
مصطفى البحر

عادت قضية وفاة رئيس الجمهورية التونسية 
األسبق الباجي قايد السبسي الى واجهة األحداث 
أعقاب  ،ف��ي  بقوة  التونسية  السياسية  بالساحة 
ت��وات��ر م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ت��ق��اري��ر اإلع��ام��ي��ة املحلية 
ال��س��اب��ق في  مثيرة ح��ول وف��ات��ه. وس��ب��ق للقيادي 

حزب 
"حركة النهضة" الشيخ محمد الهنتاتي محور 
ال��ج��دل ال���ذي أث��ي��ر ح���ول رح��ي��ل ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق، 
التلفزيونية  ال��ب��رام��ج  أح��د  ف��ي  عند حلوله ضيفا 
بحر االسبوع الفارط، حيث إدعى أنه يتوفر على 
القائد  أن  ت��ؤك��د  الخاصة  م��ص��ادره  م��ن  معلومات 
السيسي مات مقتوال، ما أث��ار موجة من الغضب 

ب���أوس���اط ع��ائ��ل��ة ال���راح���ل وك�����ذا ب��م��ح��ي��ط ع����دد من 
والسياسية  اإلعامية  الضجة  الى جانب  مقربيه 
التي س��ادت بعض األوس��اط الحزبية والحقوقية 

بالداخل التونسي .
ت��س��رب��ت م��ع��ل��وم��ات غير  ال���س���ي���اق  ف���ي ذات   و 
م��ؤك��دة ال���ى امل��ش��ه��د ال��وط��ن��ي ال��ت��ون��س��ي ، تتحدث 
عن  الباجي  األسبق  الجمهورية  رئيس  مقتل  عن 
طريق تسميمه ،وه��ي الفرضية التي تتقاطع الى 
حد كبير مع ما صرح به القائد السبسي إلحدى 
أفراد أسرته ساعات قليلة بعد إعان وفاته ، حيث 
أس��ر ه��ذا األخ��ي��ر ع��ن كونه تعرض لغدر قاتل من 
داخل قصر قرطاج عبر وضعهم " قنبلة في بطنه" 

في إشارة إلى تجرعه كمية من السم القاتل. 
يقتنعوا  لم  الراحل  بالرئيس  املحيطني  أن  بيد 

ب��ت��ف��اص��ي��ل ه����ذه ال�����رواي�����ة، أو رب���م���ا ت���ع���م���دوا ذل��ك 
ألس���ب���اب غ��ي��ر م��ع��ل��وم��ة ال���ى ح����دود ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة، 
ولم يتسرب ساعتها حول أسباب وفاة الرجل أي 
خبر ، حيث ك��ان تونس ف��ي حالة ف��راغ دستوري 
وقلق حيال القادم من االي��ام ، سيما بعد أن بدت 
بعض مامح التجاذب السياسي والصراع الخفي 
/ال��ط��اح��ن ت��ل��وح ف���ي األف����ق ب���ني أج��ن��ح��ة وأط����راف 
ك��ب��رى داخ����ل ال���دول���ة ال��ع��م��ي��ق��ة ل��ت��رت��ي��ب األوض����اع 
باإلبقاء  يسمح  ال���ذي  بالقدر  املقبلة،  املرحلة  ف��ي 
ع��ل��ى ال��ح��ال��ة ال��ت��ون��س��ي��ة ك��م��ا ه��ي ع��ل��ي��ه،وم��ن ثمة 
لألجنحة  العليا  املصالح  تأمني  مواصلة  ضمان 
الكبرى  باملفاتح  الستار  عبر  املتحكمة  واألط���راف 
إلدارة شؤون العباد والباد ،رغم مظاهر الحرية 

والديمقراطية التي يتم تسويقها بالواجهة.

