
أعلنت اللجنة بني وزاري��ة لتتبع وب��اء كورونا 
ف���ي امل����غ����رب، ت��ع��ل��ي��ق ج��م��ي��ع ال����رح����ات امل��ب��اش��رة 
ل��ل��م��س��اف��ري��ن ف���ي ات���ج���اه امل��م��ل��ك��ة، مل���دة أس��ب��وع��ني، 
وذلك ابتداء من يوم اإلثنني 29 نونبر 2021 على 

الساعة الحادية عشرة ليا و 59 دقيقة .
وأوض��ح��ت اللجنة، في ب��اغ لها، أن��ه ” بسبب 

ال��ت��ف��ش��ي ال���س���ري���ع ل��ل��م��ت��ح��ور ال���ج���دي���د ل��ف��ي��روس 
)B.1.1.529(+، خاصة في  كوفيد19- +أوميكرون 
أوروبا وإفريقيا، ومن أجل الحفاظ على املكاسب 
الجائحة  محاربة  مجال  في  املغرب  راكمها  التي 
وح��م��اي��ة ص��ح��ة امل���واط���ن���ني، ت��ق��رر ت��ع��ل��ي��ق جميع 
اململكة  اتجاه  في  للمسافرين  املباشرة  ال��رح��ات 

امل��غ��رب��ي��ة، مل���دة أس��ب��وع��ني، اب���ت���داء م��ن اإلث��ن��ني 29 
و  ليا  عشرة  الحادية  الساعة  على   2021 نونبر 

59 دقيقة “.
وأض�����������اف امل������ص������در ذات���������ه أن�������ه س���ي���ت���م ت��ق��ي��ي��م 
الوضع بشكل منتظم من أج��ل تعديل اإلج��راءات 

الضرورية، عند الحاجة .
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مصطفى البحر

للنظام  امل��ت��واص��ل  طبيعة العداء  فهم  يمكن  ال 
ال����ج����زائ����ري ت����ج����اه امل���م���ل���ك���ة امل���غ���رب���ي���ة م����ن زاوي�����ة 
ال�����ت�����ط�����ورات االخ������ي������رة ال����ت����ي ت���ش���ه���ده���ا امل��ن��ط��ق��ة 
امل���غ���ارب���ي���ة ف����ي ض������وء امل����ك����اس����ب ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة 
حققتها  التي  وغيرها  واإلقتصادية  والسياسية 
ال���رب���اط ف���ي ال���س���ن���وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��اض��ي��ة ، سيما 
، بما في  املغربية  الصحراء  على مستوى قضية 
ذل���ك إع���ت���راف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة على 
بالسيادة  ت��رام��ب  دون��ال��د  األس��ب��ق  رئيسها  ع��ه��د 
ال���ك���ام���ل���ة ع���ل���ى ال����ص����ح����راء واع����ت����ب����اره����ا ج�����زأ م��ن 
التراب املغربي. باإلضافة إلى نجاح دبلوماسية 
القنصليات التي عرفت تطور غير مسبوق لعدد 

التكريس  ب��اب  في  والعربية  اإلفريقية  ال��دول  من 
ال��ى جانب  ال��ص��ح��راء.  وامل��ي��دان��ي ملغربية  العملي 
التي حققتها  املتواترة  االنتصارات  مجموعة من 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى أك���ث���ر م���ن ص��ع��ي��د، 
ق��ب��ل أن ت��ن��ت��ص��ر ق�����رارات االم����م امل��ت��ح��دة ومجلس 
األمن الدولي ملواقف الرباط في نزاعها اإلقليمي 

املفتعل مع أطراف وخصوم بالجوار املغاربي. 
األم�����ر ال�����ذي رف����ع م��ن��س��وب ال����ع����داء ع��ن��د ح��ك��ام 
بالرباط.  امللكي  القصر  امل��رادي��ة ضد حكام  قصر 
بالفشل  معهودة  غير  إن��ك��ار"   " لحالة  تعبير  ف��ي 
ال���ذري���ع وامل������دوي ل��ل��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال���ج���زائ���ري���ة في 
 ، املغربية  الدبلوماسية  وفاعلية  لقوة  مجاراتها 
بعد تغيير منهجية السياسية الخارجية للرباط 
وكذا  املغربية  الصحراء  قضية  مع  تعاطيها  في 
إقليميا  للمغرب  اإلستراتيجية  الكبرى  القضايا 

وج��ه��وي��ا ودول���ي���ا ،ف���ي أع��ق��اب اس��ت��ب��دال امل��ق��ارب��ة 
سياسة  أدب��ي��ات  ف��ي  ل��س��ن��وات  املعتمدة  الدفاعية 
تغيير  على  املؤسسة  الردعية،  بالعقيدة  اململكة 
ق����واع����د ال��ل��ع��ب��ة ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة ب���ك���اف���ة امل��ح��ط��ات 
وامل����ح����اف����ل ال����دول����ي����ة واألم����م����ي����ة وت���ع���دي���ل ق���واع���د 
ال��واق��ع ، ب��خ��اص��ة بمناطق  اإلش��ت��ب��اك ع��ل��ى أرض 
ال���ج���دار األم���ن���ي م���ع ان���ح���راف���ات وت���ه���ور وان���دف���اع 
م��رت��زق��ة ال��ب��ول��ي��زاري��و ، ع��ل��ى خلفية اإلن��ت��ك��اس��ات 
والسياسية  وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة  امليدانية   وال��ه��زائ��م 
ال���ت���ي م��ن��ي��ت ب���ه���ا ف����ي ال���ش���ه���ور األخ����ي����رة ب��م��ع��ي��ة 
فطبيعة  وب��ال��ت��ال��ي  ب��ال��ج��زائ��ر.  حاضنتها  ح��ك��ام 
ع���داء ال��ن��ظ��ام ال��ج��زائ��ري غ��ي��ر م��ره��ون ب��ال��ض��رورة 
مل����ا آل�����ت إل���ي���ه ال���ت���ح���والت وال����ت����ط����ورات امل��ي��دان��ي��ة 
وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة، ب��ل ع��داء 

عقيدة تاريخية متأصلة في سياسة الجزائر. 

وع��ل��ي��ه ي��م��ك��ن ال��ق��ول أن ال��ه��س��ت��ي��ري��ا اإلع��ام��ي��ة 
امل��خ��ص��ص��ة ل��خ��دم��ة أج���ن���دة ال���ج���ن���راالت وال��ح��م��ل��ة 
امل����س����ع����ورة ل���ب���ع���ض األس�����ات�����ذة وامل���ح���ل���ل���ني ،ض���د 
زي���������ارة ل����ن����ائ����ب رئ����ي����س ال������������وزراء وزي��������ر ال����دف����اع 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ب��ي��ن��ي غ��ان��ت��ز ل��ل��م��غ��رب ، ت��ن��درج في 
س��ي��اق ت��رس��ي��خ م��ق��وم��ات ال���ع���داء ال��ت��اري��خ��ي ضد 
في  ح��اص��ل  تحصيل  ب��اع��ت��ب��اره  امل��غ��رب��ي��ة  اململكة 
ك��ل ما  ال��ن��ظ��ام ض��د  ل��ه��ذا  السيكولوجية   ال��ع��ق��دة 
هو مغربي،مادام رهن وجوده السياسي بتقعيد 

أصول العداء في  حق اململكة املغربية.
الفريد  النظام  ل��ه��ذا  الكاثوليكي  ال��رب��ط  وه��ذا   
م���ن ن��وع��ه ف���ي ال��ع��ال��م ، ه���و ال����ذي ي��ش��ك��ل ح��اج��زا 

نفسيا ضاغطا على رقبة حكام قصر املرادية.  

تعليق جميع الرحالت املباشرة للمسافرين
 في اتجاه املغرب ملدة أسبوعني

الذاكرة المغاربية

4
امليناء القدمي.. »لؤلؤة« بنزرت 

التونسية وقلبها النابض

علوم وتكنولوجيا رياضة
 طاليب مهدد 

بعقوبات "قاسية" من 
لجنة األخالقيات 

الصحة العاملية: اللقاحات 
تقلل عدوى كورونا 

8بنسبة 40 باملئة

تتمة  ص 2

9

مقتل 6 جنود سودانيني في هجوم لقوات 
إثيوبية على موقع عسكري

ولد عبد العزيز يغرد حول اشتعال االسعار في موريتانيا

بينهم  6 جنود  مقتل  أعلنت مصادر عسكرية سودانية 
ض���اب���ط���ان، ف���ي ه���ج���وم ش��ن��ت��ه ق�����وات إث��ي��وب��ي��ة ع��ل��ى م��وق��ع 

عسكري سوداني قرب الحدود بني البلدين.
وقال الجيش السوداني في بيان إن ” قواته املوجودة في 
الصغرى تعرضت العتداء وهجوم من مجموعات  الفشقة 
للجيش واملليشيات اإلثيوبية … وتصدت قواتنا للهجوم 
بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في األرواح واملعدات”.

حسب وكالة رويترز.

شجب الرئيس املوريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بقوة 
ما وصفه ب�”اشتعال أسعار املواد األساسية”، وذلك في تغريدة على 
حساب باسمه في تويتر، تمت مشاركة رابطه على صفحة فيسبوك 
التي أطلقها منذ فترة. وقال ولد عبد العزيز في هذه التغريدة إنه 
“ف��ي املقابل نقبل با شكوى ما حصل في غضون سنة من زي��ادة 
ب����٪100 لكي يصوتوا على قوانني  املحترمني  استحقاقات نوابنا 
تبيح خنقنا”. وكذا “رفع ميزانية الرئاسة بنسبة ٪300”، و”عودة 

رباعيات الدفع الحكومية على طرقنا!”.
وتساءل ولد عبد العزيز في نهاية تغريدته قائا: “أفا ننتبه أن 

كل ذلك يمل بذخهم؟”.

تبون يعلن أن العالقات الجزائرية الفرنسية 
املتوترة يجب أن تعود إلى طبيعتها

العاقات  أن  تبون  املجيد  عبد  ال��ج��زائ��ري  الرئيس  أعلن 
الجزائرية الفرنسية املتوترة »يجب أن تعود إلى طبيعتها« 

بني البلدين .
وقال الرئيس تبون للتلفزيون االجزائري مساء الجمعة 
يجب ان ترجع العاقات لوضعها الطبيعي، بشرط أن االخر 

في اشارة لفرنسا يفهم أن الند للند ليس استفزازا له.

النظام الجزائري واإلصرار على مواصلة العداء ضد املغرب
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زنقة .. زنقةشش
الجزائر.. تمديد التصويت 

باالنتخابات احمللية ساعة إضافية  

 أع���ل���ن���ت ال��س��ل��ط��ة ال��ع��ل��ي��ا امل��س��ت��ق��ل��ة 
السبت،  مساء  بالجزائر،  لالنتخابات 
ت�����م�����دي�����د ع�����م�����ل�����ي�����ات ال�����ت�����ص�����وي�����ت ف���ي 
االن���ت���خ���اب���ات امل��ح��ل��ي��ة امل���ب���ك���رة ب��س��اع��ة 
واح������������دة إل��������ى غ�����اي�����ة ال����ث����ام����ن����ة م���س���اء 

بالتوقيت املحلي.
وج�����اء ف���ي ب���ي���ان ل��ل��س��ل��ط��ة إن ال���ق���رار 
ع��ب��ر كافة  م��ن ممثليها  ب��ت��وص��ي��ة  ج���اء 

الواليات دون تقديم سبب لذلك.
أعلنت  للمشاركة  نسبة  آخ��ر  وكانت 
ب��امل��ئ��ة حتى   13.30 ه��ي  ال��س��ل��ط��ة  عنها 

الواحدة زواال.
ال��س��ل��ط��ة محمد شرفي  وأك���د رئ��ي��س 
ف�����ي ت����ص����ري����ح����ات ل���ل���ص���ح���اف���ي���ني ع��ل��ى 
بمركز  التصويت  في  مشاركته  هامش 
اقتراع في العاصمة، إن نسب املشاركة 
عبر مختلف الواليات توحي بتسجيل 
ن��س��ب��ة م��رت��ف��ع��ة م��ق��ارن��ة ب��االن��ت��خ��اب��ات 
يونيو/حزيران  في  ج��رت  التي  املحلية 

املاضي وهي 30.2 باملئة.
ويبلغ ع��دد م��ن لهم ح��ق التصويت، 
 23 الجزائرية،  االنتخابات  وفق سلطة 
مليونا و717 ألفا و479 ناخبا، موزعني 
ع��ل��ى 13 أل��ف��ا و326 م��رك��ز اق���ت���راع، و61 

ألفا و676 مكتبا.
ف��ي ه��ذه االنتخابات 1158  وت��ش��ارك 
قائمة في مجالس املحافظات، عبر 58 
ق��ائ��م��ة ح��زب��ي��ة و281  والي����ة، منها 877 

ملستقلني.
أم��ا في سباق البلديات، وه��ي 1541 
بينها  ق��ائ��م��ة،   5848 ف��ت��ق��دم��ت  ب��ل��دي��ة، 
و988  س��ي��اس��ي��ا،  ح��زب��ا   40 تمثل   4860

قائمة ملستقلني.
وت���ع���ت���ب���ر ه������ذه االن����ت����خ����اب����ات ث���ان���ي 
موعد في الجزائر يعتمد نظام القائمة 

املفتوحة.
وي���ق���ص���د ب���ال���ق���ائ���م���ة امل���ف���ت���وح���ة أن���ه 
ي��س��م��ح ل��ل��ن��اخ��ب ب���اخ���ت���ي���ار امل��رش��ح��ني 
داخ���ل ال��ق��ائ��م��ة ال���واح���دة ح��س��ب رغبته، 
بخالف املغلقة التي كانت تفرض عليه 
اخ��ت��ي��ار ال��ق��ائ��م��ة ك��م��ا ه��ي وف���ق ترتيب 

الحزب دون إمكانية التصرف فيها.
وتعتبر هذه االنتخابات هي الثانية 
ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ال���ج���زائ���ر ف���ي أق����ل م���ن 6 
التي  النيابية  االنتخابات  بعد  أش��ه��ر، 

نظمت في 12 يونيو/حزيران املاضي.

تتمة األولى

النظام الجزائري واإلصرار على مواصلة العداء ضد املغرب

المشهد المغاربي

 جدد املرصد املغربي للسجون دعوته 
امل��ؤس��س��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة إل���ى ب��ل��ورة ودع��م 
مقترحات قوانني ترمي إلى إلغاء عقوبة 
اإلعدام. كما طالب الحكومة بالتصويت 
ل��ف��ائ��دة ق�����رارات ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��أم��م 
املتحدة املتعلقة بوقف التنفيذ، وبتأييد 
ق���������رارات م���ج���ل���س ح����ق����وق اإلن�����س�����ان ذات 
ال��ص��ل��ة، اع��ت��ب��ارًا ل��ك��ون ال��ح��ق ف��ي الحياة 
اإلع��دام تصادر  وأن عقوبة  حقًا مقدسًا، 

هذا الحق.
وف��������ي ت����ق����ري����ر ج�����دي�����د ح��������ول أوض��������اع 
السجون املغربية، تلقت “القدس العربي” 
الحقوقية  الهيئة  نسخة منه أمس، قالت 
امل���دن���ي���ة امل�����ذك�����ورة: “ع���ن���دم���ا ن��ح��ك��م ع��ل��ى 
اإلنسان باإلعدام وال ينفذ عليه فهو يطبق 
السجنية،  كل لحظة من حياته  في  عليه 
ألن�������ه ي���ع���ي���ش ب����اس����ت����م����رار ت����ح����ت ض��غ��ط 
يتطلب  م��ا  وه��و  الخطيرة،  العقوبة  ه��ذه 
التعامل مع هذه الفئة املحكومني باإلعدام 
ب��م��ن��ط��ق خ������اص ي����راع����ي خ��ص��وص��ي��ت��ه��ا 
اليومي  والضغط  واالجتماعية  النفسية 
وال���ق���ل���ق امل���س���ت���م���ر امل���ص���اح���ب ل��ل��م��ح��ك��وم 
ب��اإلع��دام، وال���ذي يتطلب متابعة صحية 
والحكم،  العقوبة  تراعي طبيعة  ونفسية 
إل�����ى ج����ان����ب ال����وض����ع االج���ت���م���اع���ي ال����ذي 
األس���رة  م��ع  بالقطيعة  ال��غ��ال��ب  ف��ي  يتسم 
واملحيط ال��خ��ارج��ي، وم��ا يترتب ع��ن ذلك 

م����ن وض���ع���ي���ة ن��ف��س��ي��ة ح���رج���ة ق����د ت����ؤدي 
ف��ي ب��ع��ض ال���ح���االت إل���ى االن��ت��ح��ار إذا لم 
ي��ت��م ت����دارك ال��وض��ع وم��ص��اح��ب��ة السجني 

نفسيًا”.
وك��ش��ف ال��ت��ق��ري��ر أن���ه رغ���م ك���ون عقوبة 
اإلعدام ال تطبق في القانون املغربي، ففي 
سنة 2020، تم النطق بعقوبة اإلعدام في 
ح���ق 9 أش���خ���اص، ل��ي��ص��ل ع���دد ال��س��ج��ن��اء 
امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��م ب��ع��ق��وب��ة اإلع������دام إل����ى 73 
سجينًا وسجينة، بلغت نسبة الذكور 97 
في املئة، ونسبة اإلناث 3 في املئة. وأشار 
إلى أن معظمهم متابعون في قضايا تهم 

الحق العام وقضايا التطرف واإلرهاب.
وأضاف أنه رغم تقليص عدد الجرائم 
امل��ح��ك��وم��ة ب��ع��ق��وب��ة اإلع������دام، ف��ق��د استمر 
القضاء من إصدار أحكام جديدة قاضية 
ب��ع��ق��وب��ة اإلع��������دام، م���ا ي��ع��ن��ي ت���زاي���د ع��دد 
امل��ح��ك��وم��ني ب���اإلع���دام ال��ذي��ن ي��ف��دون على 
امل��ؤس��س��ات ال��س��ج��ن��ي��ة، م��ا ي��ط��رح مشكلة 
السجن،  أودع����وا  محكومني  م��ع  التعامل 
ف��ي ان��ت��ظ��ار تنفيذ حكم اإلع����دام ال���ذي لن 

ينفذ.
وس����ج����ل ال����ت����ق����ري����ر أن�������ه ي����ج����ري ف��ص��ل 
امل���ح���ك���وم���ني ب������اإلع������دام ع�����ن غ���ي���ره���م م��ن 
ب��اإلع��دام  للمحكومني  وي��ف��رد  ال��س��ج��ن��اء، 
جناح خ��اص بعد ص��دور األح��ك��ام، ويتم 
ت���رح���ي���ل ج����ل امل���ح���ك���وم���ني ب�����اإلع�����دام إل���ى 

السجن املركزي في القنيطرة الذي يتوفر 
ع��ل��ى ح��ي خ���اص ب��امل��ح��ك��وم��ني ب���اإلع���دام، 
 
ً
في السابق كانت كل غرفة ت��أوي معتقال

واحدًا، ومع تزايد العدد أصبحت الغرف 
تضم من 3 إلى 4 أشخاص.

والح�������ظ امل�����رص�����د امل����غ����رب����ي ل��ل��س��ج��ون 
أن امل��ح��ك��وم��ني ب�����اإلع�����دام، وان���ط���الق���ًا من 
ال���ظ���روف ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ي��خ��ض��ع��ون لها 
بغض النظر عن باقي السجناء، فهم في 
بالحقوق  في عالقة  أشمل  لرعاية  حاجة 
امل��ن��ص��وص عليها ف��ي ال��ق��واع��د األم��م��ي��ة، 
ب��ت��م��ك��ي��ن��ه��م وب���غ���ض ال���ن���ظ���ر ع����ن ط��ب��ي��ع��ة 
والنفسية،  الصحية  الرعاية  من  العقوبة 
التكوينات  من  االستفادة  في  الحق  وم��ن 

أو املساهمة في األنشطة.
الحركة  تطلعت  “لقد   :

ً
قائال واستطرد 

ال��ح��ق��وق��ي��ة امل���غ���رب���ي���ة وض��م��ن��ه��ا امل���رص���د 
عديدة  مطالبات  بعد  للسجون  امل��غ��رب��ي 
ب���اإلل���غ���اء، إل���ى ال��ت��ص��وي��ت اإلي��ج��اب��ي من 
ط������رف امل�����غ�����رب خ������الل ه������ذه ال���س���ن���ة ع��ل��ى 
ق��رار جديد يتعلق بوقف تنفيذ  م��ش��روع 
ع��ق��وب��ة اإلع�����دام، ال���ذي ع���رض ع��ل��ى أن��ظ��ار 
ال���ج���م���ع���ي���ة ال����ع����ام����ة ل����أم����م امل����ت����ح����دة ف��ي 
منتصف كانون األول/ ديسمبر 2020، إال 
أنه تم تسجيل موقف االمتناع املتواصل 
عن التصويت الذي سلكه املغرب، وتشبث 
املتحدة  ل��أم��م  ال��ع��ام��ة  الجمعية  أم���ام  ب��ه 

خالل دوراتها السابقة”.
ودع���������ا ال����ت����ق����ري����ر إل�������ى ال���ت���ق���ل���ي���ص م��ن 
االحتياطي،  االعتقال  إلى  اللجوء  ح��االت 
ودع������ا إل�����ى ت��ق��ل��ي��ص م���دت���ه���ا ف����ي ال��ج��ن��ح 
ألرب���ع وع��ش��ري��ن س��اع��ة عندما تقتضيها 
ال����ض����رورة ال���ق���ص���وى، وال ي��م��ك��ن ال��ل��ج��وء 
بالعنف  املتعلقة  الجنح  ف��ي  س��وى  إليها 
ض������د األب�������وي�������ن وال�����ع�����ن�����ف ض������د ال���ن���س���اء 

واستغالل األطفال، وجرائم الدم.
واقترح املرصد املغربي للسجون على 
العفو  اج��ت��م��اع للجنة  ع��ق��د  ال��ع��دل  وزي����ر 
ك���ل أس���ب���وع ض��م��ن ال���خ���ي���ارات ال��س��ي��اس��ة 
الحصار  وحالة  تتالءم  التي  والقانونية 
بإنقاذ  الجائحة وتسمح  الصحي وحالة 
اقترح اجتماع  السجون ولو نسبيًا. كما 
املقيد للمعتقلني.  اإلف��راج  البت في  لجنة 
وط�����ال�����ب ب������إج������راء ال����ف����ح����وص ال��ص��ح��ي��ة 
تقديم  ق��ب��ل  ال��ش��رط��ة  بمخافر  للمعتقلني 
م����ن ي���م���ك���ن ت��ق��دي��م��ه��م ل��ل��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة، 
التعامل مع  كما ط��ال��ب األج��ه��زة األم��ن��ي��ة 
للقانون  اع��ت��ق��ال��ه��م طبقًا  ع��ن��د  امل��خ��ال��ف��ني 
الفتيان/  وأوض����اع  نفسيتهم  وب��اح��ت��رام 
األحداث منهم، عالوة على عدم استخدام 
القبض  لتبرير  م��وظ��ف”  “إه��ان��ة  الشرطة 
ع���ل���ى ال����ن����اس ووض���ع���ه���م ره�����ن االع���ت���ق���ال 

االحتياطي.

