ل��ل��ف��ري��ق، خ��ل��ف

جونار سولسكاير 
وي��ت��وق��ف األم����ر ع��ل��ى س��م��اح ن��ادي��ه 
ال����ح����ال����ي ل���وك���وم���وت���ي���ف م���وس���ك���و ل��ه 
بالرحيل، حيث يترأس الشق الخاص 

بالتطوير في الفريق الروسي 
وال ي�����رى امل������ان ي���ون���اي���ت���د، ع���وائ���ق 
تعترض قدوم رانجنيك، وذلك بحسب 

صحيفة "ذا صن" البريطانية 
وم����ن امل��ن��ت��ظ��ر أن ي��وق��ع ران��ج��ن��ي��ك، 
ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 63 ع���اًم���ا، ع��ق��ًدا مع 
م��ان��ش��س��ت��ر ي���ون���اي���ت���د مل�����دة 6 أش���ه���ر، 
وه����ن����اك م���ح���ادث���ات ب���ش���أن ل���ع���ب دور 

طويل األجل في الفريق  
ول������ن ي��ت��م��ك��ن ي���ون���اي���ت���د م����ن ح��س��م 
ال���ت���ع���اق���د، ق���ب���ل م���واج���ه���ة ت��ش��ي��ل��س��ي، 
األح������د امل���ق���ب���ل، األم������ر ال������ذي س��ي��ع��ن��ي 
اس��ت��م��رار ت��ول��ي مايكل ك��اري��ك، املهمة 

الفنية بشكل مؤقت 
ران��ج��ن��ي��ك،  درب  وأن  ي��س��ب��ق  ول�����م 
خ����ارج أمل��ان��ي��ا م���ن ق��ب��ل، إال أن����ه حقق 
االن��ت��ص��ار ف��ي %55 م��ن م��ب��اري��ات��ه مع 
اليبزيج في واليته الثانية مع الفريق، 
وس����اه����م ف����ي ص����ع����وده إل������ى ال�������دوري 

األملاني في الوالية األولى 

وست هام يبلغ ثمن نهائي 
الدوري األوروبي

ت����أه����ل وس�������ت ه�������ام ل���ث���م���ن ن���ه���ائ���ي 
ال��������دوري األوروب����������ي، ب���ع���د ف������وزه 0-2 
النمساوي،  فيينا  رابيد  على مضيفه 

في خامس جوالت دور املجموعات 
وان�����ح�����ص�����ر ال�������ص�������راع ع����ل����ى ورق������ة 
ال��ت��رش��ح ال��ث��ان��ي��ة ع��ن ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ة، 
ال��ك��روات��ي وجينك  ب��ني دينامو زغ���رب 

البلجيكي، عقب تعادلهما 1-1 
وضمن وس��ت ه��ام، إن��ه��اء مشواره 
ف���ي امل��ج��م��وع��ة وه����و ع��ل��ى ال����ص����دارة، 

بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة 
وت���واج���د دي��ن��ام��و زغ���رب ف��ي امل��رك��ز 
الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتني 
أم�����ام ج��ي��ن��ك ص���اح���ب امل���رك���ز ال��ث��ال��ث، 
وقبع رابيد فيينا في الذيل ب� 3 نقاط 

مانشستر يونايتد يتفق
مع مدربه الجديد



استراحة 11ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ

  
 

لبيع 
 الصحف

    

 يمسك

 

مادة 
 مشعة

 

جائزة 
 ال يمضغ عالمية

أديب 
جزائري 

عصابة  راحل
 منظمة

عظيم 
 اللحية

دولة 
جهاز  التينية

 تصوير

 

 

  

لقب أديب 
فرنسي 
         راحل
 جنح

 

حرف 
 عطف

    

 

     

المحيط 
 األطلسي

من 
 للتعريف القوارض

 

     

 حر

    

 

دولة  
 افريقية

مجموعات 
 مسلحة

مشروب 
 غازي

      

مسرحي 
 فرنسي

   

دون 
 المراهق

 وسط رانيا 

علم 
 مذكر

مدينة 
 بلجيكية

لقياس 
 ضغظ الجو

    
  كاسب

      

من 
 األنبياء

اكتشف 
كروية 
 األرض

حجر 
 كريم

    

 
 راشدون

  
مدينة 
 مغربية

 للتعريف    

 تهديد عميل

   
فهمي  

     

  عبر 
بعد  

 أبريل
حكم 
 ايطالي

من  
    األناجيل

 عاتبن
   

 أنعش قلبه

 حياة   
ضد 
 حق نقض حربي

        جود  ملة

في 
 العروق

 البندقية  
حرف 
 هجاء

       
حزب 

رائيلياس      
 عريق

 مميز فاصل

ال مفر      ازدهار   
   منه

 
 

عاصمة     
في   االردن

 المطبخ
  عذب    

 

كلمات مسهمة

عة
ط

قا
مت

ت 
ما

كل

كلمة السر

 م س ط م و ع ا س ا ز و م ي م
 ا ن ث ر د ي و ل م ل ق ج ء م

 ك ا ج ا ف ي ر ك ش ا م ا ر ط

 ل و ب ن س ا ت ا ن ن غ ر ق ش

 ح و ك ر ي ب ي و ن ب ف س ي ق

 ك م ا ب ة ق ن ة ب ي م ر ط س

 ج و ر ج و ا ش ن ط ن س ز ى د
 

 كلمات للتشطيب

 –قانون   -سيناريو  –لمريس  –ميموزا  -ببغاء -الشنفرى –جورج واشنطن 
 -قطز –جرش  –سويسرا  –مكتبة  –طرفاية  –منجنيق  –كوبا   -مسقط 

مثال –كوكب   

 كلمة السر 

 مغنية مصرية راحلة 
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 أفقيا

ضد  –في السفر  رفيق-4ضعف  –ممثل مغربي -3 68نجوم من  –رث -2مغني سعودي راحل -1
رئيس ليبيريا  لقب-(مساحة زراعية )مع-7تفادى  –أمريكية  مدينة-8كالم نصف  – مسيحي-5يميني 

مغربي مسرحي-11القميص )مع(  في-انمحى-جناحنصف -9وقت  أول-باردو اسم-6  

 عموديا

مدينة مغربية -4مدينة مغربية -3واسع  –أغنية للطفي بوشناق -2مثل في الفصاحة  مضرب-ختمن-1
 –ملعب بيضاوي )مع(  -7مغربي  كوميدي-الحيتانمن -8من أنواع المحركات -5بير كباب –

رئيس مصري راحل-11مادة مشعة -9بطن  -قيظ-6متشابهان   
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