 لكن بعد مرور األيام والشهور والسنوات ،بدأت 
والشكوك  وال��رواي��ات  واألخ��ب��ار  تتكشف  الحقيقة 
ت���ت���وات���ر ت��ب��اع��ا ح���ي���ال ال����وف����اة ال���غ���ام���ض ل��رئ��ي��س 
الدولة ، قبل أن يدخل اإلعام بكل روافده في باد 
ثورة الياسمني على خط "النازلة" وتتصدر وفاة 

الباجي القايد السبسي العناوين الرئيسية. 
االم�������ر ال�������ذي دف������ع وزي���������رة ال�����ع�����دل ال������ى إع���ط���اء 
تعليماتها بما تمنحها املقتضيات الدستورية من 
صاحيات للجهات القضائية واألمنية املعنية من 
أج��ل فتح تحقيق شامل وم��وس��ع ح��ول مابسات 
وفاة الرئيس األسبق الباجي القايد السبسي، مع 
االح��ت��رام ال��ت��ام للمساطر وال��ق��وان��ني ال��ج��اري بها 
كانت  كاملة ومهما  الحقيقة  إل��ى  للوصول  العمل 

وليس غير ذلك.

أف�����اد م��ك��ت��ب ال���ص���رف امل��غ��رب��ي أن ت��ح��وي��ات 
امل���غ���ارب���ة امل��ق��ي��م��ني ب���ال���خ���ارج ب��ل��غ��ت ح��ت��ى متم 
شهر نونبر املاضي، أكثر من 86,48 مليار درهم 
ذات��ه��ا من  الفترة  ف��ي  دره��م  مليار   61,29 مقابل 

السنة الفارطة .
وأوض�����������ح امل����ك����ت����ب ،ف��������ي ن����ش����رت����ه ال����خ����اص����ة 

لشهر  الخارجية  للتجارة  الشهرية  باملؤشرات 
نونبر ، أن هذه التحويات ارتفعت بنسبة 41,1 
دره��م. مليار   25,187 يعادل  بما  أي   ، املائة  في 

كما سجلت النشرة ارتفاعا في امليزان التجاري 
ل��ل��خ��دم��ات ب��ف��ائ��ض ح����ددت ن��س��ب��ت��ه ف���ي 5,9 في 

املائة منتقا إلى أكثر من 59,94 مليار درهم.

وب��ش��ك��ل م��ف��ص��ل ، ف��ق��د ت��ح��س��ن��ت ال���ص���ادرات 
مليار   127,5 إل���ى  لتصل  امل��ائ��ة  ف��ي   9,1 بنسبة 
دره����م م���ع ن��ه��اي��ة ن��ون��ب��ر 2021، وك���ذل���ك ال��ش��أن 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ل���واردات ال��ت��ي ارت��ف��ع��ت ه��ي األخ���رى 

بنسبة 12 في املائة ) 67,55 مليار درهم (.
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سنة استثنائية… مغاربة العالم يحولون 
حوالي 87 مليار درهم
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موريتانيا تعلن حظر التجمعات العامة
 في البالد

قيس سعيد يدعو وزارتي الداخلية والعدل 
تعقب من يخططون لإلغتياالت

الالفي يدعو سلطات افريقيا الوسطى لحماية 
االستثمارات الليبية

ف��ي��روس كورونا  املكلفة بمتابعة  ال��وزاري��ة  اللجنة  ق��ررت 
املستجد في موريتانيا ،حظر التجمعات العامة في الباد، 

وذلك عقب تسجيل 14 إصابة بمتحور “أوميكرون”.
كما قررت اللجنة خال اجتماع عقدته  تحت رئاسة الوزير 
األول محمد ولد بال منع دخول األماكن العمومية على من ال 
يحمل بطاقة تثبت تلقيه اللقاح املضاد للفيروس، الفتا إلى 

أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع.

ت��رأس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بقصر 
قرطاج اجتماع مجلس ال��وزراء، استمع املجلس  في البداية 
إلى بيانني يخص األول الوضع الصحي واإلع���داد ملجابهة 
��ق ال��ث��ان��ي 

ّ
ال���ت���ط���ورات امل��ح��ت��م��ل��ة ل��ف��ي��روس ك����ورون����ا، وي��ت��ع��ل
بالتزويد باملواد األساسية والتحكم في األسعار.