 ب���ات���ت ف���رن���س���ا ت���ج���د م���ش���اك���ل م��ع��ق��دة 
بلدان  في  التقليدية  نفوذها  مناطق  في 
مالي  من  األم��ر  وامتد  الصحراء،  جنوب 

وبوركينا فاسو إلى النيجر.
وي����ق����ول م����راق����ب����ون إن ف���رن���س���ا ج��ل��ب��ت 
إل���ى نفسها م��ش��اك��ل ك��ث��ي��رة ب��ع��د ق��راره��ا 
ب���االن���س���ح���اب م���ن ال���ح���رب ض���د اإلره�����اب 
املنطقة،  دول  على جيوش  املهمة  وإلقاء 
ل��ون ع���ن م��ب��رر  م���ا ج��ع��ل ك��ث��ي��ري��ن ي��ت��س��اء
ب���ق���ائ���ه���ا، وأن األم������ر ل����م ي���ع���د ف���ق���ط ع��ل��ى 
بل  الرسمي  السياسي  ال��خ��الف  مستوى 
ت���ح���ول إل����ى ح���ال���ة م���ن ال��غ��ض��ب ال��ش��ع��ب��ي 
ض�����د اس������ت������دارة ب�����اري�����س ع�����ن ش���رك���ائ���ه���ا 

التاريخيني.
ال��ف��رن��س��ي إن محتجني  ال��ج��ي��ش  وق���ال 
ف�����ي ال���ن���ي���ج���ر اع����ت����رض����وا ط����ري����ق ق���اف���ل���ة 
ع���س���ك���ري���ة ف���رن���س���ي���ة ال���س���ب���ت ب���ع���د ف���ت���رة 
وجيزة من عبورها الحدود من بوركينا 
ف���اس���و ح���ي���ث ظ���ل���ت ع���ال���ق���ة مل�����دة أس���ب���وع 

بسبب احتجاجات ضد فرنسا هناك.
وذكر الكولونيل باسكال الني املتحدث 
ال����ف����رن����س����ي أن ج����ن����ودا  ال����ج����ي����ش  ب����اس����م 
ف���رن���س���ي���ني وق��������وات م����ن ش����رط����ة ال��ن��ي��ج��ر 
ملنع  تحذيرية  طلقات  أطلقوا  العسكرية 

املحتجني من االقتراب من سياراتهم قبل 
م��واص��ل��ة طريقها  م��ن  ال��ق��اف��ل��ة  تتمكن  أن 
ب���ات���ج���اه ال���ع���اص���م���ة ن���ي���ام���ي. وت���ص���اع���د 
ال����غ����ض����ب ب���س���ب���ب ال������وج������ود ال���ع���س���ك���ري 
في  السابقة  مستعمراتها  ف��ي  الفرنسي 
النيجر وب��ورك��ي��ن��ا ف��اس��و وب��ل��دان أخ��رى 
حيث  أفريقيا  بغرب  الساحل  منطقة  في 
توجد اآلالف من القوات الفرنسية لقتال 
تنظيمي  م��ع  متحالفة  محلية  ج��م��اع��ات 

القاعدة والدولة اإلسالمية.
املئات  اعترض  املاضي  األسبوع  وفي 
م�����ن األش������خ������اص ف�����ي م����دي����ن����ة ك�����اب�����ا ف��ي 
ب��ورك��ي��ن��ا ف��اس��و ط��ري��ق م��رك��ب��ات م��درع��ة 
على  احتجاجا  فرنسية  نقل  وشاحنات 
إخفاق القوات الفرنسية في وقف العنف 

املتصاعد للمتشددين اإلسالميني.
ال��ح��وادث ت��رس��ل إش���ارات إل��ى باريس 
بأن املزاج الرسمي والشعبي لم يعد في 
ص��ال��ح��ه��ا، خ��اص��ة أن ال����دول ت��ب��ح��ث عن 

حلفاء جدد
وت��م��ك��ن��ت ال��ق��اف��ل��ة ال��ت��ي ك��ان��ت متجهة 
م���ن س��اح��ل ال���ع���اج إل����ى ش��م��ال م��ال��ي من 
األم��ر  ف��ي نهاية  ف��اس��و  م��غ��ادرة بوركينا 

يوم الجمعة.

وأكدت هيئة األركان الفرنسية أن هذا 
“ال���رت���ل امل��ك��ون م��ن س��ت��ني ش��اح��ن��ة وم��ئ��ة 
عسكري فرنسي غادر أبيدجان متوجها 
إل���ى ن��ي��ام��ي ث���م غ�����او”، وه���و ل��ي��س “رت���ال 
ل��ن��ق��ل أس��ل��ح��ة إل���ى ج��ه��ادي��ني ك��م��ا أش��ي��ع 

على شبكات التواصل االجتماعي”.
وي��ع��ت��ق��د امل��راق��ب��ون أن ه���ذه ال��ح��وادث 
إل��ى باريس  ق��وة  املتفرقة ترسل إش��ارات 
ال��رس��م��ي والشعبي لم  امل���زاج  م��ف��اده��ا أن 
يعد في صالحها، خاصة أن بعض هذه 
الدول قد بدأ بالفعل في البحث عن حلفاء 
إلى  وتركيا، مشيرين  روس��ي��ا  مثل  ج��دد 
أن ما تسمعه أحيانا من هذا املسؤول أو 
ذك ال يعدو أن يكون مجاملة ورغبة في 
ال��ت��ام��ة، لكن  ع��دم ال��وص��ول إل��ى القطيعة 

األمور ال تسير في صالح فرنسا.
وأع����رب رئ��ي��س ال��ن��ي��ج��ر م��ح��م��د ب���ازوم 
م��س��اء ال��ج��م��ع��ة ع��ن “ام��ت��ن��ان��ه” ل��ف��رن��س��ا، 
مشيدا ب�”تضحياتها” في دول الساحل، 
ف����ي وق�����ت ت���ت���زاي���د االن����ت����ق����ادات ل��ل��وج��ود 

العسكري الفرنسي في هذه املنطقة.
وأك�������د ب��������ازوم ف����ي م���ق���اب���ل���ة م����ع إذاع�����ة 
ب���ني جميع  ال��ن��ي��ج��ر أن “م����ن  وت��ل��ف��زي��ون 
مكافحة  ف��ي  جانبنا  إل��ى  امللتزمة  ال���دول 

اإلره����اب، فرنسا ال��ي��وم ه��ي ال��دول��ة التي 
تقدم أكبر التضحيات”.

ن���ظ���ام���ه  ي����ن����ت����ق����دون  ال�����ذي�����ن  إن  وق��������ال 
وف���رن���س���ا “ل���ي���س ل��دي��ه��م أدن�����ى ف���ك���رة عن 
ت��م اعتقالهم في  ال��ذي��ن  ع��دد اإلره��اب��ي��ني 
م��ن��ط��ق��ة ت�����ورودي )ب��ال��ق��رب م��ن ب��ورك��ي��ن��ا 
ف����اس����و( ق���ب���ل أن ُي���ق���دم���وا ع���ل���ى ف���ع���ل أي 
التعاون مع أجهزة  شيء” وهذا “بفضل 

الفرنسية”. االستخبارات 
ك���م���ا أش������اد ال���رئ���ي���س ب�������ازوم ب��ت��دري��ب 
الخاصة  ال��ق��وات  م��ن  كتيبة   12 وتجهيز 
الواليات  قبل  من  النيجيري  الجيش  في 
امل�����ت�����ح�����دة وب���ل���ج���ي���ك���ا وأمل�����ان�����ي�����ا وك����ن����دا 
وف��رن��س��ا. وق��ال إن ه��ذه ال��ق��وات الخاصة 
ستجعل م��ن امل��م��ك��ن إق��ام��ة “ت����وازن ق��وى 

في مواجهة عدونا”.
التي  ال��ف��رن��س��ي��ة  ب��رخ��ان  ق���وة  وتنتشر 
 5100 إل�����ى   2020 ع�����ام  ع���دي���ده���ا  ارت����ف����ع 
ج���ن���دي م���ع ت��ع��زي��زه��ا ب�������600 ع��ن��ص��ر في 
خ��م��س دول م���ن م��ن��ط��ق��ة ال��س��اح��ل، حيث 
إلى جانب قوة  تواجه جماعات جهادية 
من مجموعة دول الساحل الخمس تضم 
ج���ن���ودا م���ن م��وري��ت��ان��ي��ا وت���ش���اد وم��ال��ي 

وبوركينا فاسو والنيجر.

تقرير: 73 محكومًا عليهم باإلعدام في املغرب وحاالت تنفيذه ال تطبق إال نادرًا

ارتباك السياسة الفرنسية يوسع دائرة مشاكلها جنوب الصحراء

م��ا صعب م��أم��وري��ة إي��ج��اد ح��ل يحرره 
م�����ن ع����ق����دت����ه ال����ت����اري����خ����ي����ة وي����ح����ف����ظ م����اء 
وج����ه����ه ب����ال����داخ����ل وال������خ������ارج ال������ى درج����ة 
ال��ت��خ��ل��ص  ف��ع��م��ل��ي��ة  ،وبالتالي   اإلح������راج 
م��ن��ه ت��س��ت��وج��ب إج������راء ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة 
كبرى عاجلة تروم استئصال ورم إسمه  
"امل�����غ�����رب" م����ن رأس ه�����ذا ال���ن���ظ���ام ع���وض 
التفكير صوب اإلتجاه الخطأ املتمثل في 
استئصال املغرب من جغرافيته الطبيعية 
ك��أم��ة م��ت��ج��ذرة ف��ي ع��م��ق ت��اري��خ البشرية 
ل��ق��رون من  غ��ي��ره��ا  امل��غ��ارب��ي��ة و  باملنطقة 
السكتة  لتفاذي مضاعفات  وذل��ك  ال��زم��ن، 

الدماغية التي يبدو انها ستتكرر عشرات 
امل������رات ب��ف��ع��ل األل�����م ال���ش���دي���د وامل���ت���واص���ل 
بالجزائر   للنظام  املغرب  سيسببه  ال��ذي 
م������ادام م��ص��ر ل��إب��ق��اء ع��ل��ي��ه ب��ع��ن��اد ق��ات��ل 
ومدمر في رأسه. الى ذلك يتفهم املغاربة 
م��ل��ك��ا وح���ك���وم���ة وش���ع���ب���ا ب��ع��ن��اي��ة ف��ائ��ق��ة 
وك���ب���ي���رة ال���ح���ال���ة ال��ن��ف��س��ي��ة وال���وض���ع���ي���ة 
و  واإلقتصادية  واإلجتماعية  السياسية 
التي  املتدهورة  و  املنهارة  الدبلوماسية 
ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��زائ��ر ،ف���ي ظ���ل ت���وال���ي ال��ه��زائ��م 
واإلنكسارات على أكثر من مستوى، كما 
السياسي  امل��أزق  باملقابل  املغاربة  يتفهم 

ال���ذي وض��ع نفسه فيه  ال��داخ��ل��ي الخطير 
قبضته  ف��رض  على  ،القائم  هناك  النظام 

الحديدية  على الشعب الجزائري. 
التداعيات  تمة محاولة تصريف  وم��ن 
األزم��ة غير املسبوقة  القاهرة لذيول هذه 
ف��ي ت��اري��خ ال��ج��زائ��ر باتجاه امل��غ��رب البلد 
ان��ه ع��دو حقيقي  الجار ، وتصويره على 
ي���ه���دد أم�����ن ووج�������ود ال���ك���ي���ان ال���ج���زائ���ري 
،وي���س���ت���ه���دف وح���دت���ه ال���ت���راب���ي���ة وي��س��ع��ى 
تشجيع  عبر  الداخلي  اس��ت��ق��راره  لزعزعة 
أه�����ال�����ي م���ن���ط���ق���ة ال���ق���ب���ائ���ل ع���ل���ى ال���ت���م���رد 
واالن��ف��ص��ال ع��ن ال��دول��ة امل��رك��زي��ة ،ويتآمر 

ع����ل����ى م���ص���ال���ح���ه ال����وط����ن����ي����ة، م������ن خ����الل 
اإلس����ت����ق����واء ب���اس���رائ���ي���ل وب���ع���ض ال���ق���وى 
الهالمية  امل��ب��ررات  الكبرى،وفق  األجنبية 
الدافعني  التي ال توجد س��وى في مخيلة 
بها من شيوخ الجنرالت لتبرير تآمرهم 
والتحريض  أوال  ال��ج��زائ��ري  الشعب  على 
واإللتفاف   ، ثانيا  املغرب  على  الرخيص 
ث���ال���ث���ا ع���ل���ى م���ط���ال���ب ال�����ح�����راك ال��ش��ع��ب��ي 
م����ن س��ن��ت��ني  أكثر   ع���م���ر  ال�������ذي  ال���س���ل���م���ي 
ب��ال��ش��ارع ال��ج��زائ��ري امل��ط��ال��ب ب��رح��ي��ل ما 
الحكم  م��ن��ظ��وم��ة  ع��ن  "ال��ع��ص��اب��ة"  يسميه 
اإلص��رار  لدولة مدنية عوض  والتأسيس 

ع��ل��ى اإلب���ق���اء عليها ع��س��ك��ري��ة، وم��ح��اول��ة 
الذي  الشامل  االنهيار  األنظار عن  صرف 
إيقاعه معظم مناطق جزائر  تعيش على 
النفط والغاز ملا يزيد عن السنة ونصف 
ال���س���ن���ة.  ل���ذل���ك ال ض���ي���ر ف����ي خ���ل���ق أع�����داء 
على  لعبةالتحريض  وم��واص��ل��ة  وهميني 
املغرب وترسيخ صورة العدو الكالسيكي 
في أذهان اإلخوة الجزائريني الذين ابتلوا 
ب��ع��س��اك��ر ش��ي��وخ م���ص���رون ب��ج��ه��ال��ة على 
الشعب  على  القهرية  ال��وص��اي��ة  م��واص��ل��ة 
م��ه��م��ا ك���ان���ت ال�����دواف�����ع وامل������ب������ررات وك����ذا 

النتائج.  
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مختصرات

الجزائر: نسبة املشاركة األولية 
في االنتخابات البلدية بلغت 

35.97%
كشف محمد شرفي، رئيس السلطة 
ال���ج���زائ���ري���ة امل��س��ت��ق��ل��ة ل���ان���ت���خ���اب���ات، 
مساء أمس السبت، في ندوة صحفية 
حول النتائج األولية املؤقتة، أن نسبة 
امل���ش���ارك���ة ال���وط���ن���ي���ة ف����ي االن���ت���خ���اب���ات 
امل��ح��ل��ي��ة ال��خ��اص��ة ب��أع��ض��اء امل��ج��ال��س 
باملائة   35.97 بلغت  البلدية  الشعبية 
ع���ن���د غ���ل���ق م���راك���ز ال���ت���ص���وي���ت، ب��ي��ن��م��ا 
بلغت 34.39 باملائة بالنسبة النتخاب 

أعضاء املجالس الوالئية.
وأوض�����ح ش��رف��ي أن ع���دد ال��ن��اخ��ب��ني 
ألعضاء املجالس الشعبية البلدية بلغ 
 8.517.919 االق��ت��راع  مكاتب  غلق  عند 
ن����اخ����ب ع���ل���ى امل���س���ت���وى ال����وط����ن����ي، أي 
املائة،   35.97 ب�  ق��درت  بنسبة مشاركة 
ب��ي��ن��م��ا ب���ل���غ ع�����دد ال���ن���اخ���ب���ني ألع���ض���اء 
املجالس الشعبية الوالئية 8.154.226 
ن���اخ���ب، أي ب��ن��س��ب��ة م��ش��ارك��ة ق����درت ب� 

34.39 باملائة.
وأض�������اف ش���رف���ي أن ه�����ذه ال��ن��ت��ائ��ج 
ت���ب���ق���ى م����ؤق����ت����ة، ف�����ي ان����ت����ظ����ار دراس������ة 
امل���ع���ط���ي���ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال���خ���اص���ة ب��ه��ذه 
ال���ع���م���ل���ي���ة االن���ت���خ���اب���ي���ة وال����ف����ص����ل ف��ي 

الطعون 

تونس.. قيس سعيد يعني والة 
جدد في 4 محافظات

ع�������ني ال�����رئ�����ي�����س ال�����ت�����ون�����س�����ي ق���ي���س 
في  ج��دد  والة  أرب��ع��ة  الجمعة،  سعيد، 
محافظات بن عروس )شمال( ومدنني 

وصفاقس وقفصة )جنوب(.
وأف���������ادت ال����رئ����اس����ة ال���ت���ون���س���ي���ة ف��ي 
ب��ي��ان، أن سعيد أص��در أوام���ر رئاسية 
بتكليف سعيد بن زايد بوالية مدنني، 
وع�����ز ال����دي����ن ش���ل���ب���ي ب�����”ب����ن ع�������روس”، 
وف�������وزي م������راد ب�����”ص����ف����اق����س”، ون�����ادر 
تفاصيل  ب���”ق��ف��ص��ة”، دون  ال��ح��م��دون��ي 

أكثر عن تلك الشخصيات.
باملحافظات  التعيينات  تلك  وتأتي 
األرب���ع���ة، ب��ع��د ن��ح��و 4 أش��ه��ر م��ن إق��ال��ة 
والتها السابقني في 25 يوليو/ تموز، 
تزامنا مع أزمة سياسية لم تنته بعد.

وم���ن���ذ 25 ي���ول���ي���و امل����اض����ي، ت��ش��ه��د 
ت������ون������س أزم�����������ة س����ي����اس����ي����ة ح�������ني ب�����دأ 
منها،  “اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة”  ات  إج����راء سعيد 
ت��ج��م��ي��د ال��ب��رمل��ان ورف���ع ال��ح��ص��ان��ة عن 
دستورية  مراقبة  هيئة  وإلغاء  نوابه، 
القوانني، وإصدار تشريعات بمراسيم 

رئاسية،
وت���رؤس���ه ل��ل��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة، وإق���ال���ة 
رئ���ي���س ال���ح���ك���وم���ة، وت���ول���ي���ه ال��س��ل��ط��ة 
 
َ ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ب���م���ع���اون���ة ح���ك���وم���ة َع������نينَّ

 لها.
ً
“نجاء بودن” رئيسة

السياسية  ال��ق��وى  غالبية  وت��رف��ض 
في تونس قرارات سعيد االستثنائية، 
وت��ع��ت��ب��ره��ا “ان��ق��اب��ا ع��ل��ى ال��دس��ت��ور”، 
فيها  ت��رى  أخ��رى  ق��وى  تؤيدها  بينما 
التي   ،"2011 ث���ورة  مل��س��ار  “تصحيحا 
أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين 

بن علي.
وت���ض���م ت���ون���س 24 م��ح��اف��ظ��ة، وإث���ر 
اتخاذ  ف��ي  ب��دأ سعيد  25 يوليو،  أزم��ة 
ع��دد  ب��ح��ق  وتعيينات  إق���االت  سلسلة 

من الوالة في الباد.

صابر بليدي

 أك����دت ن��س��ب��ة امل��ش��ارك��ة امل���ح���دودة في 
االن��ت��خ��اب��ات امل��ح��ل��ي��ة أن ال��ج��زائ��ري��ني ما 
زال�����وا ف���ي ق��ط��ي��ع��ة م���ع امل���س���ار ال��س��ي��اس��ي 
االن���ت���خ���اب���ي وال���س���ي���اس���ي ال�����ذي س��ط��رت��ه 
ال��س��ل��ط��ة م���ن���ذ ت��ن��ح��ي��ة ال���رئ���ي���س ال���راح���ل 
امل��رادي��ة  قصر  ع��ن  بوتفليقة  عبدالعزيز 
ال��ج��زائ��ري��ني  ال��ع��ام 2019، وأن  ف��ي رب��ي��ع 
ي��ق��ط��ع��ون م��ع ال��رئ��ي��س ع��ب��دامل��ج��ي��د تبون 
بوتفليقة  ع��ه��د  م��ع  أن يقطع  ي��ري��د  ال���ذي 
ب���إج���راء ان��ت��خ��اب��ات م��ت��ع��ددة وت��غ��ي��ي��رات 

واسعة على مناصب املسؤولني.
وال�����اف�����ت أن ن���س���ب���ة امل����ش����ارك����ة ك��ان��ت 
ضعيفة في العاصمة ومحيطها إلى وقت 
م��ت��أخ��ر ق��ب��ل إغ����اق ص��ن��ادي��ق االق���ت���راع، 
في  تماما  منعدمة  امل��ش��ارك��ة  كانت  فيما 
ما  ال��ق��ب��ائ��ل  منطقة  م��ن  ب��ل��دي��ات مختلفة 
ي��ؤك��د ش��ع��ب��ي��ة األط�����راف امل��ع��ارض��ة ال��ت��ي 

دعت إلى املقاطعة.
وت�����وج�����ه ال����س����ب����ت ال�����ج�����زائ�����ري�����ون ال����ى 
ص���ن���ادي���ق االق����ت����راع ل�����إدالء ب��أص��وات��ه��م 
ف�����ي االن����ت����خ����اب����ات امل���ح���ل���ي���ة )ال���ب���ل���دي���ات 
السلطة  عليها  تراهن  التي  وال��والي��ات(، 
الس���ت���ك���م���ال م����ا ت��س��م��ي��ه ب�������”إع������ادة ب��ن��اء 
 قرارا جماعيا غير معلن 

ّ
املؤسسات”، لكن

ت���ك���ّون ق���د ات��خ��ذت��ه غ��ال��ب��ي��ة ال��ج��زائ��ري��ني 
ب��م��ق��اط��ع��ة االس��ت��ح��ق��اق امل����ذك����ور، تجلت 
ب����وادره ف��ي ن��س��ب امل��ش��ارك��ة امل��ع��ل��ن عنها 

جزئيا.

عي أنها تريد  محمد هناد: السلطة تدنَّ
التغيير لكنه تغيير دون مدلول

ب��ان��ت��خ��اب��ات  تتعلق  امل��س��أل��ة  أن  ورغ���م 
محلية تدخل فيها مؤثرات أخرى، عكس 
االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وال��رئ��اس��ي��ة، 
ع����ل����ى غ���������رار ال�����ع�����اق�����ات االج����ت����م����اع����ي����ة، 
وح���اج���ة ال���ف���رد إل����ى امل��ؤس��س��ة ال��رس��م��ي��ة 
أن شبح  إال  ي��وم��ي��ا،  معها  يتعامل  ال��ت��ي 
ال��ع��زوف وامل��ق��اط��ع��ة خ��ي��م ع��ل��ى العملية، 
النسبة  ت��راوح��ت  صباحا  ال��ع��اش��رة  فمع 
في حدود ال�4 في املئة، وفي الثانية زواال 

لم تتجاوز النسبة بالعاصمة حدود ال�7 
في املئة.

وت���ش���ك���ل ال���ع���اص���م���ة ع���ّي���ن���ة ي��م��ك��ن م��ن 
الشعبية،  املشاركة  نسبة  قياس  خالها 
قريبة  تكون  االستحقاقات  مختلف  ففي 
املناطق  دم��ج  بعد  الوطنية،  النسبة  م��ن 
حيث  بقوة،  املشاركة  واملناطق  املقاطعة 
أظهرت صور وتسجيات تفادى اإلعام 
ال��رس��م��ي نقلها م��ك��ات��ب االق���ت���راع خ��اوي��ة 
ع���ل���ى ع����روش����ه����ا، وك������ل م�����ا ي���ت���ح���رك ف��ي 
داخ��ل��ه��ا ه��م امل��وظ��ف��ون وم��م��ث��ل��و ال��ل��وائ��ح 

املترشحة.
وك���������ان ال�����رئ�����ي�����س ت�����ب�����ون ق������د أك�������د ف��ي 
محلية  إع��ام  لوسائل  األخ��ي��ر  تصريحه 
الجمعة أن “السلطة عازمة على استكمال 
بناء املؤسسات وتجسيد مسار الجزائر 
ال���ج���دي���دة م���ن خ����ال ان���ت���خ���اب���ات م��ح��ل��ي��ة 
فتح فيها املجال أمام الطاقات الشبابية 
لتكون  الجامعية،  ات  والكفاء والنسوية 
املواطن  سيجدها  التي  األول���ى  ال��واج��ه��ة 
الجزائري بداية من مطلع الشهر القادم”.

الشوارع  الهدوء وخلو  أج��واء  أن  غير 
األي��ام  رواده���ا على عكس  من  الجزائرية 
ال����ع����ادي����ة ت���رج���م���ا ح����ال����ة ال���ق���ط���ي���ع���ة ب��ني 
مختلف  فشلت  حيث  وال��ش��ارع،  السلطة 
الجزائريني  استقطاب  في  االستحقاقات 
إلضفاء شرعية حقيقية على املؤسسات 
الجديدة املنتخبة، وهو ما سيفضي إلى 
محطة شكلية جديدة تسّوق للرأي العام 
ول���اس���ت���ه���اك اإلع�����ام�����ي، ب��ي��ن��م��ا ت��ب��ق��ى 
واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية  األزم���ة  ف��ص��ول 

ع أوصال الباد.
ّ
واالجتماعية تقط

وف����ي����م����ا ت�����س�����ّوق ال���س���ل���ط���ة ال����ج����دي����دة 
ل��خ��ط��اب ال��ق��ط��ي��ع��ة م���ع ح��ق��ب��ة ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة 
وف��ت��ح ص��ف��ح��ة ج��دي��دة ف��ي ال���ب���اد، يبدو 
ال��ج��زائ��ري��ون م��ص��م��م��ني ع��ل��ى ال��ق��ط��ع مع 
ث����اروا ض���ده في  ال���ذي  ال��س��ل��ط��ة بقديمها 
له  أداروا  ال��ذي  وبجديدها   2019 فبراير 

ظهورهم في مساره واستحقاقاته.
وفيما يجري الترويج لشعار “الجزائر 
ال��س��ي��اس��ي��ة  األذرع  ق���ب���ل  م����ن  ال����ج����دي����دة” 
واإلع����ام����ي����ة ل��ل��س��ل��ط��ة، ف�����إن امل���م���ارس���ات 
امل���ت���راك���م���ة ف����ي اآلون��������ة األخ�����ي�����رة ت���ذه���ب 

وتغيير  السلطة  تجديد  منطق  لتكريس 
واج���ه���ت���ه���ا ال غ���ي���ر، ف���ق���د ك���ان���ت ال���ع���ودة 
ال��ق��دي��م” في  ب���”ال��ح��رس  مل��ا يعرف  القوية 
م��خ��ت��ل��ف امل���ؤس���س���ات امل���دن���ي���ة واألم���ن���ي���ة 
والعسكرية إلى الواجهة بمثابة الصدمة 
القوية التي خيبت آمال الجزائريني بمن 

فيهم املتعاطفون مع السلطة.
وت����ق����ول أس����ت����اذة ال���ع���ل���وم ال��س��ي��اس��ي��ة 
نبيلة بن يحيى “تتميز هذه االنتخابات 
ع���ن ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ب��ال��ع��اق��ة امل���ب���اش���رة مع 
“أعتقد  وان��ش��غ��االت��ه”. وتضيف  امل��واط��ن 
��م  ��يِّ

َ
��ق

ُ
أن االن��ت��خ��اب��ات امل��ح��ل��ي��ة ه��ي ال��ت��ي ت

أداء بناء الثقة بني املواطن والسلطات”.
محمد  السياسي  املحلل  رأي  وحسب 
التغيير  تريد  أنها  السلطة  عي  “تدنَّ اد 

ّ
هن

استجابة للحراك، لكنها لم تأخذ من هذا 
األخير إال كلمة ‘التغيير’ من دون مدلول 
في  السياسية  أجندتها  ت��ف��رض  وراح���ت 
تشرك  فلم  السياسي،  املونولوغ  من  جّو 
م��ش��روع اإلص��اح  ف��ي  السياسية  ال��ق��وى 

السياسي إال شكليا”.

املحلية  االنتخابات  يحيى:  بن  نبيلة 
م أداء بناء الثقة بني املواطن  يِّ

َ
ق

ُ
هي التي ت
والسلطات

أن “االن��ت��خ��اب��ات  الجمعة  ت��ب��ون  وذك���ر 
املحلية الجديدة تندرج ضمن التعهدات 
التي قطعها على نفسه وأمام الجزائريني 
ال��دول��ة”، وحض  ب��ن��اء مؤسسات  إلع���ادة 
ال���ج���زائ���ري���ني ع��ل��ى امل���ش���ارك���ة ال��ق��وي��ة ألن 
ال��ب��ل��دي��ة وال��والي��ة ه��م��ا ال��واج��ه��ة املحلية 
ل���ل���دول���ة ال����ت����ي ي���ت���ع���ام���ل م���ع���ه���ا امل����واط����ن 

يوميا.
“ال��ح��ك��وم��ة س��ت��ف��ت��ح قريبا  أن  وك��ش��ف 
ورشة سياسية وتشريعية إلعادة النظر 
ف����ي م��ن��ظ��وم��ة ال���ح���ك���م امل���ح���ل���ي، م����ن أج���ل 
جديدة  آفاقا  تفتح  جديدة  آليات  إعطاء 
أم�����ام امل��ن��ت��خ��ب��ني امل���ح���ل���ي���ني، ل��اض��ط��اع 
ب���م���ه���ام���ه���م وال�����ن�����ه�����وض ب���ال���ت���ن���م���ي���ة ف��ي 

بلدياتهم”.
في  الجزائري  الرئيس  وجاءت رسالة 
ظ���ل االن���ت���ق���ادات ال��س��ي��اس��ي��ة واإلع��ام��ي��ة 

امل���وج���ه���ة إل�����ى ال��س��ل��ط��ة ب��س��ب��ب ت��ف��رده��ا 
ف����ي ت���س���ي���ي���ر ال����ش����أن امل����ح����ل����ي، وت��ح��ي��ي��د 
امل���ن���ت���خ���ب���ني امل���ح���ل���ي���ني وال���ت���ق���ل���ي���ص م��ن 
ص������اح������ي������ات������ه������م، ف������ض������ا ع��������ن ت���ك���ب���ي���ل 
م��ب��ادرات��ه��م ب���دع���وى ال���ح���ذر م���ن ال��ف��س��اد 
وت��ب��دي��د امل���ال ال��ع��ام، وه���و م��ا اع��ت��ب��ر في 
رأي ه�����ؤالء “دك���ت���ات���وري���ة” م��ؤس��س��ات��ي��ة 
تفتح الطريق أمام موظف الحكومة على 

حساب منتخب الشعب.
وألول م���رة ف��ي ت��اري��خ االس��ت��ح��ق��اق��ات 
لبعض  غياب  سجل  املحلية  االنتخابية 
األح����زاب ال��ك��ب��رى ع��ن ب��ع��ض امل��ح��اف��ظ��ات 
وال����ب����ل����دي����ات ب���س���ب���ب ع������دم ال�����ق�����درة ع��ل��ى 
أو إسقاطها من  توفير الئحة مرشحني، 
اعتمدت على  التي  التنظيم  طرف سلطة 
ال��ت��ق��اري��ر األم��ن��ي��ة ف��ي م��س��أل��ة ال��ق��ب��ول من 
املقاربة  أب��رز هيمنة  ال��ذي  األم��ر  عدمها، 
األم��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ش��أن ال��س��ي��اس��ي، ووض��ع 
س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م ف���ي دائ�����رة االن���ت���ق���ادات، 
رغم أن األخيرة تحججت في ذلك ب�”قطع 
املمارسة  ف��ي  امل��ال  أم��ام توظيف  الطريق 
ال���س���ي���اس���ي���ة واالن���ت���خ���اب���ي���ة، وف�����ي م����رور 
املنتخبة  امل��ؤس��س��ات  م��ن  تتخذ  ل��وب��ي��ات 

بؤرا لها”.
واش������ت������ك������ت ال������ع������دي������د م��������ن األح������������زاب 
السلطة  من  املقربة  فيها  بما  السياسية، 
ع����ل����ى غ��������رار ج���ب���ه���ة ال����ت����ح����ري����ر ال���وط���ن���ي 
وال��ت��ج��م��ع ال��وط��ن��ي ال��دي��م��ق��راط��ي وح��رك��ة 
م��ج��ت��م��ع ال��س��ل��م، م��م��ا أس��م��ت��ه ب���”س��ط��وة 
س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م”، واع���ت���م���اده���ا ت��ق��اري��ر 
وصفتها ب�”الكيدية واملفبركة في تحديد 

مصير مرشحيها”.
ت������اري������خ  ف���������ي  أي��������ض��������ا  م������������رة  وألول 
االن����ت����خ����اب����ات امل���ح���ل���ي���ة ب����ال����ب����اد، س��ج��ل 
القبائل،  البلديات في منطقة  العديد من 
ع����دم ت���ق���دم أّي الئ���ح���ة ت���رش���ي���ح ل��خ��وض 
غمار االستحقاق املذكور، وهو ما يمثل 
سابقة أولى من نوعها، األمر الذي يطرح 
إش���ك���ال���ي���ة ح�����ول ت��س��ي��ي��ر ت���ل���ك ال��ب��ل��دي��ات 
 ،)2026  –  2021( ال���ج���دي���دة  ال��ع��ه��دة  ف���ي 
وال����ع����اق����ة ب����ني ال���س���ك���ان وال���ه���ي���ئ���ة ال��ت��ي 

تنّصبها السلطة هناك.

أسامة رمضاني

شعبية الرئيس التونسي قيس سعيد 
في ال��داخ��ل قد تساعده على العمل بأكثر 
راحة لكنها ال تعفيه من البحث عن حلول 
عاجلة لألزمة املالية التي تعانيها الباد. 
اقتصادية  بتقديم حلول  أن��ه مطالب  كما 
واج��ت��م��اع��ي��ة ع��اج��ل��ة ت���ك���ون ف���ي م��س��ت��وى 
أن ينسى تقديم  التونسيني، دون  انتظار 
إج���اب���ة واض���ح���ة ب��ش��أن س��ق��ف اإلج������راءات 
االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ال�����ت�����ي ق�����د ت�����وس�����ع دائ�������رة 
م��ع��ارض��ي��ه وت��ث��ي��ر امل���زي���د م���ن ال���ب���رود مع 

شركاء خارجيني مؤثرين.
بعد أربعة أشهر من لجوئه إلى الفصل 
80 م����ن ال����دس����ت����ور، وب����ع����د ذل�����ك ت��ط��ب��ي��ق��ه 
“ل���ألح���ك���ام االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة” ال���ت���ي وض��ع��ت 
ب����ني ي���دي���ه م��ع��ظ��م ال���س���ل���ط���ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
والتشريعية، يسعى قيس سعيد للتوفيق 
االقتصادي  وال��واق��ع  السياسية  رؤاه  ب��ني 

واالجتماعي الصعب الذي تمر به الباد.
الداخل  ف��ي  التونسي  الرئيس  منتقدو 
والخارج ال يخفون عدم ارتياحهم لتولي 
س��ع��ي��د س���ل���ط���ات واس����ع����ة دون أي�����ة ق��ي��ود 

تقريبا.
ال��ب��رمل��ان أضحى  وإث���ر تعليقه ألنشطة 
س��ع��ي��د ي��ح��ك��م ب���ن���اء ع��ل��ى م���ا ي���ص���دره من 
م��راس��ي��م رئ��اس��ي��ة. وم���ن غ��ي��ر امل��ح��ت��م��ل أن 
ي��اق��ي أي اع��ت��راض على ق���رارات���ه م��ن قبل 
ب���ودن.  ن��ج��اء  ال��ج��دي��دة  الحكومة  رئيسة 
“ال��ت��داب��ي��ر االستثنائية”  ب��ن��اًء على  ف��ه��و، 
ال��ت��ي أص��دره��ا ف��ي ال��ث��ان��ي وال��ع��ش��ري��ن من 

ويحدد  الحكومة  أع��ض��اء  يعني  سبتمبر، 
تتولى  فيما  واخ��ت��ي��ارات��ه��ا”،  “توجهاتها 
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة “ت��ن��س��ي��ق أع��م��ال��ه��ا” في 

نطاق تنفيذ االختيارات الرئاسية.
ي����ع����رف س���ع���ي���د ب���ك���ل ت���أك���ي���د أن ال������رأي 
مبادراته عن كثب ويريد  كل  يتابع  العام 
أن يعرف إن ك��ان بإمكانه تحقيق وع��وده 
استطاع  أظهر  وق��د  املعلنة.  وطموحاته 
للرأي أن هامش شعبية الرئيس قد تقلص 
خال شهر واحد بنسبة 10 في املئة. وحل 
اتجاه ع��ام نحو الحذر محل التفاؤل غير 

املشروط.
غ��ي��ر أن ق��ي��س س��ع��ي��د م���ا زال رغ����م ذل��ك 
يتمتع بثقة ما ال يقل عن 66 في املئة من 
ال���رأي ال��ع��ام. وإذا ك��ان ال ي��واج��ه معارضة 
كبيرة في الداخل فألن أغلبية التونسيني 
ي���رف���ض���ون م����ج����رد ال��ت��ف��ك��ي��ر ف����ي ال����ع����ودة 
إل���ى ال��وض��ع م��ا قبل ال��خ��ام��س والعشرين 
م���ن ي��ول��ي��و ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ح��رك��ة النهضة 
اإلس����ام����ي����ة ت��م��س��ك ب���خ���ي���وط ال��ل��ع��ب��ة ف��ي 
التنفيذية  السلطة  وك���ان جناحا  ال��ب��رمل��ان 
الجمهورية(  ورئ��اس��ة  الحكومة،  )رئ��اس��ة 
في شلل دائم نتيجة التأويات املتناقضة 

للصاحيات الدستورية بينهما.
ال يبدو اليوم أن التحديات االجتماعية 
واالقتصادية يمكن أن تنتظر طويا قبل 
أن تطفو على الساحة، مهما كانت خيارات 
سعيد وقراراته. فقد أظهرت آخر األرقام أن 
نسبة البطالة قد ارتفعت إلى 18 في املئة 
وبلغت مستوى غير مسبوق لدى الشباب 

يتجاوز 42 في املئة.

ومن غير الواضح هل ستستطيع نجاء 
بودن عاملة الجيولوجيا التي أصبحت أول 
ام��رأة تترأس الحكومة في تونس والعالم 
العربي االستجابة للمطالبات االجتماعية 
في نفس الوقت الذي تحاول فيه التخفيف 
من الضغوطات املالية التي تواجه الباد؟

ت��ش��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة ب�������ودن ل����م ي��غ��ي��ر م��ن 
قيس سعيد  رف��ض  فقد  املشهد،  ضبابية 

وضع سقف زمني لألحكام االستثنائية
الشهر  تنصيبها  ب��ع��د  ب����ودن  ت��ح��دث��ت 
امل�����اض�����ي ع�����ن ج���م���ل���ة م�����ن األه����������داف ت��ري��د 
ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ول���ك���ن���ه���ا ل�����م ت����ق����دم ب���رن���ام���ج���ًا 
إن��ع��اش  ك����ان  وإن  ألج��ن��دات��ه��ا،  تفصيليا 
امل����ح����ور  االق�����ت�����ص�����اد س����ي����ك����ون دون ش�����ك 

األساسي لعملها.
ورئ��ي��س��ة حكومته  س��ع��ي��د  ق��ي��س  ورث 
جملة من األعباء الثقيلة من بينها البطالة 
وال����رك����ود االق���ت���ص���ادي وارت����ف����اع مستوى 
ال��دي��ن وت��ل��وث امل��ح��ي��ط. ت��رك��ت الحكومات 
السابقة كل ه��ذه املشاكل تتفاقم وتتعفن 
س�����واء ن��ت��ي��ج��ة ان����ع����دام ال���ك���ف���اءة أو غ��ي��اب 

اإلرادة السياسية أو االثنني معا.
في أول اصطدام له مع الواقع االجتماعي 
واالقتصادي الصعب، اضطر قيس سعيد 
إلب���اغ أص��ح��اب ال��ش��ه��ادات العاطلني عن 
ال��ع��م��ل أن����ه س����وف ي��ع��ت��رض ع��ل��ى تفعيل 
القانون الصادر سنة 2020 وال��ذي يسمح 
بتوظيف خريجي الجامعات العاطلني عن 

العمل منذ أكثر من 10 سنوات.
وعد سعيد هؤالء الخريجني املحتجني 
ع���ل���ى ب��ط��ال��ت��ه��م ب���إن���ش���اء ش����رك����ات أه��ل��ي��ة 

ولكن  أوضاعهم.  تساعدهم على تحسني 
وع�������وده ل����م ت���ك���ن ك���اف���ي���ة إلث����ن����اء أص���ح���اب 
ال��ش��ه��ادات ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ش��غ��ل ع��ن وق��ف 

حركاتهم االحتجاجية.
سيكون االمتحان الحقيقي بالنسبة إلى 
سعيد هو مدى قدرته على تأمني ما يكفي 
من املوارد املالية من أجل تلبية احتياجات 
موازنتي 2021 و2022. وكان البنك املركزي 
التونسي قد دعا الحكومة عشية تشكيل 
حكومة بودن إلى اتباع دبلوماسية مالية 
نشيطة من أجل إقناع املانحني اإلقليميني 
وال��دول��ي��ني ب��م��س��اع��دة ت��ون��س. ول���ن يكون 
 س��واء كانت املساعدة املطلوبة 

ً
ذلك سها

ممنوحة بشروط أو بدونها.
كما أن معالجة أوضاع االقتصاد سوف 
تعني بالضرورة إدخ��ال إصاحات مؤملة 
لم تتجرأ عليها أي من الحكومات السابقة. 
ت��وازن مالي  أرادت تحقيق  إذا  فالحكومة 
حقيقي سوف تحتاج إلى القطع مع برامج 
اإلن����ف����اق ال���ك���ب���ي���رة وت��ق��ل��ي��ص امل���س���اع���دات 
امل�����ال�����ي�����ة ال�����ت�����ي ت���م���ن���ح���ه���ا ل���ل���م���ؤس���س���ات 
امل��م��ل��وك��ة م���ن ال���دول���ة وت��خ��ف��ي��ض اإلن��ف��اق 
ع��ل��ى ال��وظ��ائ��ف ال��ح��ك��وم��ي��ة. وس����وف تجد 
نفسها مرغمة على مراجعة برامج الدعم 
الحكومي ألس��ع��ار ال��وق��ود والنقل وامل��واد 
الضرورية. وكل هذه اإلج���راءات لن تكون 
املؤكد  البتة. وليس من  إج���راءات شعبية 
إن ك��ان رص��ي��د سعيد م��ن الشعبية كافيًا 
المتصاص التململ الذي سوف تثيره مثل 

هذه القرارات.

اجلزائريون لم تعد تغريهم لعبة االنتخابات

ضرورة تقديم حلول للمشاكل االقتصادية واالجتماعية

تبون يقطع مع عهد بوتفليقة والجزائريون يقطعون مع عهده

قيس سعيد يواجه امتحانات الواقع الصعب



الذهبية  الشمس  السماء وأشعة  زرقة 
وق��������وارب ص���ي���د راس����ي����ة ع���ل���ى ال���ج���وان���ب 
ف���ي ش��ك��ل م��ت��ن��اس��ق، وأن���غ���ام م��وش��ح��ات 
وأغان منبعثة من املقاهي املنتشرة على 
ف��ي ميناء  األرص��ف��ة. يجسد ه��ذا املشهد 

بنزرت التونسية لوحة فنية بديعة.
ال�����ذي�����ن  وال������س������ي������اح  ب��������ن��������زرت،  زوار 
يعتبرون  العالم،  أرج���اء  م��ن  يقصدونها 
للمدينة  النابض  القلب  القديم  ميناءها 
التي تبعد 65 كيلومترا شمال العاصمة 
أقصى  الساحلية  املدينة  وتمثل  تونس، 
ن���ق���ط���ة ف����ي ش���م���ال���ي ال�����ق�����ارة األف���ري���ق���ي���ة، 
وترتبط تاريخيا بالتجارة والسفر عبر 

البحر األبيض املتوسط.
ال���ذي يتوسط املدينة،  امل��ي��ن��اء،  ي��ح��اط 
ب�����م�����ن�����ازل ع���ت���ي���ق���ة وح����ص����ن����ن ك���ب���ي���ري���ن 
ع��ل��ى ض��ف��ة امل���رف���أ، وه��م��ا ق��ل��ع��ة القصبة 
والقصيبة، تم إنشاؤهما لغرض دفاعي 
ول����ح����م����اي����ة امل�����دخ�����ل امل�����ائ�����ي م�����ن ال���ج���ه���ة 

الجنوبية والشمالية للمرسى القديم.
ويقصد ال����زوار أرص��ف��ة امل��ي��ن��اء، حيث 
بجمال  للتمتع  الصيادين،  سفن  ترسو 

منظره الساحر والضارب في التاريخ.