دع���ا ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي ال��ل��ي��ب��ي ع��ب��د ال��ل��ه ال��اف��ي، 
السلطات في جمهورية افريقيا الوسطى إلى القيام بدورها 
في حماية االستثمارات الليبية طبقا لاتفاقيات املبرمة بني 

البلدين.

الباجي قايد السبسي يعود إلى واجهة االحداث السياسية بتونس
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المشهد المغاربي

املالك،  بن محمـد  الدكتور سالم  بحث 
املـــديـــر الـــعـــام ملــنــظــمــة الـــعـــالـــم اإلســـامـــي 
)إيسيسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية 
الوشمي،  بــن صالح  الله  عبد  والــدكــتــور 
العاملي  امللك سلمان  ملجمع  العام  األمــن 
لـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة، تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــن 
تعزيز  مــجــال  فــي  واملــجــمــع،  اإليسيسكو 
إقــلــيــمــيــا  الـــعـــربـــيـــة  الـــلـــغـــة  دور ومـــكـــانـــة 
حضورها  تكثيف  على  والعمل  وعامليا، 
العلمية والثقافية،  املجاالت  في مختلف 

والعناية واالعتزاز بها ونشرها. 
وتــــطــــرق الــــلــــقــــاء، الـــــــذي جــــــرى الـــيـــوم 
بــمــقــر   )2021 ديـــســـمـــبـــر   30( الـــخـــمـــيـــس 
املجمع في العاصمة السعودية الرياض، 

بحضور عدد من املسؤولن في املجمع، 
التعاون  تطوير  وآلــيــات  بحث سبل  إلــى 
بــــن الـــجـــانـــبـــن، بــالــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور 
للتربية  السعودية  الوطنية  اللجنة  مــع 
والثقافة والعلوم، من خال التركيز على 
تدريب وتأهيل الكفاءات في مجال اللغة 
أبرز  الجانبان  استعرض  العربية، حيث 
التي  التدريبية  العمل  وورش  املــبــادرات 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، من  تــم تنظيمها خـــال 
للغة  اإليسيسكو  ومــركــز  املــجــمــع  جــانــب 

العربية للناطقن بغيرها. 
وأكـــــــــــد الـــــجـــــانـــــبـــــان أهـــــمـــــيـــــة تـــطـــويـــر 
وتــحــديــث اســتــراتــيــجــيــات تــعــلــيــم الــلــغــة 
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــنـــاطـــقـــن بـــغـــيـــرهـــا، وإثـــــــراء 

املــحــتــوى الــعــربــي فـــي مـــجـــاالت الــعــلــوم، 
والــثــقــافــة، والــبــيــانــات الــكــبــيــرة، والــذكــاء 
الدراسات واألبحاث  االصطناعي، ودعم 
الـــعـــاقـــة  ذات  والــــــقــــــدرات  والـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
بـــخـــدمـــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، وفـــتـــح املـــراكـــز 
علوم  مجاالت  في  املتخصصة  التربوية 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة لــتــعــزيــز حـــضـــورهـــا فــي 

مختلف أنحاء العالم.
وشــــهــــد الــــلــــقــــاء أيــــضــــا االتـــــفـــــاق عــلــى 
الـــتـــنـــســـيـــق مـــــن أجــــــل مــــشــــاركــــة مــنــظــمــة 
اإليــســيــســكــو فــي مــؤتــمــر "الــلــغــة العربية 
فـــي املــنــظــمــات الــــدولــــيــــة"، الـــــذي يــنــظــمــه 
مجمع امللك سلمان العاملي للغة العربية 
الـــريـــاض،  خــــال عــــام 2022، فـــي مــديــنــة 

تــحــت رعـــايـــة خــــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن 
آل سعود،  الــعــزيــز  بــن عبد  املــلــك سلمان 
ويــهــدف إلـــى مــنــاقــشــة الــحــضــور الــدولــي 
لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة فــــي املـــنـــظـــمـــات، وواقـــعـــه 
وتـــــطـــــلـــــعـــــاتـــــه، واســـــــتـــــــعـــــــراض حـــــاجـــــات 
املــنــظــمــات الــحــالــيــة فــيــمــا يــخــص مــجــال 

العربية. اللغة 
حــضــر الــلــقــاء الــســيــد هــانــي بــن حمزة 
مــــنــــســــي، مـــســـتـــشـــار الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــســعــوديــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم، 
والــدكــتــور أحــمــد ســعــيــد أبــــاه، مستشار 
املــــديــــر الــــعــــام لــإيــســيــســكــو لـــلـــشـــراكـــات 

والتعاون الدولي.