موقع مهم وتاريخ حافل
م���وق���ع م��دي��ن��ة ب���ن���زرت اإلس��ت��رات��ي��ج��ي 
جعلها ملتقى ملختلف الحضارات، ولها 

تاريخ كبير يعود إلى آالف السنن.
وي��ل��ف��ت ال��ك��ات��ب واألس����ت����اذ ال��ج��ام��ع��ي 
القديم  "امليناء  أن  إل��ى  آي��ت ميهوب  علي 
ك���ان ح��ت��ى 1 ي��ول��ي��و/ت��م��وز 1895 )وه���و 
تاريخ افتتاح امليناء الجديد رسميا أمام 
التجارة العاملية( العنصر الذي يربط بن 

البحر وبحيرة بنزرت".
وي��ق��ول، ف��ي ح��دي��ث ل��وك��ال��ة األن��اض��ول 
"ثمة رواي��ت��ان ح��ول أص��ل امليناء القديم، 
األول����ى تعتبر أن امل��ي��ن��اء ه��و م��ن إن��ج��از 
ال����ب����ش����ر، وت�����ع�����زو إن�����ش�����اءه إل������ى ط��اغ��ي��ة 
س��رق��وس��ة أغ��اط��وك��ل ال���ذي اح��ت��ل املدينة 
ع���ام 309 ق��ب��ل امل���ي���اد، وع��م��ل ع��ل��ى حفر 
العسكرية  التحصينات  وتشييد  امليناء 

حوله".
"أما الرواية الثانية، فتعتبر أن امليناء 
م��ن ص��ن��ع ال��ط��ب��ي��ع��ة، وي��رج��ع ت��ك��ون��ه إل��ى 
وقع  الصخرية  الكتل  ف��ي  وت��ص��دع  كسر 

في فترة ما قبل التاريخ"، وفق املؤرخ.
اق���ت���ص���ادي مهم  ل��ل��م��ي��ن��اء دور  وك�����ان 
ل����ل����م����دي����ن����ة، ت����ت����م����رك����ز ح�����ول�����ه م��خ��ت��ل��ف 

النشاطات التجارية والحرفية.
ووفق ميهوب، فقد شكل امليناء القديم 
نهاية  إل��ى  بنزرت  ملدينة  النابض  القلب 
ال���ق���رن ال��������19، "إذ ش���ي���دت ح���ول���ه غ��ال��ب��ي��ة 

أحياء املدينة".
وي�������وض�������ح ال�����ك�����ات�����ب ال�����ت�����ون�����س�����ي أن�����ه 
"إض��اف��ة إل��ى الصيد البحري ال��ذي كانت 
ت���رت���زق م��ن��ه ن��س��ب��ة ك��ب��ي��رة م���ن ال��ع��ائ��ات 
ف��ي ب��ن��زرت، ت��رك��زت ح��ول امل��ي��ن��اء غالبية 
أسواق املدينة، حيث كان يمارس داخلها 
معظم النشاط الصناعي والتجاري، مثل 
س��وق العطارين وال��ج��زاري��ن وال��ح��دادي��ن 

والزنايدية )صنع األسلحة(".
وي���ش���ي���ر إل�����ى أن "ن����ش����اط امل����رف����أ ي��ع��د 
م���ع���ي���ارا أس���اس���ي���ا ف����ي ن���م���و امل���دي���ن���ة أو 
ركودها، فمع ازده��ار القرصنة في القرن 
ال�16 عرفت بنزرت ازدهارا كبيرا؛ لكن مع 
منع القرصنة من الجانب األوروبي بداية 
القرن ال���19، عرفت املدينة رك��ودا انعكس 

على وضعية مينائها.
وأج����م����ع امل�����ؤرخ�����ون ع���ل���ى أن "م���ي���ن���اء 

بنزرت كان في 1881 بحالة يرثى لها".
ويشرح ميهوب قائا "في تلك الحقبة، 
ك���ان���ت ال����رم����ال ت���غ���م���ره، وأرص���ف���ت���ه شبه 
مهدمة. أما القناة، فكانت شديدة الضيق 
وض��ع��ي��ف��ة ال��ع��م��ق، ال ت��س��م��ح إال ب��ع��ب��ور 
ق����وارب ال��ص��ي��د، ف��ي ح��ن تضطر السفن 
إل��ى ال��ب��ق��اء ف��ي امل��رس��ى، معرضة ألم��واج 

عرض البحر".
ط����رأت ع��ل��ى امل��ي��ن��اء ال��ق��دي��م ت��غ��ي��ي��رات 
ع���������دة ع�����ب�����ر ال�������ت�������اري�������خ، وت������ح������دي������دا ف���ي 
ف���ت���رة االس���ت���ع���م���ار ال���ف���رن���س���ي، إذ ك��ان��ت 
ال��ش��رق"  ب���"ب��ن��دق��ي��ة  ب��ن��زرت تلقب حينها 
امليناء  ألن  وذل��ك  الصغيرة"،  و"البندقية 
تشقان  قناتن  على  يحتوي  ك��ان  القديم 

املدينة، وفق تعبير ميهوب.
مياه  معا  وتحمان  القناتان  وتلتقي 
ال��ب��ح��ي��رة ن��ح��و ال��ب��ح��ر ع��ب��ر ق��ن��ال م��وح��د 
يبلغ ط��ول��ه 150 م��ت��را وع��رض��ه 29 مترا؛ 
"ل���ك���ن ف��رن��س��ا أق���دم���ت -م���ن���ذ ت��س��ع��ي��ن��ي��ات 
ال���ق���رن ال��������19، وب���ه���دف اس���ت���غ���ال امل��وق��ع 

اإلس���ت���رات���ي���ج���ي امل��ت��م��ي��ز ل���ب���ن���زرت- ع��ل��ى 
ت��ن��ف��ي��ذ م��ج��م��وع��ة م���ن األش����غ����ال ال��ك��ب��رى 
ت��رم��ي إل��ى إن��ش��اء ميناء ج��دي��د وتشييد 
م��دي��ن��ة ح��دي��ث��ة ع��ل��ى ال��ن��م��ط األوروب������ي"، 

على ما يقول ميهوب.
إل���ى  أدت  األش�����غ�����ال  ه�����ذه  أن  وي��������ردف 
ا  ت��ش��وي��ه م��دي��ن��ة ب���ن���زرت وف��ق��دان��ه��ا ج���زء
كبيرا من سحرها املعماري، وذلك بعد أن 
جرى ردم القناتن املائيتن اللتن كانتا 

تشقان املدينة.
ويتداول مؤرخون أن امليناء تم إغاقه 
الفرنسية االستعمارية، وأن  السلطة  من 
ه�����ذا اإلغ�������اق ت��س��ب��ب ب��م��ش��ك��ات ب��ي��ئ��ي��ة 
للميناء وضعف حركته التجارية. ويرى 
ميهوب أنه "ال معنى لغلق امليناء القديم 
ف��ي ال��ع��ه��د االس��ت��ع��م��اري، إذ س��رع��ان ما 
واص������ل ن���ش���اط���ه، وم�����ا ي������زال إل�����ى ي��وم��ن��ا 

يؤوي قوارب الصيد الصغيرة".
وي��س��ت��درك ق��ائ��ا "ل��ك��ن ال���ذي حصل أن 
ت��راج��ع��ا بشكل كبير،  ح��رك��ت��ه وإش��ع��اع��ه 
ب��ع��د إن���ش���اء امل��ي��ن��اء ال���ج���دي���د، ال����ذي ك��ان 

مزدوجا تجاريا وعسكريا".

وك��ان "ب��رج ال��روم��ي" باملدينة العريقة 
حصنا للجيش الفرنسي زمن االستعمار 
ق��ب��ل أن ت��ح��ول��ه دول���ة االس��ت��ق��ال سجنا، 
في  التصور  فاقت  التي  بفظاعاته  ع��رف 
بن  العابدين  زي��ن  املخلوع  الرئيس  زم��ن 

علي.

نقطة مضيئة
رئ��ي��س "جمعية ص��ي��ان��ة مدينة  ي��ق��ول 
الحبيب  محمد  )غ��ي��ر حكومية(  ب��ن��زرت" 
العتيق  "امل��ي��ن��اء  ل��أن��اض��ول، إن  م���ق���داد، 
يعد مزارا سياحيا، وهو النقطة املضيئة 
في املدينة وتاريخها. وقد كان قديما في 
شكل جزيرة يصل إلى باب تونس، وتم 
إغ��اق��ه ع��ب��ر ال��ت��اري��خ، ول���م يتبق م��ن��ه إال 

الجزء الذي نراه اليوم".
ال��ع��ت��ي��ق��ة  وي��������رى أن أس���������وار امل����دي����ن����ة 
دليل  ه��ي  وال��ق��ص��ي��ب��ة،  القصبة  وقلعتي 
على الحس الفني للمدينة، التي تعاقبت 
عليها الكثير من الحضارات. كما ترتبط 
امل���س���اج���د امل�����وج�����ودة ف���ي���ه���ا، م���ث���ل ج��ام��ع 
القصيبة وجامع املدينة العتيقة، بدخول 
أفريقيا،  إلى شمال  الحضارة اإلسامية 

ومدينة بنزرت تحديدا.
وي��ل��ف��ت م���ق���داد إل����ى ن���ش���اط ج��م��ع��ي��ت��ه، 
ال��ت��ي ي��ت��رأس��ه��ا، ودوره������ا ف���ي امل��ح��اف��ظ��ة 
أنها  ب��ن��زرت، موضحا  ت��راث مدينة  على 
تأسست عام 1978، وب��دأت نشاطها عام 
ع����دة عبر  ت���دخ���ات  ل��ه��ا  1987، "وك���ان���ت 
واملعالم  األس����وار  على مستوى  ال��ت��اري��خ 
األث���ري���ة وامل���س���اج���د، م��ث��ل ج���ام���ع س��ي��دي 

حمد وجامع سيدي عبد القادر".
ويضيف "كنا نتحرك وفق ما تتطلبه 
ل���م تقتصر  إذ  األث�������ري،  امل��ع��ل��م  وض��ع��ي��ة 
تدخاتنا على املساجد فقط؛ بل شملت 
ب��ع��ض امل��ع��ال��م ال��ت��اري��خ��ي��ة األخ�����رى، مثل 
ال��س��ج��ن ال��ق��دي��م وال�����ذي ت���ح���ول اآلن إل��ى 
إيجابي، نظرا  ثقافي. وه��ذا ش��يء  معلم 

إلى قيمته التاريخية في املدينة".
الكثير من  امليناء يستقطب  ي��زال  وم��ا 
ال������زوار ال��ت��ون��س��ي��ن وال��س��ي��اح األج���ان���ب، 
عن  الجذابة، فضا  تجلبهم طلته  الذين 
تلتف حوله،  التي  العتيقة  املدينة  سحر 
وال��ت��ي م��ا ت���زال ت��زخ��ر ب��اآلث��ار العمرانية 

والعسكرية.
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امليناء القدمي.. »لؤلؤة« بنزرت التونسية وقلبها النابض



تحرص معظم دول العالم في الذكرى 
ال��س��ن��وي��ة ل��ي��وم االس��ت��ق��ال ال��خ��اص بكل 
الوطنية  امل��ن��اس��ب��ة  ه��ذه  م��ن��ح  ع��ل��ى  منها 
ت���م���ي���زه���ا االس���ت���ث���ن���ائ���ي ب��ص��ف��ت��ه��ا رم����زا 
جامعا. فتتبارى الستعادة زخم املعاني 
امل����ل����ه����م����ة الس����ت����ن����ه����اض ال�����ح�����اض�����ر ع��ب��ر 
العامة،  واالحتفاالت  الحماسية  الخطب 
واألغ��ان��ي واألف����ام وال��ص��ور وم��خ��ت��ارات 
م���ن ع���ب���ارات م���ؤث���رة ت��خ��ل��د ذك����رى رج���ال 
االس���ت���ق���ال وش����ه����دائ����ه، وت���ق���دي���م ب��ع��ض 
العطايا الرمزية أو إصدار بعض مراسيم 

العفو كنوع من املكرمات الحكومية.
ب���ده���ي أن ك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ه���ذا ال��ي��وم 
ال����ت����اري����خ����ي ف�����ي ح����ي����اة األم��������م ي��س��ت��ح��ق 
ال���ت���ح���ي���ة واالح�������ت�������رام ح�����ن ت���ث���ب���ت أن���ه���ا 
أه�������ل مل����ف����ه����وم االس�����ت�����ق�����ال وم���ص���داق���ي���ة 
م��ع��ط��ي��ات��ه ف��ي ال��ح��اض��ر. وه���ي معطيات 
م���ل���م���وس���ة وواض�����ح�����ة ت��ت��ع��ل��ق ب��م��ع��اي��ي��ر 
ب��ن��ي��ة ال����دول واس��ت��ق��ال��ي��ة ق���راره���ا وم��دى 
ق���وت���ه���ا وت����ح����رره����ا وت���ق���دم���ه���ا، ح��رض��ت 
ق���رائ���ح ال��ع��دي��د م���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن م���ؤخ���را، 
فأسهبوا عبر صفحات وسائل التواصل 
االج���ت���م���اع���ي ف����ي ن���ق���اش���ه���ا وم���ق���ارن���ت���ه���ا 
ب���م���ن���اس���ب���ة االح�����ت�����ف�����ال ب����ي����وم اس���ت���ق���ال 
ب��اده��م ال����ذي واف����ق ي���وم 22 ال��ف��ائ��ت من 

نوفمبر الجاري ومعناه.
ت���ح���ت وط�������أة أح����وال����ه����م ال���ف���اق���ع���ة ف��ي 
م����رارت����ه����ا، ش���ك���ك ال���ب���ع���ض ب���م���ا أس���م���وه 
"وط���ن���ي���ات ف����ارغ����ة" ق���ادت���ه���م إل����ى ال��ج��وع 
وال��������ع��������وز، وع�������ب�������روا ع������ن غ���ض���ب���ه���م م��ن 
اس������ت������ف������زازي������ة اإلن��������ف��������اق ع�����ل�����ى م���ظ���اه���ر 

من  وف��ارغ��ة  شكلية  اعتبروها  احتفالية 
م��ح��ت��واه��ا، ف���ي وق����ت ض���اع���ت ب���ه ال��ب��اد 
وت��ش��ت��ت ال��ع��ب��اد، وت���ورط���وا أك��ث��ر وأك��ث��ر 
بالتبعيات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االن��ق��س��ام��ات  ج���راء 
واأليديولوجية  واالقتصادية  السياسية 
وال��ح��زب��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة ال���ص���ارخ���ة، ال��ت��ي 
ت����ن����اق����ض، ب������ل ت���ن���س���ف ج���م���ي���ع م���ع���ان���ي 

االستقال.
ف����ي واق������ع األم�������ر، ل���ي���س ل���ب���ن���ان وح����ده 
م��ن يقع ضمن ه��ذا امل��خ��اض م��ن األسئلة 
بمعاني  املتعلقة  وال��س��ي��ادي��ة  ال��وج��ودي��ة 
االس�����ت�����ق�����ال. إذ ت����ت����ب����ارى  ال����ع����دي����د م��ن 
ال������دول  ب���ع���ض  ف���ي���ه���ا  ب���م���ا  ال����ع����ال����م  دول 
على  امللفت  وال��ب��ذخ  بالتفاخر  ال��ع��رب��ي��ة، 
أع���ي���اد االس���ت���ق���ال داخ�����ل ال���ب���اد أو عبر 
س���ف���ارات���ه���ا ح������ول ال����ع����ال����م. ف���ي���م���ا ت���ؤك���د 
املعلنة  وغ��ي��ر  املعلنة  سياساتها  جميع 
ت��ب��ع��ي��ات��ه��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ق���رار ال��س��ي��اس��ي 
ينفق  بعضها  إن  ح��ت��ى  االق��ت��ص��ادي،  أو 
م��ب��ال��غ ب��اه��ظ��ة ألج����ل امل��ظ��اه��ر ال��دع��ائ��ي��ة 
ال���ت���ي ت��س��ت��ورد م��س��ت��ل��زم��ات��ه��ا ب��ال��ك��ام��ل، 
عزقة  أو  مسمارا  بنفسها  تنتج  أن  دون 

لبرغي صغير.
اإلن������ت������اج ال����ف����ك����ري وال���ف���ل���س���ف���ي ال�����ذي 
ت��ص��دره ب��ع��ض ال����دول امل��ت��ق��دم��ة ي��ق��ع في 
ال��ن��ش��ر  ق����وائ����م دور  االس����ت����ق����ال.  خ����ان����ة 
وم��ب��ي��ع��ات ال��ك��ت��ب وع����دد امل���س���ارح ودور 
السينما وجميع أنشطة الثقافة والفنون 
تندرج ضمن معايير االستقال. الحداثة 
اس��ت��ق��ال، واألب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة 
وع������دد ال���ح���اص���دي���ن ل���ل���ج���وائ���ز ال��ع��امل��ي��ة 

وكل  استقال،  الشعوب  رخ��اء  استقال. 
الحرية  إل��ى  النهاية  في  يفضي  تقدم  ما 
ال��ت��ي ت��ش��ك��ل ج��وه��ر االس��ت��ق��ال وم��ع��ن��اه 

األسمى.
ت��ل��ق��ف ال�������دول ل���ك���ل م����ا ت��ن��ت��ج��ه ال�����دول 
امل���ت���ق���دم���ة ي��ن��ف��ي ع��ن��ه��ا ص���ف���ة امل��س��ت��ق��ل��ة، 
تدعي  لكنها  العظم  حتى  مستهلكة  هي 
االستقال. وإن جربنا االبتعاد قليا عن 
معنى االستقال الخاص بسيادة الدول، 
وج��رب��ن��ا امل��ك��اش��ف��ة ع��ل��ى ص��ع��ي��د األف����راد، 
ل��ن ي��ك��ون م��ف��اج��ئ��ا أو ص��ادم��ا م��ع��رف��ة أن 
العديد من العاملن في الشأن العام غير 

مستقلن، وإن ادعوا ذلك.
ي����ق����ال ف������ان ن����ائ����ب م���س���ت���ق���ل أو وزي����ر 
وقضاء  مستقلة  أح���زاب  وي��ق��ال  مستقل، 
مفكرون  وي��ق��ال  مستقل.  وإع���ام  مستقل 
وك����ت����اب م���س���ت���ق���ل���ون. ل���ك���ن ال���ت���دق���ي���ق ف��ي 

امل��ح��ت��وى وال��ن��ت��اج ال��ص��ادر ع��ن البعض، 
ي����ش����ي����ر ب�����اس�����ت�����م�����رار إل���������ى ت����ب����ع����ي����ة م�����ا، 
ي��ت��ظ��ل��ل��ون ب��ظ��ل��ه��ا، وي���ص���ط���ف���ون م��ع��ه��ا. 
ولخدمتها  األف��ك��ار،  تستلهم  نبعها  م��ن 
ت���دب���ج ال���دي���ب���اج���ات، م���دح���ا ل���ه���ا أو ذم���ا 
ال���ع���ث���ور ع��ل��ى  ب���م���ن���اه���ض���ي���ه���ا، ح���ت���ى إن 
م��ح��ت��وى م���وض���وع���ي ي��ق��ف ع��ل��ى م��س��اف��ة 
واح�����دة م���ن ال��ج��م��ي��ع، ي��ك��اد ي��ك��ون ن���ادرا 

وبشق األنفس.
ل��غ��ة ال��ك��راه��ي��ة امل��ط��ل��ق��ة وال��دائ��م��ة التي 
ي���ب���دي���ه���ا ب���ع���ض االص���ط���ف���اف���ي���ن ال���ذي���ن 
اتجاه  باملستقلن  أنفسهم  ع��ن  ي��ع��رف��ون 
بعض الدول، دون أن يعثروا على فضيلة 
ال��ح��دي��ث عنها ول��و  ل��دي��ه��ا يمكن  واح���دة 
مرة واحدة في العمر، ال تختلف عن لغة 
املديح املكال من قبلهم باستمرار لبعض 
يدافعون عنها دون  التي  األخ��رى  ال��دول 
ع��ل��ى  ل���دي���ه���ا  ي���ع���ث���روا  أن  ودون  ت����وق����ف، 
الحديث  أو  نقدها  يمكن  واح��دة  نقيصة 

عنها عند حدوثها.
مثل  ي��ذم  وال  يمتدح  ال  املستقل  الفكر 
ش��ع��راء ال���ب���اط، ب��ل ي��ب��ح��ث ع��ن الحقيقة 
أينما وج��دت. ال يغضب  ويضيء عليها 
ل���ج���رائ���م ب���ع���ض ال�������دول وي���غ���ض ال���ط���رف 
ع��ن ج��رائ��م ل���دول أخ���رى. املستقل ي��راق��ب 
ي��ص��ط��ف  أو  ألح������د  ي���ت���ب���ع  وال  ال���ج���م���ي���ع 
م��ع أح���د ب��امل��ط��ل��ق. واض��ع��ا ف��ي حسبانه 
ت��ت��غ��ي��ر بحسب  ال��س��ي��اس��ة م���د وج����زر  أن 
ألح��ده��م  ال��ي��وم  م��واالت��ه  وأن  مصالحها، 
إل���ى ع���بء ثقيل  ل��ت��ت��ح��ول  ق��د تنقلب غ���دا 

يجب التخلص منه.

ل��ي��س س��ه��ا ب��امل��ط��ل��ق أن ي���ك���ون امل���رء 
م��س��ت��ق��ا، ول���ي���س م��س��ت��ح��ي��ا ف���ي ال��وق��ت 
ذات�����ه. إذ ك��ث��ي��را م���ا ق����اوم أف�����راد وج��ه��ات 
االصطفاف  إغ����واءات  مستقلة  اع��ت��ب��اري��ة 
ون��ج��ح��وا ل��ك��ن إل����ى ح����ن. ح��ي��ث ي��ت��وق��ف 
األم���ر ف��ي ال��ن��ه��اي��ة ع��ل��ى االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي 
إليهما  يستندان  اللتن  املالية  والركيزة 
وم����دى ث��ب��ات��ه��م��ا، وأي���ض���ا ع��ل��ى ال��رك��ي��زة 
بها،  يتمتعون  التي  األخاقية  النفسية 
ح��ي��ث ي��خ��ت��ار ال��ب��ع��ض ال���ت���وق���ف ب��ك��رام��ة 
أن أي اص��ط��ف��اف ه��و منزلق  وع��ن قناعة 

أخاقي ال أمان له.
ق���د ي��ك��ون أب��ل��غ م��ث��ال ع���ن م��ع��ن��ى منح 
ال���ح���ري���ة مل���ف���ه���وم االس���ت���ق���ال���ي���ة، ه����و م��ا 
التابعة  وامل��ن��اب��ر  امل��واق��ع   بعض  تمنحه 
ف��رص بمثابة  م��ن  ع��ام��ة ح��رة  لسياسات 
اآلراء  أس�����ف�����ل  ت�����ذي�����ل  ح�����ي�����ث  اخ������ت������ب������ار. 
النظر أنها ال تعبر بالضرورة  ووجهات 
ع��ن رأي ووج��ه��ات ن��ظ��ر أص��ح��اب املنبر، 
ت���ارك���ة ل��ل��ك��ت��اب م��س��اح��ات��ه��م ال���ح���رة دون 
مصادرة آرائهم حتى لو اختلفت مع رأي 

ووجهات نظر وسياسات املنبر.
وت���ارك���ة ل��ه��م م��س��اح��ة م��خ��ف��ي��ة إلع����ادة 
ال��ن��ظ��ر ف���ي اس��ت��ق��ال��ي��ت��ه��م ال���ذات���ي���ة، ال��ت��ي 
ت��ع��ن��ي ف����ي ن���ه���اي���ة األم�������ر، م��س��ؤول��ي��ت��ه��م 
ال��ف��ردي��ة ع��ن ص��ن��ع ت��اري��خ��ه��م وأدب��ي��ات��ه��م 
ج��ه��ة  ألي  امل���ص���ط���ف���ة  أو  ال���ت���اب���ع���ة  غ���ي���ر 
ب���امل���ط���ل���ق، ب���اس���ت���ث���ن���اء االص����ط����ف����اف ال���ا 
م������ش������روط م������ع ك������ل م������ا ي�����دع�����م ال���ح���ق���ي���ق���ة 
وم���ف���اه���ي���م ال����ح����ري����ة وال�����ع�����دال�����ة وال���ق���ي���م 

اإلنسانية النبيلة السامية إلى األبد.
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قضايا وآراء

كوليت بهنا

ي����ت����ش����اب����ه امل����س����ت����ب����دون ع�����م�����وم�����ًا، م��ع 
ت������م������اي������زات ب����ال����ط����ب����ع ت������ع������ود ل���ل���س���م���ات 
ال���ش���خ���ص���ي���ة واالج����ت����م����اع����ي����ة وال���ث���ق���اف���ة 
ال���ت���ي ت��ح��ي��ط ب���ك���ٍل م���ن���ه���م. وس��ت��ق��ي��م��ون 
تعيشون  من  مع  واملقارنات  التشبيهات 
في ظله بأنفسكم. سأتتبع الصفات التي 
 La part رواي��ة  من  انطاقًا  طبعت هتلر، 
de l’autre ملؤلفه اريك- ايمانويل شميت، 
والذي عالج فيها شخصية أدولف هتلر. 
وب��ي��وغ��راف��ي��ا  أخ���رى  واف���ت���رض شخصية 
كلية  في  ِبل 

ُ
ق هتلر  ان  لو  فيما  مختلفة، 

الفنون في فيينا، وبالتالي لم يمّر بفترة 
ال���ض���ي���اع وال����ب����ؤس ال���ت���ي ع��اش��ه��ا ألرب���ع 

سنوات.
ي��ف��ت��رض أن ادول�������ف. ه�����، ك��م��ا ي��س��م��ي 
ال��ش��خ��ص��ي��ة ال��خ��ي��ال��ي��ة، ي��خ��ض��ع ل��ل��ع��اج 
عصابه  من  البشرية  ويعفي  فرويد  عند 
وج��ن��ون��ه فيصبح رس��ام��ًا م��ش��ه��ورًا ورب 
ع��ائ��ل��ة. ف��ي نفس ال��وق��ت ي��س��رد املحطات 
من  الحقيقي؛  هتلر  حياة  في  األساسية 
الديكتاتور  منظار أفكار حنة أرندت عن 
وت���ف���اه���ة ال����ش����ر ال����ت����ي اس��ت��ن��ت��ج��ت��ه��ا م��ن 
النازين  الضباط  أح��د  آيخمن،  محاكمة 
ال���ذي���ن ن���ف���ذوا ع��م��ل��ي��ات ال��ه��ول��وك��وس��ت، 
وال�������ذي أن���ك���ر م���س���ؤول���ي���ت���ه ع����ن ال���ج���رائ���م 
أث��ن��اء م��ح��اك��م��ت��ه، ب��زع��م أن���ه م��ج��رد أداة، 
وأن�����ه ك����ان ي��ن��ف��ذ األوام�������ر ف��ح��س��ب. وب���ذا 
أثارت تبريرات  يعتبر نفسه غير مذنب. 
آيخمن ودفاعاته السؤال التالي في ذهن 
أس���ت���اذ ع��ل��م ال��ن��ف��س س��ت��ان��ل��ي م��ي��ل��غ��رام: 
إل��ى أي م��دى يمكن ل��إن��س��ان ال��ع��ادي أن 
م��ر 

ُ
أ أف��ع��ال ش��ري��رة إذا  يمضي ف��ي تنفيذ 

بذلك؟ وهذا ما دفعه إلى القيام بتجربته 
ف���ي���ه���ا س���ل���وك  وال�����ت�����ي درس  ال����ش����ه����ي����رة، 

الطاعة ومدى االنصياع للسلطة.
اس��ت��ن��ت��ج، ك����أرن����دت، أن ال���ع���ال���م م��ل��يء 
بالشر ألنه مليء بالبشر العادين الذين 
ت���س���اؤل،  أي  دون  ل��ل��س��ل��ط��ة  ي��خ��ض��ع��ون 
ألنهم يعتقدون أنهم يقومون بالواجب.

اش��ب��اه  م��ع  أن مشكلتنا  ارن����دت،  ب���رأي 
"امل����وظ����ف ال���س���ف���اح" آي���خ���م���ن، ت��ك��م��ن ف��ي 
ع���ادي���ت���ه ك���ال���ك���ث���ي���ري���ن م���م���ن ي��ش��ب��ه��ون��ه، 

ل���ي���س���وا س����ادي����ن وال ي���ع���ان���ون ش������ذوذًا، 
ل��ك��ن��ه��م أش����خ����اًص����ا ع�����ادّي�����ن إل�����ى درج����ة 
ره���ي���ب���ة. أن���ه���م م���ج���رد م���س���وخ م���ن إف����راز 
األن����ظ����م����ة ال����ت����وت����ال����ي����ت����اري����ة. ي���م���ارس���ون 
ج����رائ����م ق���ت���ل وإب��������ادة ج���م���اع���ّي���ة، ل��ي��س��وا 
أنهم  أو عنصرين، حتى  ألنهم شريرين 
ها 

ّ
يغفلون عن مدى خطورة أفعالهم، ألن

التي  السائدة  القوانن  في  تندرج  أفعال 
ولكثرتها  الشمولّية.  األنظمة  وضعتها 
وك��ث��رة م��ن ي��ق��وم��ون ب��ه��ا، تصبح ع��ادي��ة 
وم���ق���ب���ول���ة. ف���ه���م ي���خ���ض���ع���ون ل���ل���ق���ان���ون، 
"أخاقية"،  حامية  درًع��ا  لهم  ر 

ّ
يوف ال��ذي 

الضمير:  س��ؤال  من  املسألة  تحول  ألنها 
مثل "ه��ل ما أق��وم به أخ��اق��ّي؟" إل��ى "هل 
م��ا أق��وم ب��ه ق��ان��ون��ّي؟". وب��ه��ذا يحصلون 
على براءة ذمة. وهذا التمرين يطبق في 
فتشّوه  ب��ه.  القضاء  إل��زام  ويجري  لبنان 
ال��ق��وان��ن وتصبح غ��ط��اء اخ��اق��ي��ًا وع��ذرًا 
للخضوع إلرادة الديكتاتورية الحاكمة.

أق���ام ه��ذا النظام  ال���ذي  ف��م��ن ه��و هتلر 
الجهنمي؟ 

ه��ت��ل��ر ال��ف��اش��ل وال���ه���ارب م��ن ال��ج��ن��دي��ة 
األمل��ان��ي صدفة،  بالجيش  التحق  وال��ذي 
ل��ع��دم ال��ت��دق��ي��ق ب���أوراق���ه، ك��ي ي��ج��د سقفًا 
ي����أوي����ه؛ ق����رر ب��ع��د ت��ج��رب��ت��ه ف���ي ال��ج��ي��ش 
تعلم الصبر. رتب أفكاره: إذا كان الهدف 
االس���ت���ي���اء ع��ل��ى ال��س��ل��ط��ة، ف��ه��ذا يتطلب 
ب��م��ا سيتطلبه  وال���ق���ب���ول  ال���وق���ت  ت��ن��ظ��ي��م 
ط��م��وح��ه. وس��ي��ص��ل إل����ى ال��س��ل��ط��ة الح��ق��ًا 
الصنعة:  أدوات  الشرعية. من  بالوسائل 
ال��ع��دو وتطبيقه  االس��ت��ي��اء على خ��ط��اب 
ب�����اس�����م�����ه. ول�����ي�����س م����ه����م����ًا ال�������دخ�������ول ف��ي 
ت��ف��اص��ي��ل ص���ف���ات ال����ع����دو، امل���ه���م ت��ع��ي��ن 

العدو، والشحن ضده.
ب������داي������ة، اس����ت����ه����ان ب�����ه ال����خ����ص����وم م��ن 
ال��ط��ب��ق��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ك��م��ن��اف��س غ��ي��ر خطر 
ألن�������ه م���خ���ت���ل���ف ع���ن���ه���م ت����م����ام����ًا. ي��خ��ض��ع 
هذيانية.  ول��ف��واص��ل  وللغضب  للنشوة 
الناس  فيها  أنها حقبة، تعب  يدركوا  لم 
من السياسات التقليدية، وأنهم يحبونه 
تحديدا الختافه، ألنه يقدم نفسه كعاج 

وك��م��خ��ل��ص – أن����ه ال��ش��اف��ي ش��ب��ه اإلل��ه��ي 
ال����ذي س��ي��ن��ه��ض ب���ال���وط���ن. إن����ه ك��ال��ن��ب��ي، 
كالشهيد، يحرق نفسه ويستهلكها لكي 
أن��ه  ي��ق��ن��ع مستمعيه  ال��ح��ق؛  ي��ش��ه��د ع��ل��ى 
على استعداد للموت في سبيل الحقيقة!

بالسؤال  اهتم  ميونخ  صفت 
ُ
ق عندما 

عن شقته، وارتاح لتضررها، فلسامتها 
ت��أث��ي��ر س���يء ع��ل��ى ال��ج��م��ه��ور. أم���ا أع���داد 
ال����ج����رح����ى واألم��������������وات، ف����ل����م ت����ه����م����ه؛ ب��ل 
استحسن األمر: فأهل ميونخ سيفهمون 
االنجليز  أن  تعليقه  ح��رب.  في  املانيا  أن 
قاموا عنهم بالعمل، ألنه كان سيتوجب 
ه����دم امل���ب���ان���ي ف���ي ك���ل األح�������وال ل��ت��ج��دي��د 

العمران بعد الحرب!!
حينها فهمت سكرتيرته، أن جنونه ال 
يأتي من األفكار الغريبة، الكارهة للبشر 
م���ن تجاهله  ف��ي��ه��ا، وال ح��ت��ى  امل��ب��ال��غ  أو 
للعوائق الواقعية، بل من النقص املطلق 
ف�����ي ال���ت���ع���اط���ف م�����ع اآلخ������ري������ن. ف��ال��ب��ش��ر 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل����ه م���وض���ع اش���م���ئ���زاز وق�����رف، 
ليس  اإلن��س��ان��ي  الكائن  إرادت����ه.  تعوزهم 

سوى بكتيريا كونية.
تحول هتلر من شخص غير قادر على 
إل��ى معلم خطابة،  ع��ام،  التكلم في مكان 
عه، خطبه حامية 

ّ
يستخدم اإليقاع ويقط

ون����اري����ة ت��ش��ع��ل ال���ه���ت���اف���ات، ي��ت��م��ك��ن م��ن 
إشراك الجمهور باالنفعاالت. يحول أقل 
اجتماع عام إلى سيرك. يستفز الجمهور 

فيلتهم الطعم، ويخلق املوالن له عفويًا.
دائما يلعب كل شيء أو ال ش��يء. كان 
ال��ت��ي ينعتونه بها:  ال��ص��ف��ات  ك��ل  ي��ع��رف 
م���ح���رض، رأس م��ش��ت��ع��ل، ري���ف���ي اش��ت��ه��ر 
وس��ُي��س��ت��ه��ل��ك ب���س���رع���ة، ك�����اب�����ورال ف����ظ ال 
ل��ك��ن ما  ال��زع��ي��م.  يملك شيئا م��ن ص��ف��ات 
ي���ه���ّم���ه م���وق���ف ال���ح���ش���ود ال���ت���ي ي��ع��ب��ئ��ه��ا. 
استطاع إقامة عبادة حول شخصه. ففي 
وبهت  امللكية  فيها  ان��ه��ارت  التي  حقبته 
ال��ن��ظ��ام ال��ب��رمل��ان��ي وب��ل��غ ن��ه��اي��ت��ه، ك��ان��ت 
ال���ح���اج���ة م���اس���ة ال����ى رج����ل ق�����وي، ق��ي��ص��ر 
مبشرًا  أصبح  إذا  فكيف  الشعب.  م��ن  آت 

بخطاب مسيحي!
اس�����ت�����ول�����ى ع����ل����ى خ�����ط�����اب اآلخ�����������ر. أن 
م��واج��ه��ة اآلري����ن وال��ي��ه��ود ه��ي م��واج��ه��ة 
ب�����ن ال����ل����ه وال����ش����ي����ط����ان. ال�����ي�����ه�����ودي ه��و 
م���س���خ االن�����س�����ان، ب��ع��ي��د ع����ن ال���ب���ش���ر ك��م��ا 
ال��ح��ي��وان ع��ن االن��س��ان. ص��ار بإمكانه أن 
امل��ش��روط ألن��اس  ال��والء غير  يعتمد على 
م��خ��ت��ل��ف��ن ج������دا، ي���خ���ال���ط م��ج��م��وع��ات��ه��م 
بشكل منفصل ويقيم معهم صلة فريدة، 
البعض.  بعضهم  يستخدمهم ضد  فيما 
معي،  تناضلوا  أن  يجب  يخاطبهم:  كان 

وتنتصرون معي. وإال فتموتون معي.
للتخلص  يلزم  بما  بالقيام  يأمر  ك��ان 
م��ن ال��ي��ه��ود. لكنه ل��م ي��ك��ن ي��ري��د االط���اع 
ع��ل��ى ال��ت��ف��اص��ي��ل. ي��ت��رك ل��ض��ب��اط��ه ال��ق��ي��ام 
عن  بعيدا  ويظل  بالتفاصيل  باالهتمام 
الجميع بحيث  ي���ورط  ب��ذل��ك  ب��أن��ه  وع���ي، 
في  يوقعهم  التراجع.  بإمكانهم  يعود  ال 
ف��خ��ه. امل��ط��ل��وب م��ن اآلخ��ري��ن أن ي��ك��ون��وا: 

أما شركاء متواطئن أو ضحايا.
البعض  فكر  ستالينغراد،  معركة  ف��ي 
م�����ن ح����ول����ه أن م���ئ���ت���ا أل������ف ق���ت���ي���ل وم���ئ���ة 
وث����اث����ون أل�����ف ج���ري���ح ت��ك��ف��ي ك����ي ي��ف��ه��م 
ال���ج���ن���رال ف��ون  امل��ع��رك��ة خ��س��ران��ة وأن  أن 
يولوس معه الحق بالحد من النزف. لكن 
أحدا لم يتجرأ على قول ذلك بصوت عال. 
أما هتلر فرفض االستسام واتهم الفيلد 
والجنون:  والضعف  بالخيانة  ماريشال 
أن قوة  إرادة.  الرجل ليس لديه أي  "ه��ذا 
ال��ق��در وال��وط��ن!  ال��ت��ي تصنع  اإلرادة! ه��ي 

وهو ما فعلته خال كل حياتي تعّرضت 
ألزم��ات وضعت إرادت��ي على املحك. لكن 

إرادتي برهنت دائما انها األقوى.
ب���دأت تظهر ف��ي امل���دن ك��ت��اب��ات: "هتلر 
كذاب"، "هتلر قاتل". وظهرت مجموعات 
املحافظة وهناك  األوس���اط  م��ن  م��ق��اوم��ة، 
ر لهجومات عليه. لذا امتنع عن 

ّ
من حض

ات العامة واكتفى بإقناع وترهيب  اللقاء
ال���ق���ري���ب���ن م���ن���ه. وب�������دأت ال���ش���ائ���ع���ات ع��ن 

الشيخوخة املبكرة، ونوبات الجنون.
ب���زع���م إرادت������ه ال��ص��ل��ب��ة، رف����ض ال��ق��ي��ام 
ب��م��ف��اوض��ات م���ن أج����ل ال��س��ل��م ك��م��ا ي��ري��د 
ال��ح��رب الشاملة  ب��ع��ض األمل����ان. م��ط��ل��وب 
وال��ك��ل��ي��ة! ت��وج��ه إل��ى غ��وب��ل��ز: إذا ت��ب��ن أن 
الشعب األملاني ضعيف، فهو ال يستحق 
إذن س���وى ال��ف��ن��اء ب��واس��ط��ة ش��ع��ب آخ���ر. 

ألنني ال يمكن ان أتعاطف معه. 
مخبئه سيئ  من  تعليماته،  يلقي  ظل 
التهوئة تحت االرض: ال للحل السياسي، 
وال ال��ت��ف��اوض، ال ل��اس��ت��س��ام. س��أق��ات��ل 
طاملا لدي جندي واحد. وعندما يتركني 
آخر جندي، سأطلق رصاصة في رأسي. 
أنا ال احمي نفسي، بل أحمي املانيا من 

عار هدنة كارثية.
أم������ا ح���ال���ت���ه ال���ج���س���دي���ة ف�����رث�����ة، ف��ل��ق��د 
أص���ب���ح م���ج���رد ش���ب���ح م����ن ل���ح���م، ي��ج��س��د 
ح����ال امل���ان���ي���ا: م��ح��ن��ي ال���ظ���ه���ر، م��ض��ط��رب 
خفيف،  بباركنسون  إلصابته  الحركات 
ي��دي��ه رخ���وت���ان، م���ذه���ول ال��ه��ي��ئ��ة، وج��ه��ه 
ب�����ل�����ون ال�������ت�������راب، ي���ت���ك���ل���م ب���ص���ع���وب���ة م��ع 
خ��ي��ط ل��ع��اب ي��س��ي��ل ع��ل��ى زاوي�����ة شفتيه. 
وح��رك��ت��ه ت��س��ب��ب أوج���اع���ا ث��ق��ي��ل��ة وأذن��ي��ه 

تنزفان. الصديديتن 
وك���������ان ط���ب���ي���ب���ه ي����ح����ش����وه ب������األدوي������ة: 
ليستطيع  وم��ن��ش��ط��ات  ل��ي��ن��ام،  م��ن��وم��ات 
ال���ن���ه���وض، وح����ب����وب ل��ت��ج��م��ي��د خ���روج���ه 
ل��ل��ت��ب��رز. ك��ل وظ��ائ��ف��ه الحيوية  وم��ل��ي��ن��ات 
ك����ان����ت ت���ح���ت���اج إل������ى امل����س����اع����دة. أص��ب��ح 
م��دم��ن��ًا وم���س���م���وم، ص����ار ه��ي��ك��ل��ه خ��زان��ة 

صيدالني مليئة باملواد الكيميائة.
وح�������ول م���ث���ل ه������ذه ال����ت����ف����اه����ات ي��ل��ت��ف 

ماين البشر.

في مديح االستقالل

في تفاهة الدكتاتور وجالديه

منى فياض
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ثقافة

هذا العالم

ت��واص��ل دول ع��رب��ي��ة وغ��رب��ي��ة مطالبة 
رع��اي��اه��ا ب��م��غ��ادرة إث��ي��وب��ي��ا ف���ورا بينما 
تتهم أدي��س أب��اب��ا س��ف��راء ال���دول الغربية 
ب��امل��ب��ال��غ��ة ب���ش���أن ال���ت���ط���ورات ال��ع��س��ك��ري��ة 
تركزت تطورات  فيما  تيغراي،  إقليم  في 
ال���ي���وم ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ال��ف��ش��ق��ة ال���ح���دودي���ة 

القريبة املتنازع عليها مع السودان.
فقد قال الجيش السوداني، في بيان، 
الصغرى  الفشقة  املتواجدة في  إن قواته 
"تعرضت العتداء وهجوم من مجموعات 
للجيش وامليليشيات اإلثيوبية...تصدت 
ق��وات��ن��ا ل��ل��ه��ج��وم ب��ك��ل ب��س��ال��ة وك��ب��دت��ه��م 

خسائر كبيرة في األرواح واملعدات".
قالت  سودانية  عسكرية  م��ص��ادر  لكن 
ل����روي����ت����رز إن "س���ت���ة ق��ت��ل��ى م����ن ال��ج��ي��ش 
إثيوبية  ق��وات  ف��ي هجوم شنته  سقطوا 
ع����ل����ى م�����وق�����ع ع����س����ك����ري س������ودان������ي ق����رب 
ال���ح���دود ب���ني ال��ب��ل��دي��ن". وح��ت��ى اآلن  لم 
على  تعليقا  اإلثيوبية  السلطات  تصدر 

ما حدث.
وال����خ����م����ي����س امل������اض������ي، ق����ال����ت خ���دم���ة 
االت�����ص�����ال ال���ح���ك���وم���ي���ة ف����ي إث���ي���وب���ي���ا إن  
"نشر املعلومات عن املناورات العسكرية 
وت�����ط�����ورات امل����ع����ارك وال���ن���ت���ائ���ج ع���ب���ر أي 
وس��ي��ل��ة إع�����ام م��م��ن��وع" ع����دا امل��ع��ل��وم��ات 
املدنية-العسكرية  ال��ق��ي��ادة  تقدمها  التي 
امل��ش��ت��رك��ة ال��ت��ي ت��ش��ك��ل��ت ل���إش���راف على 

حالة الطوارئ.
وي��ق��ول ال��ب��اح��ث ال��س��ي��اس��ي اإلث��ي��وب��ي 
م������وس������ى ش����ي����خ����و مل������وق������ع "ال���������ح���������رة" إن 
إثيوبيا  في  إعاميا  املتداولة  املعلومات 
ت���ق���ول إن أف���������رادا ب���ال���ج���ي���ش ال���س���ودان���ي 
س���م���ح���وا ب��ت��س��ل��ل م��س��ل��ح��ني م����ن ج��ب��ه��ة 
أبابا  أدي���س  ق��ام��ت  فيما  تيغراي  تحرير 
ب�����"ال����رد امل���ن���اس���ب" وق��ب��ض��ت ع��ل��ى بعض 
اشتباكات  فوقعت  التسلل؛  ح��اول��وا  م��ن 
م��س��ل��ح��ة ع���ل���ى ال����ح����دود م���م���ا أدى مل��ق��ت��ل 

عناصر بالجيش السوداني. 
ويعلق الناشط السياسي من تيغراي، 
ملوقع  ق��ائ��ا  ذل��ك  مصطفى حبشي، على 
"ال�������ح�������رة": "ه�������ذا م�����ن امل���س���ت���ح���ي���ات ألن 
ال��وزراء  لرئيس  موالية  وق��وات  جماعات 
أب��ي أح��م��د، فضا ع��ن مرتزقة إريتريني، 
الحدودي  الشريط  طول  على  يسيطرون 

مع السودان".
وك����ان����ت واش���ن���ط���ن ف����رض����ت ع���ق���وب���ات 
اس��ت��ه��دف��ت إري��ت��ري��ا ل���دوره���ا ف���ي ال��ح��رب 

املستمرة في جارتها إثيوبيا.
وي��ط��ال��ب ك���ل م���ن ال����س����ودان وإث��ي��وب��ي��ا 
بمنطقة الفشقة الزراعية الخصبة، حيث 
ي��ع��م��ل م����زارع����ون إث��ي��وب��ي��ون ي��س��ت��ع��دون 

ملوسم الحصاد حاليا، بحسب شيخو.
وظلت القوات السودانية خارج الفشقة 
حتى اندالع النزاع في إقليم تيغراي في 
نوفمبر 2020، لكنها عادت إليها من أجل 

"استعادة األراضي املسروقة".