قـــــاد الـــنـــائـــب الــــعــــام الـــلـــيـــبـــي الــصــديــق 
الـــــصـــــور، حـــمـــلـــة مـــوســـعـــة ضـــــد مــتــهــمــن 
بـــالـــفـــســـاد، أفـــضـــت خــــال يــــوم واحـــــد إلــى 
الثقافة  مــنــهــم بينهم وزيـــــرة  عـــدد  حــبــس 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف األعــــمــــال بــرئــاســة 

عبدالحميد الدبيبة.
وبـــعـــد أن أعـــلـــن مــكــتــب الـــنـــائـــب الـــعـــام 
الـــلـــيـــبـــي مــــســــاء األربــــــعــــــاء حـــبـــس وزيــــــرة 
الثقافة مبروكة توغي عثمان بتهم تتعلق 
بالفساد، فاجأ الليبين بالقبض على عدد 

آخر من املسؤولن في تهم فساد أخرى.
وأعلن مكتب النائب العام الليبي أنه تم 
مــن موظفي وموظفات  عــدد  القبض على 
أحد املصارف "الحكومية" بتهم اختاس 

أموال العماء.

وقال املكتب إنه أجرى تحقيقا في واقعة 
اختاس مبلغ مالي قدره مليون و800 ألف 
دينار ليبي من الحساب املصرفي العائد 

إلى أحد حرفاء هذا املصرف.
ولفت إلى أنه تم تحديد وجهة األموال 
املــخــتــلــســة، وإثـــبـــات الــعــمــلــيــات املصرفية 
التي تمت في شأنها، وتحديد األشخاص 

املخولن بتنفيذ تلك اإلجراءات.
وشــــــدد عــلــى أنـــــه ثــبــت ارتــــكــــاب إحــــدى 
املبلغ  اختاس  جريمة  املصرف  موظفات 
املتعلقة  املالي وتمويه مصدره والحقوق 
إلـــى حــســابــات مصرفية  بــه عــبــر تحويله 

عائدة إلى أقارب لها ثم سحبه نقدًا.
وانتهت  املتهمة  الــنــيــابــة  واســتــجــوبــت 
إلـــى األمــــر بحبسها احــتــيــاطــيــا عــلــى ذمــة 

التحقيق، كما تولت إجراء استجواب عدد 
من املوظفن الذين أهملوا في أداء واجبهم 
الوظيفي وأمرت بحبسهم احتياطيًا على 

ذمة التحقيق.
كما باشرت النيابة العامة التحقيقات 
في بــاغ مقدم ضد عضوي مجلس إدارة 
الــــشــــركــــة األهــــلــــيــــة لـــأســـمـــنـــت املــســاهــمــة 
ومــــديــــرهــــا الـــتـــنـــفـــيـــذي، بـــتـــهـــمـــة طــلــبــهــم 
الــحــصــول عــلــى مــبــلــغ مــالــي قــــدره مليون 
وخــمــســمــئــة ألــــف ديــــنــــار، مــقــابــل قــيــامــهــم 
بفسخ عقد توريد املواد الرابطة لأسمنت 
"الكلنكر"، املبرم بن الشركة العاملن فيها 

وبن شركة "السحاب".
واتـــخـــذ وكــيــل الــنــيــابــة بمكتب الــنــائــب 
الـــعـــام عــــدة إجــــــــراءات أســـفـــرت عـــن إثــبــات 

صــحــة ارتــــكــــاب الـــســـالـــف ذكـــرهـــم لــجــرائــم 
الـــرشـــوة وإحـــــداث الــضــرر الجسيم بــاملــال 
الوظيفة  سلطة  استعمال  وإســــاءة  الــعــام 
لتحقيق نــفــع غــيــر مـــشـــروع لــلــغــيــر. وفــق 
العام على  النائب  بيان نشر عبر صفحة 

فيسبوك.