تصعيد عسكري
وت���أت���ي ه���ذه ال���ت���ط���ورات ف���ي وق���ت ق��ال 
األميركية  الخارجية  باسم  املتحدث  فيه 
أنتوني  الخارجية  وزي���ر  إن  ب��راي��س  نيد 
التصعيد  إزاء  بالغ  بقلق  يشعر  بلينكن 
إج��راء  إل��ى  داعيا  إثيوبيا،  العسكري في 

مفاوضات عاجلة بشأن األزمة.
باسم  املتحدثة  بيليني سيوم  وكانت 
وسائل  اتهمت  اإلثيوبي  ال���وزراء  رئيس 
اإلعام الدولية باملبالغة في إثارة القلق 
ف���ي ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا إلث��ي��وب��ي��ا رغ����م أن أدي���س 
أبابا تحد من املعلومات املتاحة لوسائل 

اإلعام عن الحرب.
واألس����ب����وع امل����اض����ي، ق���ال���ت ال��ح��ك��وم��ة 
األي��رل��ن��دي��ة إن إثيوبيا ط���ردت أرب��ع��ة من 
س���ت���ة دب���ل���وم���اس���ي���ني أي���رل���ن���دي���ني ب��س��ب��ب 

موقف بلدهم من الصراع. 
ك��م��ا ح���ذر م��ت��ح��دث��ون ب��اس��م الحكومة 
اإلث���ي���وب���ي���ة م����ن ت����ه����دي����دات خ���ارج���ي���ة ل��م 
يحددوها، ودأبوا على انتقاد الحكومات 
تغطية  إن��ه��ا  يقولون  م��ا  بسبب  الغربية 

غير دقيقة للحرب.
وي��ت��ح��دث شيخو ع��ن تهويل األخ��ب��ار 
املتعلقة بتقدم جيهة تحرير تيغراي نحو 
ح��ص��ار أدي���س أب��اب��ا، مشيرا إل��ى تحذير 
األم��ي��رك��ي��ة  ال���خ���ارج���ي���ة  وزارة  أص����درت����ه 

بشأن "هجمات إرهابية" متوقعة.
وم��ن��ذ أك��ث��ر م���ن ع����ام، ت����دور ح���رب بني 
حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد والقوات 
الباد،  إقليم تيغراي شمال  املتمردة في 
ف�����ي ص��������راع ت���س���ب���ب ف�����ي م���ق���ت���ل األل�������وف 
وت���ش���ري���د امل���اي���ني ف���ي ث���ان���ي أك���ب���ر دول���ة 

أفريقية من حيث عدد السكان.
ويرى شيخو أن تحذير أميركا يوحي 
بأن الوضع خرج عن السيطرة في أديس 
أبابا، "إال أن هذا يخالف الواقع، فالحياة 

طبيعية وال يوجد أي تهديد". 
إال أن�����ه "ق���ب���ل ث���اث���ة أي������ام اس��ت��ط��اع��ت 
ق����وات ت��ي��غ��راي ت��ح��ري��ر ث���اث م���دن داخ��ل 
إقليم أمهرة، فضا عن التوغل في إقليم 
عفر، لتلحق خسائر بالقوات اإلثيوبية؛ 
تمثلت ف��ي االس��ت��ي��اء ع��ل��ى ح��وال��ى 555 
لألسلحة،  قطعة ساح مختلفة ومخزن 
وأس����ر 61 ع��ن��ص��را وق��ت��ل  1555 آخ��ري��ن، 
يزعم  ك��م��ا  ج��ري��ح��ا"،  أص��ي��ب 1142  فيما 

حبشي.
ول���م يتسن مل��وق��ع "ال���ح���رة" ال��ت��أك��د من 
ص��ح��ة م���ا ي��ق��ول��ه ح��ب��ش��ي، ف���ي ظ���ل تكتم 
ح���ك���وم���ي ع����ن م���ج���ري���ات األح���������داث ع��ل��ى 

األرض.
وي����دل����ل ح��ب��ش��ي ع���ل���ى ق������وات ت��ي��غ��راي 
ب���ت���ح���ذي���ر ال����ع����دي����د م����ن ال��������دول ال��ع��رب��ي��ة 
واألوروب��������ي��������ة رع�����اي�����اه�����ا، وم���ط���ال���ب���ت���ه���م 

بمغادرة العاصمة فورا.
وال���ج���م���ع���ة امل����اض����ي����ة، أع����ل����ن ب���رن���ام���ج 
أن  املتحدة  لألمم  التابع  العاملي  األغ��ذي��ة 
وأمهرة  إقليمي عفر  في  الصراع  انتشار 
املتجاورين يعني أن 9.4 مليون شخص 
سيكونون بحاجة إلى مساعدات غذائية 
ك��ن��ت��ي��ج��ة م���ب���اش���رة ل���ل���ص���راع امل��س��ت��م��ر. 
وأضافت املنظمة أن أكثر من 80 في املئة 
من املحتاجني للمساعدات خلف خطوط 

القتال.

فشل املفاوضات
وج���������اءت ت���ص���ري���ح���ات ب��ل��ي��ن��ك��ن ب��ع��د 
س������اع������ات م������ن ظ�����ه�����ور رئ�����ي�����س ال�����������وزراء 
اإلث����ي����وب����ي، أب�����ي أح����م����د، ال���ح���اص���ل ع��ل��ى 
عسكرية  بمابس  للسام،  نوبل  ج��ائ��زة 
الوطني،  الجيش  م��ع  القتال  جبهة  على 
ق���ائ���ا: "ل���ن ن��ت��زح��زح ح��ت��ى ن��دف��ن ال��ع��دو 

ونضمن حرية إثيوبيا".
وي����رى ش��ي��خ��و ت��وج��ه رئ��ي��س ال�����وزراء 
إلى جبهة القتال إلدارة املعركة يأتي في 
ع��ل��ى تصعيد جبهة تحرير  ال���رد  س��ي��اق 

التيغراي.
ولنحو 30 عاما قادت الجبهة الشعبية 
إثيوبيا،  ح��ك��م  ائ��ت��اف��ا  ت��ي��غ��راي  لتحرير 
لكنها ف��ق��دت ن��ف��وذه��ا ع��ن��دم��ا ت��ول��ى أب��ي 
اح���ت���ج���اج���ات  ب���ع���د   2018 ف�����ي  ال���س���ل���ط���ة 

مناهضة للحكومة استمرت سنوات.
وتدهورت العاقات مع التيغراي بعد 
أن اتهمت الجبهة أبي بأنه يحكم الباد 
اإلثيوبية.  األقاليم  حساب  على  مركزيا 

وينفي أبي االتهام. 
وال�����ث�����اث�����اء امل�����اض�����ي، ح������ذر امل���ب���ع���وث 
من  فيلتمان  ال��خ��اص جيفري  األم��ي��رك��ي 
العسكرية،  العمليات  في  "مقلقة"  زي��ادة 
ق���ائ���ا إن ك����ا م����ن أب�����ي وق�������وات ت��ي��غ��راي 
يعتقد فيما يبدو أنه على أعتاب تحقيق 

نصر عسكري.
ال��ح��ك��وم��ة  إن  ي���ق���ول  أن ش��ي��خ��و  غ���ي���ر 
ت���ف���اع���ل���ت، ف����ي األس����اب����ي����ع امل����اض����ي����ة، م��ع 
فيلتمان وكذلك االتحاد األفريقي ووافقت 
التيغراي  أه��م ش��رط لجبهة تحرير  على 

وهو فتح املمر اإلنساني.
امل��س��اع��دات عبر  "اآلن تتدفق  وأض���اف 
ث����اث م����ط����ارات، أح���ده���ا ف���ي ع��م��ق إق��ل��ي��م 
تيغراي، كما أفرجت عن بعض املوظفني 

األممني كبادرة حسن نية".
ل��ك��ن ح��ب��ش��ي ي��ن��ف��ي س���م���اح ال��ح��ك��وم��ة 
إل��ى إقليم  ب��دخ��ول امل��س��اع��دات اإلنسانية 
تيغراي في ظل أوض��اع معيشية "سيئة 

جدا". 
وق����ال: "أن���ا شخصيا ع��ل��ى ع��ل��م ب��وف��اة 
العديد بسبب نقص أو عدم توفر الدواء 
أو األكسجني، فضا عن معاناة املصابني 
أم��راض  تنتشر  بينما  ال��ك��ل��وي،  بالفشل 

م���س���ت���ع���ص���ي���ة ال ي���م���ك���ن ل���ل���م���ص���اب ب��ه��ا 
االنتظار ولو ساعة".

وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، 
شخصيات  اإلثيوبية  السلطات  اعتقلت 
أب��ن��اء إقليم تيغراي م��ن مدير  ب���ارزة م��ن 
ت��ن��ف��ي��ذي ألح����د ال���ب���ن���وك إل����ى رج�����ال دي��ن 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى م��وظ��ف��ني ي��ع��م��ل��ون ل��دى 
األمم املتحدة، في حملة اعتقاالت واسعة 
ال��ن��ط��اق مل��ن يشتبه ف��ي أن��ه��م م��ن أن��ص��ار 

املتمردين من اإلقليم الشمالي.
وب��ع��د ت��ح��ري��ر امل��وظ��ف��ني األم��م��ني، كما 
ال��ح��ك��وم��ة بانتظار  "ك��ان��ت  ي��زع��م شيخو 
ال����رد امل��م��اث��ل م��ن ج��ب��ه��ة ت��ح��ري��ر ت��ي��غ��راي 
ل��ك��ن م���ا ح����دث ه���و ال��ت��ص��ع��ي��د وم��ح��اول��ة 

سيطرتها على الكثير من املدن".
وردا على ذل��ك يقول حبشي إن جبهة 
املجتمع  ت��دخ��ل  أرادت  ت��ي��غ��راي  ت��ح��ري��ر 
ال����دول����ي واألم�������م امل���ت���ح���دة ل���ح���ل ال����ن����زاع، 
للعديد من  أكثر من 70 خطابا  وأرسلت 
املنظمات للتدخل قبل تفاقم األزمة بينما 

لم يتجاوب املجتمع الدولي. 
وأض��������اف "ب���ع���دم���ا ش���ع���رت ال��ح��ك��وم��ة 
بأنها على وشك السقوط وقوات تيغراي 
على بعد 180 كم من العاصمة، تريد اآلن 

التفاوض".
وي���ؤك���د ح��ب��ش��ي أن ال��ج��ب��ه��ة "ال ت��ري��د 
تفاوضا بل إسقاط نظام أبي أحمد، وفقا 
للقرار الذي اتخذته بالتعاون مع تحالف 

جديد".
وف���ي وق���ت س��اب��ق م��ن ن��وف��م��ب��ر، تشكل 
تحالف ج��دي��د م��ؤل��ف م��ن تسعة فصائل 
مناهضة للحكومة اإلثيوبية، أطلق عليه 
الفيدرالية  للقوات  املتحدة  "الجبهة  اسم 
وال���ك���ون���ف���ي���درال���ي���ة اإلث���ي���وب���ي���ة"، ق����ال إن��ه 
ي���ه���دف إل����ى إس���ق���اط ح��ك��وم��ة أب����ي أح��م��د 
س���واء ب��ال��ق��وة أو ب��امل��ف��اوض��ات وتشكيل 

حكومة انتقالية. 

دفن األعداء
وم���ن ال��ج��ب��ه��ة األم��ام��ي��ة ل��ل��ق��ت��ال، نشر 
أح���م���د، ال����ذي ح��ص��ل ع��ل��ى ج���ائ���زة ن��وب��ل 
للسام في 2019، تصريحاته للتلفزيون 
على  املحليتني  وأمهرة  أوروم��ي��ا  بلغتي 
زيا  ي��رت��دي  ك��ان  بينما  بتويتر،  حسابه 

عسكريا.
وب����ع����د ع������ام م�����ن ع���م���ل���ي���ات ع��س��ك��ري��ة 
إنسانية،  انتهاكات  بارتكاب  واتهامات 
ي���ن���ظ���ر ال���ب���ع���ض ب���ري���ب���ة ل����ج����ائ����زة ن���وب���ل 
ل��ل��س��ام ال���ت���ي ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا أب�����ي، ق��ب��ل 
ع���ام���ني، ل��ن��ج��اح��ه ف���ي ت��س��وي��ة ن����زاع بني 
من  طويلة  فترة  بعد  وإري��ت��ري��ا  إثيوبيا 

الصراع.
وك��ان��ت ه��ذه ليست امل��رة األول���ى التي 
ي���ت���ح���دث ف���ي���ه���ا أب�����ي ع����ن دف�����ن األع��������داء، 
مقر  ف��ي  فعالية  خ��ال  ألقاها  كلمة  ففي 

ل��ل��ج��ي��ش ب���أدي���س أب���اب���ا، ف���ي وق���ت مبكر 
م��ن ه���ذا ال��ش��ه��ر، ق���ال: "ال��ح��ف��رة ال��ت��ي تم 
ج���دا، وستكون  عميقة  س��ت��ك��ون  ح��ف��ره��ا 
تتفكك  حيث  وليس  األع���داء  يدفن  حيث 

إثيوبيا".
وف�����ي امل���ق���اب���ل ه������ددت ق������وات ت��ي��غ��راي 
وح���ل���ف���اؤه���ا ب���ال���زح���ف ن���ح���و ال��ع��اص��م��ة 
أديس أبابا. كما أنهم يقاتلون بشراسة 
ف����ي م��س��ع��ى ل��ق��ط��ع م���م���ر ال���ن���ق���ل ال���راب���ط 
ب��ني إث��ي��وب��ي��ا، ال��ت��ي ال ت��ط��ل ع��ل��ى ب��ح��ار، 

وميناء جيبوتي الرئيسي في املنطقة.
إال أن شيخو يعتقد أن أبي قادر على 
دف���ن أع���دائ���ه، ق��ائ��ا: "ال��ج��ي��ش اإلث��ي��وب��ي 
ب���ك���ام���ل ق�������واه وي���س���ت���ط���ي���ع ح���س���م األم�����ر 
ع��س��ك��ري��ا، أم���ا ال��ت��راج��ع ال����ذي ط���رأ على 
ع��ل��م��ي��ات��ه ف��ك��ان س��ب��ب��ه اس��ت��خ��دام جبهة 
تحرير تيغراي املواطنني كدروع بشرية 
وت��ع��م��د ال��ت��س��ل��ل إل���ى داخ����ل امل����دن، األم��ر 
م��ن الصعب تنفيذ ض��رب��اب خوفا  ال��ذي 

على سامة املدنيني"، على حد زعمه.
له، ظهر  املقطع املصور األح��دث  وفي 
أبي وهو يرتدي قبعة ونظارة شمسية، 
"م��ا ترونه هناك هو جبل سيطر  وق��ال: 
تمكنا  واآلن  أم�����س.  ح��ت��ى  ال���ع���دو  ع��ل��ي��ه 
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه ب��ال��ك��ام��ل"، متعهدا  م��ن 
ب��ف��رض ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��دي��ن��ة ت��ش��ي��ف��را 
على الحدود بني إقليمي تيغراي وعفر.

ووف���ق���ا ل��ش��ي��خ��و، ف���ق���د ش���ه���د ال���وض���ع 
ك��ب��ي��را  ت���ق���دم���ا  األرض  ع���ل���ى  ال���ع���س���ك���ري 
ل���ص���ال���ح ق������وات ال���ح���ك���وم���ة ع���ل���ى ج��م��ي��ع 
ال��ج��ب��ه��ات، ب��م��ا ف��ي ذل��ك ال��ط��ري��ق ال��راب��ط 
أبابا، "منذ توجه  بني جيبوتي وأدي��س 
للقتال  األمامية  للجبهة  ال���وزراء  رئيس 

مع الجيش".
ي��ق��ول: "أص��ب��ح م��ن املستحيل  ومضى 
س���ي���ط���رة ال���ت���ي���غ���راي ع���ل���ى ه�����ذا ال��ط��ري��ق 
ال����رئ����ي����س، ف���ض���ا ع����ن إخ��������راج ال��ج��ب��ه��ة 
ل��ك��ن مع  ال��ع��ف��ر )...(  م���ن ك���ام���ل م��ن��اط��ق 
اإلثيوبية  الحكومة  ت���زال  ال  ال��ت��ق��دم  ه��ذا 
ت��م��د ي��ده��ا ب��ال��س��ام وت��ن��اش��د ال��ت��ف��اوض 

السلمي".
غير أن الحبشي يقول حديثا مناقضا 
القتال تتحول  دف��ة  أن  ي��ؤك��د  ل��ذل��ك، فهو 
لصالح جبهة تحرير تيغراي وحلفائه. 
وق����ال: "م���ن ي��دق��ق ف���ي ال��ف��ي��دي��و ج��ي��دا 
س��ي��ك��ت��ش��ف أن ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ب��ع��ي��دة عن 
ال��ج��ب��ه��ة األم���ام���ي���ة ل���ل���ح���رب، أب����ي ي��ظ��ه��ر 
وه����و ال ي��ح��م��ل س���اح���ا، وك���ذل���ك ال��ح��ال 
ب���ال���ن���س���ب���ة ل���ب���ع���ض ال�����ق�����وات م����ن ح���ول���ه، 

الوضع بدا طبيعيا".
ك�����م�����ا ن�����ف�����ى ال�����س�����ي�����ط�����رة ال����ح����ك����وم����ي����ة 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال���راب���ط ب���ني أدي����س أب��اب��ا 
يندلع  املناطق  "ه��ذه  ق��ائ��ا:  وجيبوتي، 
ب���ه���ا م���ن���اوش���ات وك�����ر وف�����ر ب����ني ال���ق���وات 

والتيغراي". النظامية 

من يسيطر على ماذا؟.. نتائج متضاربة حلرب »دفن األعداء« في إثيوبيا

االحتاد األوروبي ينتقد بيالروسيا بعد تدفق 
آالف املهاجرين على احلدود البولندية
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منطقة  مألوفة،  منطقة  إل��ى  عدنا  لقد 
ال��ق��ل��ق امل��ت��زاي��د ب��ش��أن م��ت��ح��ور ج��دي��د من 

فيروس كورونا.
وي��ع��د ال��ن��وع األح����دث النسخة األك��ث��ر 
اآلن، ولديها  شفت حتى 

ُ
اكت التي  تحورا 

التي وصفها  الطفرات  من  قائمة طويلة 
أح����د ال���ع���ل���م���اء ب���أن���ه���ا "م�����روع�����ة"، ب��ي��ن��م��ا 
أخ��ب��رن��ي آخ���ر أن��ه��ا ك��ان��ت أس����وأ متحور 

رأوه.
وم����ا زال امل��ت��ح��ور ال��ج��دي��د ف���ي أي��ام��ه 
األولى،كما أن حاالت اإلصابة املؤكدة به 
تتركز في الغالب في مقاطعة واحدة في 
جنوب أفريقيا، لكن هناك تلميحات إلى 

أنها ربما تكون قد انتشرت أكثر.
وثمة أسئلة عاجلة حول مدى سرعة 
ان��ت��ش��ار امل��ت��ح��ور ال��ج��دي��د، وق��درت��ه على 
ت���ج���اوز ب��ع��ض ال��ح��م��اي��ة ال���ت���ي ت��وف��ره��ا 
ال��ل��ق��اح��ات وم���ا ال����ذي ي��ج��ب ف��ع��ل��ه ح��ي��ال 

ذلك.
وه���ن���اك ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ت��ك��ه��ن��ات، ول��ك��ن 

القليل من اإلجابات الواضحة.

إذا ما الذي نعرفه؟
ع���ن���دم���ا ت�����م ال����ت����ع����رف ع���ل���ى امل���ت���ح���ور 
 B 1.1.529. اس����م  ع��ل��ي��ه  أط��ل��ق  ال���ج���دي���د، 
وق�����د أع���ط���ت���ه م��ن��ظ��م��ة ال���ص���ح���ة ال��ع��امل��ي��ة 
ي����وم ال��ج��م��ع��ة االس����م ال���رم���زي ال��ي��ون��ان��ي 
"أوميكرون" )مثل متحورات ألفا ودلتا(.
ك��م��ا أن���ه ت��ع��رض إل���ى ط���ف���رات ش��دي��دة 
ال��ب��روف��ي��س��ور توليو  ك��ب��ي��ر. وق���ال  بشكل 
دي أول���ي���ف���ي���را، م���دي���ر م���رك���ز االس��ت��ج��اب��ة 
الوبائية واالبتكار في جنوب أفريقيا، إن 
هناك "مجموعة غير عادية من الطفرات" 
امل��ت��ح��ورات  ت��م��ام��ا" ع��ن  وأن��ه��ا "مختلفة 

األخرى التي انتشرت.
فقد  املتحور،  ه��ذا  فاجأنا  "لقد  وق��ال: 
حقق قفزة كبيرة في التطور ]و[ طفرات 

أكثر بكثير من التي توقعناها".
البروفيسور  قال  إف��ادة إعالمية،  وفي 
دي أوليفيرا إن هناك 50 طفرة إجمالية 
وأكثر من 30 على البروتني الشوكي الذي 
ي��ح��ي��ط ب��ال��ف��ي��روس، وه���و ال��ه��دف ملعظم 
ال���ل���ق���اح���ات وامل���ف���ت���اح ال������ذي ي��س��ت��خ��دم��ه 
ال���ف���ي���روس ل��ف��ت��ح م���دخ���ل ل����ه إل�����ى خ��الي��ا 

الجسم.
ب��ال��ت��ك��ب��ي��ر إل����ى أب���ع���د م���ن م���ج���ال رب��ط 
ال��ذي  ال��ف��ي��روس  )ال��ج��زء م��ن  املستقبالت 
يقوم باالتصال األول بخاليا أجسامنا( 
ف���إن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 10 ط���ف���رات م��ق��ارن��ة 
اجتاح  ال��ذي  دلتا  فقط ملتحور  بطفرتني 

العالم.
املستوى  ه��ذا  ي��ك��ون  أن  املحتمل  وم��ن 
من الطفرات ناتجا عن مريض واح��د لم 

يكن قادرا على التغلب على الفيروس.
الطفرات  الكثير من  وال يعني ح��دوث 
ب���ال���ض���رورة أم����را س��ي��ئ��ا. ف��م��ن امل��ه��م هنا 

معرفة ما تفعله هذه الطفرات بالفعل.
الفيروس  القلق يكمن في أن هذا  لكن 
األصلي  ع��ن  ج��ذري��ا  اآلن مختلفا  أصبح 
ال�����ذي ظ��ه��ر ف���ي ووه�������ان، ال���ص���ني. وه���ذا 
ال�����ت�����ي ص��م��م��ت  ال�����ل�����ق�����اح�����ات،  أن  ي���ع���ن���ي 
باستخدام الساللة األصلية، قد ال تكون 

فعالة.
وش���������وه���������دت ب�����ع�����ض ال�������ط�������ف�������رات ف���ي 
م���ت���ح���ورات أخ�����رى، م���ا ي��ع��ط��ي ف���ك���رة عن 

دورها املحتمل في تطور هذا املتحور.
أن متحور  ي��ب��دو   ، امل��ث��ال  ع��ل��ى سبيل 
كورونا.  فيروس  انتشار  N501Y يسهل 
وه��ن��اك أن���واع أخ���رى تجعل م��ن الصعب 
ع���ل���ى األج����س����ام امل����ض����ادة ال���ت���ع���رف ع��ل��ى 
ال����ف����ي����روس وق�����د ت��ج��ع��ل ال���ل���ق���اح���ات أق���ل 
فعالية، ولكن هناك أنواعا أخرى جديدة 

تماما.
ليسيلز،  ريتشارد  البروفيسور  وق��ال 
م���ن ج��ام��ع��ة ك���وازول���و ن���ات���ال ف���ي ج��ن��وب 
إف��ري��ق��ي��ا: "إن���ه���م ي��خ��ي��ف��ون��ن��ا م���ن أن ه��ذا 
ال����ف����ي����روس ق�����د ي����ك����ون ق�����د ع������زز ق��اب��ل��ي��ة 
االن���ت���ق���ال، وع����زز ال���ق���درة ع��ل��ى االن��ت��ش��ار 
من شخص آلخ��ر، ولكنه قد يكون قادرا 
أيضا على االلتفاف على أجزاء من جهاز 

املناعة".
على  األمثلة  من  العديد  هناك  وكانت 
املتحورات التي بدت مخيفة على الورق، 
لكنها لم تحقق شيئا. كان متحور بيتا 
ع��ل��ى رأس اه��ت��م��ام��ات ال��ن��اس ف��ي ب��داي��ة 
ال��ع��ام ألن��ه ك��ان األف��ض��ل ف��ي ال��ه��روب من 
جهاز املناعة. لكن في النهاية إن متحور 
دل���ت���ا ك�����ان األس��������رع ان����ت����ش����ارا وه��ي��م��ن��ت 

الساللة الناجمة عنه على العالم.
وق����ال ال��ب��روف��ي��س��ور راف����ي غ��وب��ت��ا من 
بيتا  متحور  "ساللة  كامبريدج:  جامعة 
الهرب من  ال��ق��درة في  كانت تركزت على 
م��ق��اوم��ة ال��ج��ه��از امل��ن��اع��ي وال ش��يء آخ��ر، 
أم����ا دل���ت���ا ف��ل��دي��ه��ا ال���ق���درة ع��ل��ى ال���ع���دوى 
املحتمل  وه��روب مناعي متواضع، ومن 
أن لهذا املتحور الجديد هاتني السمتني".