وأوضح البيان أن النيابة العامة أمرت، 
بعد توفر األدلـــة الكافية ضــدهــم، بحبس 
األهــلــيــة  الـــشـــركـــة  إدارة  عـــضـــوي مــجــلــس 
لــأســمــنــت ومـــديـــرهـــا الــتــنــفــيــذي حبسا 
احــتــيــاطــيــا، ووجــهــت الــجــهــات الضبطية 
بالعمل على ضبط وإحضار بقية املتهمن 
املــســجــلــة أســمــاءهــم بــمــدونــة مــحــضــرهــا، 

دون أن يذكرهم البيان.

اإليسيسكو ومجمع امللك سلمان العاملي للغة العربية يتفقان على التعاون 
في تعزيز مكانة لغة الضاد 

النائب العام الليبي يقود حملة ضد الفساد

تتمة األولى

الباجي قايد السبسي يعود إلى واجهة االحداث السياسية بتونس
تـــكـــشـــف  ان  املــــســــتــــبــــعــــد  غـــــيـــــر  ومــــــــن   
التحريات والتحقيقات ذات الصلة بوفاة 
الـــســـبـــســـي مـــعـــطـــيـــات ودوافـــــــــع وأطــــــراف 
وحــيــتــثــيــاث صــادمــة، بــالــنــظــر إلـــى حجم 
هذه  بشأن  املسربة  واملعلومات  الشكوك 
القضية التي تعد االولى من نوعها على 
الشهيد  ثــورة  بعد  النظام  رأس  مستوى 

البوعزيزي.
كـــمـــا يـــمـــكـــن أن تـــفـــتـــح هــــــذه الــقــضــيــة 

املـــثـــيـــرة لــلــجــدل املــشــهــد الــتــونــســي على 
كـــــافـــــة اإلحــــــتــــــمــــــاالت، بـــــل قـــــد تـــــزيـــــد مــن 
تــعــقــيــد األوضـــــــاع الــتــونــســيــة الــداخــلــيــة 
املـــــتـــــوتـــــرة  واملــــشــــحــــونــــة أصــــــا لــشــهــور 
بن  التصعيد  تفاقم  خلفية  على   ، خلت 
رئيس الجمهورية قيس سعيد و بعض 
والحقوقية  السياسية  الساحة  مكونات 
والــبــرملــانــيــة والــثــقــافــيــة وغــيــرهــا، بسبب 
الذي  والدستور  الشرعية  على  االنــقــاب 

قاده وما يزال سعيد في واضحة النهار 
وضــدا على جــزأء كبير من أفــراد الشعب 
الوطنية  املكونات  هــذه  تقول  التونسي، 
الـــتـــونـــســـيـــة، بـــعـــد أن عـــمـــد الـــــى تــعــطــيــل 
مــعــظــم بـــنـــود الـــدســـتـــور، واإلبــــقــــاء فــقــط 
عــلــى املــقــتــضــيــات الــتــي تــخــدم تــوجــهــاتــه 
ومــصــالــحــه، والــعــمــل عــلــى تــجــمــيــع كــافــة 
الـــصـــاحـــيـــات الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
غرفة  فــي  وغيرها  واإلداريـــة  والقضائية 

قصر قرطاج.
إقـــرار سعيد ملجموعة  الــى  بــاالضــافــة 
ات والــتــدابــيــر غــيــر قانونية  مــن اإلجـــــراء
تــخــص تــدبــيــر شـــــؤون الـــعـــبـــاد والـــبـــاد، 
لكن السؤال املحوري الذي يطرحه نفسه 
بقوة داخل الساحة التونسية املجسورة 
بـــالـــتـــوتـــرات ، ملــــاذا اإلصــــــرار عــلــى إثــــارة 
قايد  الباجي  الراحل  الرئيس  وفــاة  ملف 
الــســيــســي، واإلمــــعــــان عــلــى إخـــراجـــه الــى 

واجــهــة االحـــداث فــي الــوقــت الــراهــن الــذي 
تــعــرف فــيــه تــونــس مـــا يــكــفــي ويـــزيـــد من 
و  سياسي  تطاحن  و  اجتماعي  احتقان 
وبطالة  وإقتصادية  مجتمعية  توعكات 
وتــــــدهــــــور مـــعـــيـــشـــي غــــيــــر مــــعــــهــــود، قــد 
تــعــصــف تــداعــيــاتــه املــأســاويــة بــاألخــضــر 

واليابس بهذا البلد املغاربي.