وس���ت���ع���ط���ي ال������دراس������ات ال��ع��ل��م��ي��ة ف��ي 

امل��خ��ت��ب��ر ص����ورة أوض����ح، ل��ك��ن اإلج���اب���ات 
ستأتي أسرع من خالل مراقبة الفيروس 

في العالم الحقيقي.
وال ي����زال ال���وق���ت م��ب��ك��را الس��ت��خ��الص 
اس����ت����ن����ت����اج����ات واض������ح������ة، ول����ك����ن ه���ن���اك 

بالفعل عالمات تثير القلق.
مؤكدة  إصابة  حالة   77 هناك  وكانت 
ت���م���ام���ا ف�����ي م���ق���اط���ع���ة غ���وت���ن���غ ب��ج��ن��وب 
أف��ري��ق��ي��ا، وأرب�����ع ح����االت ف���ي ب��وت��س��وان��ا 
وح���ال���ة واح������دة ف���ي ه���ون���غ ك���ون���غ )ال��ت��ي 
ت���رت���ب���ط ارت���ب���اط���ا م���ب���اش���را ب��ال��س��ف��ر م��ن 

جنوب أفريقيا(.
ومع ذلك، هناك أدلة على أن املتغير قد 

انتشر على نطاق أوسع.
نتائج  املتحور يعطي  ه��ذا  أن  وي��ب��دو 
������ع������رف ب����اس����م ت����س����رب ال���ج���ني 

ُ
غ���ري���ب���ة )ت

ال��ق��ي��اس��ي��ة ويمكن  ف��ي االخ��ت��ب��ارات  إس( 
اس���ت���خ���دام���ه���ا ل��ت��ت��ب��ع امل���ت���ح���ور م����ن دون 

إجراء تحليل جيني كامل.
ويشير ه��ذا إل��ى أن ٪90 م��ن الحاالت 
عن  ناجمة  بالفعل  تكون  ق��د  غوتنغ  ف��ي 
اإلصابة بهذا النوع و"قد تكون موجودة 
بالفعل في معظم املقاطعات" في جنوب 

أفريقيا.
لكن هذا ال يخبرنا ما إذا كان املتحور 
الجديد ينتشر أسرع من متحور دلتا أم 
أن��ه أش��د خ��ط��ورة أو إل��ى أي م��دى يمكنه 
تأتي  التي  املناعية  الحماية  من  التهرب 

من التطعيم.
م����دى  إل�������ى أي  ي���خ���ب���رن���ا  أن�������ه ال  ك����م����ا 
التي لديها  البلدان  سينتشر املتغير في 
ال� 24٪  بكثير من  أعلى  معدالت تطعيم 
التلقيح  تلقوا  الذين  إفريقيا  جنوب  في 
ب����ال����ك����ام����ل، ع���ل���ى ال�����رغ�����م م�����ن أن أع�������دادا 
كبيرة م��ن ال��ن��اس ف��ي ال��ب��الد ق��د أصيبوا 

بفيروس كورونا.
ولذلك في الوقت الحالي لدينا متغير 
ي��ث��ي��ر م����خ����اوف ك���ب���ي���رة ع���ل���ى ال����رغ����م م��ن 
الكبيرة في معرفتنا عنه، وهو  الثغرات 
أمر يحتاج إلى املراقبة عن كثب ويطرح 
أس��ئ��ل��ة عميقة ح���ول م��ا ي��ج��ب ال��ق��ي��ام به 
ومتى. الدرس املستفاد من الوباء هو أنه 
ال يمكنك االن��ت��ظ��ار دائ��م��ا ح��ت��ى تحصل 

على جميع اإلجابات.

أوميكرون: ما الذي نعرفه عن ساللة كورونا اجلديدة شديدة التحور؟
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إنسان عاش قبل مليوني عام.. »حلقة مفقودة« تكشف معلومة مهمة

كشف تحليل جديد نوعا قريب الصلة 
ب��اإلن��س��ان ع��اش ف��ي ج��ن��وب إفريقيا قبل 
اإلنسان  وك��ان يمشي مثل  ع��ام،  مليوني 

ويتسلق مثل القرد
إن  ال������������������ع������������������ل������������������م������������������اء  وق��������������������������������������������ال 
إل���ى  ت��ن��ت��م��ي  اكتشاف حفريات جديدة 
سيديبا" حسم  "أوس���ت���رال���وب���ي���ث���ي���ك���س 
ك����ان  ك����ي����ف  ح��������ول  ل�����ع�����ق�����ود،  دام  ج����������دال، 
م���اي���ني  ق���ب���ل  أشباه البشر يتحركون 

السنوات 

وح����س����ب م�����ا ذك��������رت ص���ح���ي���ف���ة "دي���ل���ي 
م��ي��ل" ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، ف���إن ف��ري��ق��ا دول��ي��ا من 
ن���ي���وي���ورك  بقيادة جامعة  ال���ب���اح���ث���ني، 
وجامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ، 
صخرية  ك��ت��ل  ف���ي  عظاما وجدت  ح��ل��ل��وا 

داخل أحد الكهوف في جنوب إفريقيا 
وت��ن��ت��م��ي ه����ذه ال���ع���ظ���ام، ال���ت���ي وص��ف��ت 

ب�"الحلقة املفقودة"، ملنطقة أسفل الظهر 
ال��ب��اح��ث��ني  أن  م��ي��ل"  وأوضحت "ديلي 
اس������ت������خ������دم������وا ه�������ذه ال�������ع�������ظ�������ام إلع�������ادة 

الذي  سيديبا"،  بناء "أوسترالوبيثيكس 
يعد سلفا بشريا بدائيا 

وك���ش���ف���ت "ال���ح���ل���ق���ة امل����ف����ق����ودة" أن ه���ذا 
النوع كان يمشي على قدميه ويستخدم 
كذلك أطرافه العلوية للتسلق، مثل القردة 
وق����ال ال��ب��روف��ي��س��ور س��ك��وت وي��ل��ي��ام��ز، 
نيويورك،  جامعة  ف��ي  الرئيسي  الباحث 
إن منطقة أسفل الظهر مهمة لفهم طبيعة 

املشي عند أسافنا األولني 

دراسة تكشف آثارا خطيرة للسجائر اإللكترونية

الصحة العاملية: اللقاحات تقلل عدوى كورونا بنسبة 40 باملئة

كشفت دراسة طبية حديثة، املزيد من 
األض�����رار ال��ص��ح��ي��ة ال��ن��اج��م��ة ع��ن تدخني 

السجائر اإللكترونية 
باحثون  أجراها  التي  الدراسة  وقالت 
ونشرت  كاليفورنيا  ج��ن��وب  جامعة  م��ن 
ن����ت����ائ����ج����ه����ا ف�������ي م����ج����ل����ة "س����اي����ن����ت����ف����ي����ك 
تدخني السجائر  إن  ري��������ب��������ورت��������س"، 
بيولوجية  تغيرات  يحدث  اإللكترونية، 

خطيرة في جسم اإلنسان 
امل�����������واد  أن  ال�����������دراس�����������ة  وأوض���������ح���������ت 
الكيميائية املوجودة في أبخرة السجائر 
اإللكترونية، تؤثر على وظائف الخايا، 

مما يتسبب في حدوث التهاب مزمن 
وب�������نينّ ال���ع���ل���م���اء أن االل����ت����ه����اب امل���زم���ن 
ال����ن����اج����م ع�����ن ال���س���ج���ائ���ر اإلل���ك���ت���رون���ي���ة، 

ق������د ي���������ؤدي إل�������ى اض������ط������راب������ات خ���ط���ي���رة 
الدموية  القلب واألوعية  تشمل أمراض 
ال��غ��ذائ��ي،  والتمثيل  التنفسي  وال��ج��ه��از 

باإلضافة إلى السرطان 
ت������دخ������ني  أن  ال��������ب��������اح��������ث��������ون  وب�����������������نينّ 
ال��س��ج��ائ��ر اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ي��ح��دث خ��ل��ا في 
صغيرة  عضويات  وه��ي  امليتوكوندريا، 
ال���ط���اق���ة  إن����ت����اج  ف����ي  ب��������ارزا  ت���ل���ع���ب دورا 
���ل امل����س����ارات 

نّ
ب���ال���خ���اي���ا، ك���م���ا أن���ه���ا ت���ع���ط

باملناعة واالستجابة  املرتبطة  الجزيئية 
لحاالت االلتهاب 

وش�����دد ال��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى أن ال��س��ج��ائ��ر 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ل���ي���س���ت أق������ل خ����ط����ورة م��ن 
العادية، وإنما يتم الترويج لذلك املفهوم 

الخاطئ من قبل الشركات املنتجة لها 

أع��ل��ن��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة،  أن 
باملئة   40 تقلل بنحو  لقاحات كوفيد19- 
امل��ت��ح��ورة دل��ت��ا املهيمنة  ال��ط��ف��رة  ان��ت��ق��ال 
ال��ن��اس  ال���ع���ال���م، م���ح���ذرة م���ن أن  اآلن ف���ي 
يقعون ضحية شعورهم الزائف باألمان 
ودع������ا امل����دي����ر ال����ع����ام مل��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة 
أدهانوم غيبريسوس،  العاملية تيدروس 
األشخاص امللقحني إلى مواصلة االلتزام 
ب���ال���وق���اي���ة ل��ت��ج��ن��ب ال���ت���ق���اط ك���وف���ي���د19- 

ونشره 
وأش����ار إل���ى أن���ه ف��ي األس���ب���وع امل��اض��ي 
أكثر من 60 باملئة من اإلصابات  ُسجلت 
والوفيات من جراء كوفيد19- مجددا في 

أوروبا 
وق������ال إن ال����ع����دد ال���ه���ائ���ل ل���إص���اب���ات 
ي��ش��ك��ل ض��غ��ط��ا ع��ل��ى األن���ظ���م���ة ال��ص��ح��ي��ة 

والعاملني بها املنهكني 

وأض������������������اف: "ن�������ح�������ن ق������ل������ق������ون ب����ش����أن 
اللقاحات  بأن  الزائف باألمان  اإلحساس 
أن�����ه�����ت ال�����وب�����اء واألش�����خ�����اص ال�����ذي�����ن ت��م 
ت��ل��ق��ي��ح��ه��م ال ي��ح��ت��اج��ون إل����ى ات���ب���اع أي 
إجراءات وقائية"، موضحا أن "اللقاحات 
ان���ت���ق���ال  ت���م���ن���ع  ال  ل��ك��ن��ه��ا  األرواح  ت���ن���ق���ذ 

العدوى بشكل كامل" 
وت���������اب���������ع: "ت�����ش�����ي�����ر ال������ب������ي������ان������ات إل�����ى 
أن����������ه ق�����ب�����ل وص������������ول امل�������ت�������ح�������ورة دل�����ت�����ا، 
قللت اللقاحات من انتقال العدوى بنحو 
60 ب��امل��ئ��ة. وم���ع دل��ت��ا ان��خ��ف��ض��ت النسبة 

الى نحو 40 باملئة" 
تنتشر  التي  دلتا  متحورة  وأصبحت 
اآلن بشكل  امل��ه��ي��م��ن��ة  ه���ي  أس�����رع  ب��ش��ك��ل 
ك��ب��ي��ر ف���ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال���ع���ال���م، ب��ع��دم��ا 
األخرى  املتحورة  الطفرات  أزاحت جميع 

والسالة األصلية

مأساة مستشفى بريطاني.. "تقرير صادم"
عن زراعة األعضاء

أف��������������ادت ص����ح����ي����ف����ة "اإلن������دب������ن������دن������ت" 
البريطانية،  بأنها علمت بوجود "فشل 
م��ذه��ل" ف��ي عمليات زراع���ة األع��ض��اء في 
فاملرضى  ال��ب��اد،  ف��ي  جامعي  مستشفى 

ال يعيشون طويا بعد هذه العمليات 
وذك�����رت اإلن���دب���ن���دن���ت" أن األش��خ��اص 
ال����ذي����ن أج�������روا ع��م��ل��ي��ات زراع�������ة رئ�����ة ف��ي 
مستشفيات جامعة برمنغهام يواجهون 
خطر املوت بما يفوق مستشفيات أخرى 
وذك�������رت أن م���ع���دل ال���ب���ق���اء ع���ل���ى ق��ي��د 
الحياة بعد 5 سنوات من إجراء العملية 
أق�����ل ب��ن��س��ب��ة 20 ب���امل���ئ���ة م���ق���ارن���ة ب��ب��ق��ي��ة 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات األخ������رى امل��ت��خ��ص��ص��ة في 

عمليات زراعة الرئة 
ال��ص��ادرة عن الخدمة  وكشفت األرق��ام 
الصحية الوطنية في بريطانيا أن معدل 
ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ق��ي��د ال��ح��ي��اة مل���دة 5 س��ن��وات 

بعد العملية، انخفضت من 79 باملئة عام 
-2015 2016 إلى نحو 31 باملئة فقط في 

 2021 2020-
باستمرار  األدن����ى  املستشفى  وك��ان��ت 
م��ق��ارن��ة ب��أرب��ع��ة م��س��ت��ش��ف��ي��ات أخ����رى في 

بريطانيا 
وس������ج������ل������ت م����س����ت����ش����ف����ي����ات ج����ام����ع����ة 
على  ملريض  بقاء  معدل  برمنغهام أدنى 
مرور  بعد  أحدهم  توفي  إذ  الحياة،  قيد 

90 يوما فقط على العملية الجراحية 
وك�����ان�����ت م���ج���م���وع���ة م�����ن ال����خ����ب����راء ق��د 
عبرت عن خشيتها بشأن عمليات زراعة 
األعضاء في هذه املستشفيات، في وقت 
س��اب��ق م���ن ال���ع���ام ال����ج����اري، م��ش��ي��رة إل��ى 
وض��ع "ح���رج" بسبب ال��ن��ق��ص ال��ح��اد في 
ال��ط��واق��م ال��ط��ب��ي��ة داخ���ل وح����دات العناية 

املكثف

ق����د ي���ك���ون ال����وق����ت ق����د ح�����ان للتخلي 
ابتكر علماء  الهاتف، حيث  عن حافظة 
زجاجا فائق الصابة، أقسى من املاس 

الطبيعي 
ر ب�������اح�������ث�������ون ف���������ي ج����ام����ع����ة  وط������������������ونّ
ج��ي��ل��ني ال��ص��ي��ن��ي��ة، زج����اج����ا ك��رب��ون��ي��ا، 
ي��ت��م��ي��ز ب���ق���س���اوة ع��ال��ي��ة وق�������درة ك��ب��ي��رة 
ع����ل����ى ال����ت����وص����ي����ل ال��������ح��������راري م���ق���ارن���ة 

بأنواع الزجاج املعروفة 
وح���س���ب���م���ا ذك��������رت ص��ح��ي��ف��ة "دي���ل���ي 
ميل" البريطانية، فقد استطاع العلماء 
ابتكار الزجاج باستخدام "كرات بوكي" 
وهي عبارة عن جزيء فوليرين بصيغة 
"سي 60"، وأحد مشتقات الكربون، الذي 

يتمتع ببنية جزيئية كروية 
وق���������ام ال����ع����ل����م����اء ب���ت���س���خ���ني امل����رك����ب 
ل�����درج�����ات ح���������رارة ع����ال����ي����ة، إل������ى ج��ان��ب 
ل  تشكنّ ح��ي��ث  ش��دي��د،  لضغط  تعريضه 
زجاج بصابة 102 غيغا باسكال، فائق 

الصابة، بثخانة ميلي متر 
وأوضح الباحثون في دراستهم التي 
ن���ش���رت ن��ت��ائ��ج��ه��ا ف���ي م��ج��ل��ة "ن��ي��ت��ش��ر" 
العلمية، أن تصنيع مادة كربونية غير 
متبلورة مع رواب��ط ثاثية األبعاد كان 

هدفا صعب املنال 
وأك��������د ال���ع���ل���م���اء أن ال������وص������ول ل���ه���ذا 
ال�����ن�����وع م�����ن ال������زج������اج س���ي���ف���ت���ح ال����ب����اب 
الصلبة  ل��ل��م��واد  أمام تطبيقات جديدة 
غير املتبلورة، والقابلة لاستعمال في 

العديد من االستخدامات الصناعية 

  علماء يبتكرون زجاجا 
فائق الصالبة



رياضة 9
ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ> االثنني  29 نونبر 2021 - العدد: 213

ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
 أهلي طرابلس يعود بخسارة صغيرة من مالي 

خسر األهلي طرابلس الليبي، أم��ام مضيفه امللعب املالي 
بالعاصمة  كيتا  م��ودي��ب��و  س��ت��اد  أرض��ي��ة  على   ،0-1 بنتيجة 
املالية باماكو، يوم امس األحد في ذهاب دور ال���32 مكرر من 

كأس الكونفيدرالية األفريقية 
وجاء هدف أصحاب األرض الوحيد في الدقيقة األخيرة من 

الشوط األول بتسديدة من الي ديس سيسوكو 
ولم يقدم األهلي طرابلس األداء املطلوب، وظهر على الفريق 

فقدان التركيز، ولم يفلح في خلق فرص للتسجيل 
م��ن ديسمبر  الخامس  ف��ي  إي��اب��ا  الفريقان  ه��ذا وسيلتقي 
املقبل على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، لحسم 
الكونفيدرالية  املجموعات من مسابقة  ل��دور  املتأهل  الفريق 

اإلفريقية 

مولودية وجدة يقيل املدرب نغيز

ق��رر مجلس إدارة م��ول��ودي��ة وج���دة، االن��ف��ص��ال ع��ن امل��درب 
نبيل نغير،  بسبب النتائج السلبية التي سجلها الفريق منذ 

بداية املوسم 
وكانت الخسارة األخيرة أمام سريع وادي زم 1-0، قد أقلقت 
املسؤولني خاصة أن الفريق الوجدي لم يسجل أي هدف في 

آخر 7 مباريات  
وأك���د م��ول��ودي��ة وج���دة ف��ي ب��ي��ان رس��م��ي أن رئيسه محمد 
هوار عقد اجتماعا اليوم السبت مع نغيز، وتّم تدارس الوضع 

الراهن للفريق، وخلص إلى فك االرتباط بينهما 
وت��اب��ع ب��ي��ان ال��ن��ادي أن���ه سيتم اإلع����ان الح��ق��ا ع��ن امل���درب 

الجديد، الذي سيخلف نغيز  
التخاذ  البطولة،  توقف  املولودية  إدارة  مجلس  واستغل 
هذا القرار، حتى يفسح املجال أمام املدرب الجديد لاستعداد 

دون ضغط، خاصة أن التوقف سيستمر لنحو شهر
ولم ينجح نغيز في تسجيل النتائج املطلوبة، حيث يحتل 
مولودية وجدة املركز 14 برصيد 10 نقاط، بينما لم يسجل 

سوى فوزين فقط، مع 4 تعادالت و6 هزائم 

نهضة بركان  يعود بتعادل سلبي من قلب "كيغالي"  
روان��������دا  ق���ل���ب  م�����ن  س���ل���ب���ي  بركان بتعادل  عاد نهضة 
على  الطرفني  التي جمعت  امل��ب��اراة  ف��ي  أمام الجيش املحلي، 
أرضية ملعب "كيغالي"، لحساب الدور ال�32 )مكرر( من كأس 

الكونفدرالية األفريقية 
وان��ت��ه��ى ال���ش���وط األول ب��ال��ت��ع��ادل ال��س��ل��ب��ي ب���ني ال��ط��رف��ني، 
ع��ل��ى منافسه بحثا عن  ب��رك��ان للضغط  ب����ادر نهضة  ح��ي��ث 
هدف السبق، خالقا العديد من الفرص خاصة عبر إبراهيم 

البحراوي لكن دون أي جديد يذكر 
وفي شوط املباراة الثاني، حاول كا الطرفني إنهاء سلبية 
املواجهة عبر مجموعة من الفرص التي غابت عنها النجاعة، 
حيث أكمل نهضة بركان املواجهة ب�"نقص عددي" بعد طرد 
مدافعه حمزة الركراكي في الدقيقة ال���81، عقب تلقيه لإلنذار 

الثاني 
وبعد الطرد مباشرة، ضغط الجيش الرواندي بكامل ثقله 
على الفريق البرتقالي بحثا عن اقتناص هدف الفوز، وكاد 
أن يتأتى له ذلك في أكثر من مناسبة لوال تألق الحارس أمني 

الوعد، لتنتهي املواجهة بالتعادل السلبي بني الطرفني 
يذكر أن مواجهة اإلياب بني الطرفني ستجرى في ال�12 من 

شهر دجنبر املقبل، على أرضية امللعب البلدي ببركان 

 أع��ل��ن "ك�����اف" ت��أي��ي��د أع��ض��ائ��ه إلن���ش���اء دوري 
"ت��م تقديم عرض  السوبر األف��ري��ق��ي، وذك��ر بيان 
حول الفوائد املادية لدوري السوبر األفريقي في 

تطوير اللعبة بالقارة" 
وأك����د "أي�����دت االت����ح����ادات األع���ض���اء ب��اإلج��م��اع 

اقتراح إنشاء دوري السوبر األفريقي" 
كما أعلن "كاف" توقيع مذكرة تفاهم مع "فيفا" 

لتطوير التحكيم داخل القارة 
وأض����اف "ت���م ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م م��ن قبل 
رئ��ي��س ف��ي��ف��ا ج��ي��ان��ي إن��ف��ان��ت��ي��ن��و ورئ���ي���س ك���اف، 
ال��دك��ت��ور ب��ات��ري��س موتسيبي ف��ي ال��ق��اه��رة خال 

الدورة 13 للجمعية العامة غير العادية للكاف" 
وأوضح "أساس االتفاقية هو التحكيم. وهي 
م����ب����ادرة ت���ه���دف إل����ى ت��خ��ري��ج ح���ك���ام م���ن ال���ط���راز 
العاملي من القارة األفريقية واملساهمة أيضا في 

تطوير الحكام في 54 اتحادا عضوا في كاف" 
وق����ال إن��ف��ان��ت��ي��ن��و "ال��ت��ح��ك��ي��م ع��ن��ص��ر م��ه��م في 
أن نحترف ونرتقي بمستوى  ال��ق��دم. علينا  ك��رة 
أفضل  للحكام  نضمن  وأن  أفريقيا  في  التحكيم 

الظروف" 
وب�����نّي "م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ه����ذه ت��اري��خ��ي��ة وه��ي 
م��ج��رد م��ث��ال ع��ل��ى كيفية ع��م��ل ف��ي��ف��ا وك����اف معا 

في  ال��ق��دم  لكرة  املختلفة  ال��ج��وان��ب  معايير  لرفع 
هذه القارة العظيمة" 

وأض����������اف رئ����ي����س ك�������اف ال�����دك�����ت�����ور ب���ات���ري���س 
موتسيبي "إن أفريقيا تنطلق في رحلة ستشهد 
فيها هذه القارة دورا مؤثرا للغاية في كرة القدم 
العاملية. نحن واضحون، يجب أن تكون أفريقيا 
األف���ض���ل وي���ج���ب أن ت��ن��ت��ج األف����ض����ل؛ ل��ي��س فقط 

الاعبني، لكن أيضا اإلداريني والحكام" 
وأضاف "نريد أن نرى الحكام األفارقة يديرون 
ن���ه���ائ���ي���ات ك�����أس ال���ع���ال���م ون����ري����د أن ن�����رى ح��ك��ام 

املباريات متفوقني" 

م�����ن امل���ن���ت���ظ���ر أن ت���س���ت���م���ع ل���ج���ن���ة األخ����اق����ي����ات 
بالجامعة امللكية املغربية لكرة القدم، خال األسبوع 
ال��رح��ي��م ط��ال��ي��ب م����درب فريق أوملبيك  ل��ع��ب��د  امل��ق��ب��ل 
آسفي، على خلفية الحركة التي قام بها، بعد الفوز 

على الرجاء الرياضي 
وح��س��ب م���ص���ادر م��ت��ط��اب��ق��ة،  ف��س��ت��ج��ت��م��ع لجنة 
األخ���اق���ي���ات م���ع ب���داي���ة األس����ب����وع ال����ق����ادم، إلع����ادة 
مشاهدة اللقطة التي قام بها طاليب، مباشرة بعد 
أوملبيك  النهائية، وف��وز  الحكم عن الصافرة  إع��ان 

آسفي 
وفي حال تأكدت اللجنة املذكورة من قيام مدرب 
الفريق املسفيوي بحركة ال رياضية، فإنه سيكون 

مهددا بعقوبات قاسية، علما أنه الزال حديث العهد 
رف��ق��ة ال���ق���رش امل��س��ف��ي��وي، ح��ي��ث ق����اده ف���ي م��ب��ارت��ني 

)األولى أمام الجيش والثانية أمام الرجاء( 
الرياضي  ال��رج��اء  ال��ت��ي جمعت  امل��ب��اراة  وانتهت 
بمضيفه أومل��ب��ي��ك آس��ف��ي، ب��ف��وز ه��ذا األخ��ي��ر بهدف 

دون رد، من توقيع املهاجم حمزة خابا 

"كاف" يوافق على إقامة دوري السوبر..  

اللجنة الدولية لأللعاب 
املتوسطية  تطلب لقاًء عاجاًل 

مع الرئيس الجزائري 

كأس العرب .. الفيفا يعتمد تقنية جديدة لضبط حاالت التسلل

 طاليب مهدد بعقوبات "قاسية" من لجنة األخالقيات 

�����رت ال���ل���ج���ن���ة ال�����دول�����ي�����ة ل���أل���ع���اب  ع�����بَّ
تأخر  إزاء  العميق  قلقها  عن  املتوسطية 
وهران الجزائرية،  ب���م���دي���ن���ة  األش�����غ�����ال 
����ق����ّرر أن ت��س��ت��ض��ي��ف دورة 

ُ
امل وال���ت���ي م���ن 

أل���ع���اب ال��ب��ح��ر األب���ي���ض امل���ت���وس���ط شهر 
ي��ون��ي��و م��ن س��ن��ة 2022، وب��ال��ت��ح��دي��د في 
إلى  نتمية 

ُ
امل الُبلدان  ال�25 منه، بمشاركة 

هذه املنطقة 
�����ش�����رف�����ة ع��ل��ى 

ُ
ف ال����ه����ي����ئ����ة امل وت�����ت�����خ�����وَّ

��ق��ل 
ّ
���ع���ف خ���دم���ات ال��ن

ُ
ه����ذه ال������دورة م���ن ض

وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا وك����ذل����ك م����ن االرت����ب����اك 
التي  ال��ذي تعرفه أشغال تهيئة املنشآت 
س��ت��س��ت��ض��ي��ف امل��ن��اف��س��ات ف���ي ال���ج���زائ���ر، 
وهو ما اعترف به رئيس اللجنة الدولية 
لألعاب املتوسطية، ديفيد تيزانو، الذي 

سه من الوضع الحالي  أعرب عن توجُّ
نتظر أن تعقد اللجنة اجتماعًا 

ُ
ومن امل

ع��ب��ر خ��اص��ي��ة "امل���ن���اظ���رة امل���رئ���ي���ة"، ي��وم 
ال��ث��اث��اء ال��ق��ادم، م��ع ال��ج��ه��ات الجزائرية 
ال��وص��ي��ة، مل��ن��اق��ش��ة ال��وض��ع ال���راه���ن، كما 
س����ي����زور وف�����د م���ه���م م���دي���ن���ة وه���������ران، ف��ي 
ملعاينة  املقبل،  دجنبر  شهر  من  العاشر 

اع على وتيرتها 
ّ
تقّدم األشغال واالط

وط��ال��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة ك��ذل��ك ل��ق��اًء 
مع الرئيس الجزائري، عبد املجيد تبون 
وال���وزي���ر األول، أي��م��ن ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن، 
إضافة إلى وزير الرياضة ورئيس اللجنة 
الوطنية األوملبية، وذلك بهدف تبليغهم 
ح���س���اس���ي���ة ال����وض����ع ال���ح���ال���ي وض�������رورة 
املنشآت  تحضير  ف��ي  الجهود  مضاعفة 
ع��دة جوانب حتى تكون مدينة  وتطوير 

وهران جاهزة الحتضان املنافسات 
ندرجة في إطار 

ُ
امل وتنطلق املسابقات 

ه����ذه ال������دورة ف���ي ال������25 م���ن ش��ه��ر ي��ون��ي��و 
القادم، وستعرف حضور 26 بلدًا ينتمون 
إلى املنطقة املتوسطية من بينها املغرب، 
علمًا أن الجزائر سبق لها استضافة هذا 
الحدث ملرة واحدة، وكان ذلك سنة 1975 

ق��رر االت��ح��اد ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، االع��ت��م��اد على 
ت��ق��ن��ي��ة ج���دي���دة ل��ض��ب��ط ال��ت��س��ل��ل، خ����ال م��ن��اف��س��ات 
ف��ي��ف��ا 2021"، وال���ت���ي  "ق���ط���ر  ال����ع����رب  ك�����أس  ب���ط���ول���ة 

ستنطلق يوم غد الثاثاء 
وح��س��ب ص��ح��ي��ف��ة "ذا ت��اي��م��ز" ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، ف��إن 
التلقائي  التسلل  "تقنية  باختبار  سيقوم  ال�"فيفا" 
ال��ج��دي��دة" ف��ي ب��ط��ول��ة ك���أس ال��ع��رب، وال��ت��ي تعتمد 
على نظام الذكاء االصطناعي "إيه آي"، حيث ترسل 
رس��ال��ة ف��وري��ة إل���ى ح��ك��م ت��ق��ن��ي��ة ال��ف��ي��دي��و امل��س��اع��د، 
عندما يكون الاعب متسلا، مع ترك الحرية لحكم 

"الفار" لتحديد ما إذا كان الاعب متسلا أم ال عند 
لحظة تمريرة الكرة 

وأك����د ن��ف��س امل���ص���در، أن���ه س��ي��ت��م اس��ت��خ��دام ه��ذه 
التقنية في جميع املاعب الستة التي ستستضيف 
مباريات كأس العرب، في الفترة املتراوحة بني 30 

نونبر الجاري و18 دجنبر املقبل 
وأش����ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، أن���ه ف��ي حالة 
ن��ج��اح ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة خ����ال ب��ط��ول��ة ك����أس ال��ع��رب، 
اق��ت��راح  على  رسميا  امل��واف��ق��ة  تتم  أن  املحتمل  فمن 

استخدامها في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"



ن����ج����ح ري����ال م����دري����د ف����ي ال�����ف�����وز ع��ل��ى 
واحد )2- لهدف  ضيفه إشبيلية بهدفني 
من الدوري   15 ال�����  ال��ج��ول��ة  ق��م��ة  ف���ي   ،)1
اإلس������ب������ان������ي، ال�����ت�����ي اح���ت���ض���ن���ه���ا م��ل��ع��ب 

"سانتياغو بيرنابيو"،  
وكان الفريق األندلسي األكثر خطورة 
في الشوط األول، وتوج مجهوده بهدف 
في الدقيقة 12'، سجله املهاجم رافا مير، 
الحارس تيبو  رأس��ي��ت��ه  ه���زم���ت  أن  ب��ع��د 

كورتوا 
وان�����ت�����ظ�����ر ري�����ال م�����دري�����د م�����رور ق���راب���ة 
ليقوم  البداية،  صافرة  عن  ساعة  نصف 
ع��ن طريق نجمه  ب��أول محاولة خطيرة، 
ال��ذي  ج��ون��ي��ور،  البرازيلي فينيسيوس 
سدد كرة قوية، لكنها لم تكن بالخطورة 

الالزمة  
وت��م��ك��ن امل��ل��ك��ي م���ن م��ع��ادل��ة ال��ك��ف��ة في 
الفرنسي كريم  ط��ري��ق  ع��ن   ،'32 ال��دق��ي��ق��ة 

ب���ن���زي���م���ا، ال�������ذي اس���ت���غ���ل ك������رة ارت���ط���م���ت 
ب�����ال�����ق�����ائ�����م، ب�����ع�����د ت�����س�����دي�����دة ق������وي������ة م���ن 
املدافع ميليتاو، لم يحسن التعامل معها 

الحارس املغربي بونو 
ال���ش���وط  ف����ي  ال���ف���ري���ق���ني  أداء  وت����راج����ع 
الثاني، حيث غابت املحاوالت الخطيرة، 
وظ���ل ك��ل ط���رف "م��ت��خ��وف��ا" م��ن استقبال 

الهدف 
أن  ال��������ج��������م��������ي��������ع  ظ�������������ن  أن  وب�����������ع�����������د 
امل�������ب�������اراة س���ت���ن���ت���ه���ي ب�����ال�����ت�����ع�����ادل، ظ��ه��ر 
وت��ج��اوز  النجم فينيسيوس ببراعته، 
ي��ط��ل��ق  أن  ق���ب���ل  من إشبيلية،  الع�����ب�����نينْ 
"قذيفة" استقرت في شباك بونو، مانحا 

الفوز لريال مدريد 
وب����ه����ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة، رف�����ع ري������ال م���دري���د 
إل��ى 33 نقطة، وب���ات يبتعد في  رص��ي��ده 
ص�����دارة "ال��ل��ي��غ��ا" ب���ف���ارق أرب����ع ن��ق��اط عن 

مطارده إشبيلية )29 نقطة(
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   اليونايتد يوقف قطار تشيلسي في ستامفورد بريدج

ليفربول يحقق رقما تاريخيا في البريميرليج

 ساسولو يسقط  ميالن في قلب السان سيرو

بامليراس يهزم فالمينغو ويتوج بطال ل "كوبا 
ليبرتادوريس"   

 ريال مدريد يهزم إشبيلية  ويبتعد في صدارة "الليغا"

-1( بنتيجة  اإلي��ج��اب��ي  ال��ت��ع��ادل  حسم 
مانشستر  وض��ي��ف��ه  تشيلسي  م��وق��ع��ة   )1
ي����ون����اي����ت����د، وال������ت������ي اح���ت���ن���ض���ه���ا م��ل��ع��ب 
س��ت��ام��ف��ورد ب���ري���دج م��س��اء ال���ي���وم األح���د، 
في قمة ل��ق��اءات الجولة ال���13 من ال��دوري 

اإلنجليزي املمتاز 
واف����ت����ت����ح ال���ي���ون���اي���ت���د ال���ت���س���ج���ي���ل ف��ي 

س���ان���ش���و،  ج���������ادون  ع���ب���ر   )50( ال���دق���ي���ق���ة 
النتيجة لتشيلسي في  وعدل جورجينو 

الدقيقة )69( من عالمة الجزاء 
وب����ه����ده  ال��ن��ت��ي��ج��ة ع����زز ت��ش��ي��ل��س��ي من 
ص����دارت����ه ل���ج���دول ال��ت��رت��ي��ب ب��ع��دم��ا رف��ع 
رصيده إلى 30 نقطة، كما رفع اليونايتد 

رصيده إلى 18 نقطة في املركز الثامن 

حقق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه 
س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون، ب��رب��اع��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة، على 
ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 13 

للدوري اإلنجليزي املمتاز 
 م��ن 

اً
وس����ج����ل رب����اع����ي����ة ل����ي����ف����رب����ول ك�������ال

ألكانتارا  تياجو  )2 و32(،  ديوجو جوتا 
)37( وفيرجيل فان دايك )52 

وبحسب شبكة "أوبتا" لإلحصائيات، 
��ا، بعد مرور 

اً
فقد سجل ليفربول 39 ه��دف

13 جولة من البريميرليج 
ال���رق���م  وأوض�����ح�����ت ال���ش���ب���ك���ة، أن ه������ذا 
ه��و أع��ل��ى رص��ي��د أه����داف يسجله ال��ري��دز 
ب��ع��د 13 ج��ول��ة، ط����وال ت��اري��خ م��ش��ارك��ات��ه 

بالبريميرليج 
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 
ا، بينما 

اً
28 نقطة، في املركز الثاني مؤقت

ت��ج��م��د رص���ي���د س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون ع��ن��د 14 
نقطة في املركز الثالث عشر 

ان�������ت�������ص�������ر ف������ري������ق ب������امل������ي������راس ع������ل������ى 
ن��������ظ��������ي��������ره ف��������الم��������ي��������ن��������غ��������و ب��������ه��������دف��������ني 
����ا ب������ذل������ك ل�����ق�����ب "ك�����وب�����ا 

اً
ل��������واح��������د، م����ح����ق����ق

ل�����ي�����ب�����رت�����ادوري�����س" ف�����ي ال����ن����ه����ائ����ي ال�����ذي 
أرضية ملعب  ع��ل��ى  ال���ط���رف���ني  ب���ني  ج��م��ع 

"سينتيناريو" باألوروغواي 
وجاءت بداية املواجهة مثالية لصالح 
بامليراس، حيث تمكن من افتتاح النتيجة 
فيغا،  الالعب، رافائيل  طريق  ع��ن  ا  مبكراً

في الدقيقة 6 
وح��اف��ظ ب��امل��ي��راس ع��ل��ى ت��ق��دم��ه بهدف 
ن��ظ��ي��ف ف���ي م���ا ت��ب��ق��ى م���ن دق���ائ���ق ال��ش��وط 
األول، رغم محاوالت فالمينغو املتواصلة 

لتعديل الكفة 

وب�����ادر ال��ط��رف��ان ل��ل��ه��ج��وم م���ع ان��ط��الق 
الثاني، بحثًا عن ه��دف يزيد من  الشوط 
إث��ارة املواجهة، إال أن محاوالتهما باءت 

بالفشل 
البرازيلي، غابرييل  امل��ه��اج��م  وت��م��ك��ن 
باربوسا "غابي غول"، من تسجيل هدف 
ف��ي  ف��الم��ي��ن��غ��و  التعادل )1-1( لصالح 

الدقيقة 72 
وام����ت����د زم�����ن امل�����ب�����اراة إل�����ى ال���ش���وط���ني 
اإلض��اف��ي��ني ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال���وق���ت األص��ل��ي 
بالتعادل اإليجابي )1-1(، قبل أن يحسم 
ب����روم  بامليراس، ديفيرسون  م���ه���اج���م 
لفريقه  لصالح  باللقب  التتويج  سيلفا، 

بإحرازه هدف االنتصار في الدقيقة 95 

س�����ق�����ط ن�����������ادي م������ي������الن أم�����������ام ض���ي���ف���ه 
س��اس��ول��و، ب��ث��الث��ة أه����داف م��ق��اب��ل ه��دف، 
في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سان 
من   14 ال��ج��ول��ة  منافسات  س��ي��رو، ضمن 

الدوري اإليطالي 
وأح�����رز أل��ي��س��ي��و روم���ان���ي���ول���ي ال��ه��دف 
سجل  بينما   ،21 بالدقيقة  مل��ي��الن  األول 
أه���������داف س����اس����ول����و ك�����ل م�����ن ج���ي���ان���ل���وك���ا 

بالخطأ  ك��اي��ر  وسيمون   ،"24" سكاماكا 
ف��ي م��رم��اه "33"، ودوم��ي��ن��ي��ك��و ب��ي��راردي 

 "66"
وب��ه��ذا ال��ف��وز، رف���ع س��اس��ول��و رص��ي��ده 
تجمد  بينما   ،12 ب��امل��رك��ز  نقطة   18 إل��ى 
رص��ي��د م��ي��الن ع��ن��د 32 ن��ق��ط��ة ف���ي امل��رك��ز 

الثاني 

سيتي على  ف������از م������ان������ش������س������ت������ر 
بهدفني  ي��ون��اي��ت��د،  ه���ام  ضيفه وست 
ل��ه��دف واح������د )2-1(، ب��رس��م ال��ج��ول��ة ال� 
13 م���ن ال������دوري اإلن��ج��ل��ي��زي امل��م��ت��از، 
ف���ي امل����ب����اراة ال���ت���ي اح��ت��ض��ن��ه��ا ملعب 
"اإلت���ح���اد"، وأج��ري��ت تحت "ال��ث��ل��وج"، 
ال��ت��ي تساقطت ب��غ��زارة ف��ي ع��دد كبير 

من املدن اإلنجليزية 
وس��ج��ل األمل��ان��ي إل��ك��اي غ��ون��دوغ��ان 
الهدف األول في الدقيقة 33'، وأضاف 
زم��ي��ل��ه ف��ي��رن��ان��دي��ن��ي��و ال���ه���دف ال��ث��ان��ي 
مانويل  أح���رز  فيما   ،'90 ال��دق��ي��ق��ة  ف��ي 
الفارق لوست  النزيني هدف تقليص 
ه�����ام، ق��ب��ل ث���وان���ي ق��ل��ي��ل��ة م���ن ص��اف��رة 

النهاية 4+90' 
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 
ليغ"،  ال�"بريمير  29 نقطة في وصافة 
ع��ل��ى ب��ع��د نقطة وح��ي��دة م��ن املتصدر 
تشيلسي،   فيما تجمد رصيد وست 

هام في 23 نقطة باملركز الرابع 
وت���س���ب���ب���ت "ال����ث����ل����وج"، ف����ي ت��أج��ي��ل 
م�����ب�����اراة ب���ي���رن���ل���ي وض���ي���ف���ه ت��وت��ن��ه��ام 
على  مبرمجة  كانت  التي  هوتسبير، 
الثالثة   كما كانت سببا في  الساعة 
ت��أخ��ر ان��ط��الق ال��ج��ول��ة األول����ى مل��ب��اراة 

السيتي وويستهام" 

نابولي يسحق التسيو 
بـ"رباعية" وينفرد بصدارة 

"السيري آ 
حقق فريق نابولي فوزا كبيرا على 
ال� 14  الجولة  ضيفه التسيو، في قمة 
عليه  وت��غ��ل��ب  اإلي���ط���ال���ي،  من الدوري 
بثالثية نظيفة )3-0(، في مباراة جرت 
"دييغو  أرض��ي��ة ملعب  أط��واره��ا على 
أرماندو مارادونا"  وقام نابولي قبل 
تكريم  ح��ف��ل  بتنظيم  امل����ب����اراة،  ب���داي���ة 
لنجمه الراحل مارادونا، كما تم وضع 

تمثال له في امللعب 
زيلينسكي الهدف  وسجل بيوتر 
ث��م  ال����س����اب����ع����ة،  ال����دق����ي����ق����ة  ف������ي  األول 
البلجيكي دريس  ال����ن����ج����م  أض���������اف 
 '10 ال��دق��ي��ق��ت��ني  ف��ي  ميرتينز ثنائية، 
روي����ز  ف���اب���ي���ان  ي���ح���رز  أن  ق���ب���ل  و29'، 
الهدف الرابع 85'  وبات نابولي ينفرد 
ب����ص����دارة ت��رت��ي��ب "ال���س���ي���ري آ" راف��ع��ا 
رص������ي������ده إل�����������ى 35 ن����ق����ط����ة، م��س��ت��غ��ال 
ميالن )32  س���ي  م�����ط�����ارده إي  ه��زي��م��ة 
باملقابل،  نقطة( أمام ساسولو )1-3(. 
ي����ح����ت����ل الت����س����ي����و امل����رت����ب����ة ال����ث����ام����ن����ة 

برصيد 21 نقطة 

مانشستر سيتي يتجاوز وست هام 
ويواصل  الضغط  على تشيلسي
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