زنقة .. زنقةشش
رئيس النيابة العامة املغربية
 في ضيافة السفراء ورؤساء 

البعثاث األجنبية
ـــــعـــــام لـــلـــمـــلـــك لــــدى  عــــقــــد الــــوكــــيــــل ال
العامة  النيابة  رئيس  النقض  محكمة 
املــغــربــي، مــوالي الحسن الــداكــي، زوال 
 2021 ديـــســـمـــبـــر   29 األربــــــعــــــاء  الــــيــــوم 
ا مـــع عــــدد مـــن الـــســـفـــراء ورؤســــاء  لـــقـــاء
جاء  ،الــذي  باملغرب  األجنبية  البعثاث 
بــدعــوة مــن املــؤســســة الــديــبــلــومــاســيــة، 
بــمــنــاســبــة  مـــــرور أربـــــع ســـنـــوات عــلــى 
اســـــتـــــقـــــال الــــســــلــــطــــة الــــقــــضــــائــــيــــة عــن 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة ومــعــهــا اســتــقــال 
الــنــيــابــة الــعــامــة، وتــســلــم  خـــال الــلــقــاء 

درع املؤسسة الدبلوماسية .
   وبــاملــنــاســبــة، قـــال رئــيــس النيابة 
العامة في كلمة له "إن اململكة املغربية، 
اخـــــــتـــــــارت مـــــبـــــدأ اســـــتـــــقـــــال الـــســـلـــطـــة 
القضائية منذ سنة 2017 ،وهو  ورش 
واالبتكار،  االجتهاد  من  الكثير  تطلب 
والــكــثــيــر مــن الــصــبــر واملـــرونـــة والــثــقــة، 
مــن أجـــل مــراكــمــة املــمــارســات الفضلى 
لضمن حسن التنزيل، وتجويد حكامة 

املرفق القضائي".
الــكــلــمــة: "أن  الـــداكـــي فـــي ذات  وأكـــــد 
تـــدبـــيـــر قــــطــــاع الــــعــــدالــــة أصــــبــــح شــأنــا 
يــتــقــاســمــه املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة، ورئـــاســـة الــنــيــابــة الــعــامــة، 
والــســلــطــة الــحــكــومــيــة املــكــلــفــة بــالــعــدل، 
كــل فــي حـــدود اخــتــصــاصــاتــه، وبــمــا ال 
يــمــس بــاســتــقــال الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
ويــضــمــن اســتــقــال الــســلــط وتــعــاونــهــا، 

طبقا للفصل األول من الدستور". 
العامة  النيابة  رئيس  واستعرض    
بــاملــنــاســبــة خــطــوات اســتــقــال السلطة 
اململكة  "تجربة  أن  القضائية معتبرا   
املغربية في التنظيم القضائي الجديد 
املستحدث منذ دستور 2011  ، تعتبر 
تــجــربــة مــمــيــزة ورائـــــدة ضــمــن مــصــاف 

األنظمة القضائية املقارنة".
كـــم تــطــرق أيــضــا إلــــى مــســار تــنــزيــل 
الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة املـــســـتـــقـــلـــة الـــتـــي 
يرعاها القاضي األول  العاهل املغربي 
املـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس ، وإلـــــى جــهــود 
تــكــريــس هــــذه االســتــقــالــيــة مـــن خــال 
إرساء دعائم السلطة القضائية وبناء 
هــيــاكــلــهــا وتـــعـــزيـــز اســـتـــقـــال الــنــيــابــة 
الــعــامــة عــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، حيث 
يتبعون  العامة  النيابة  قضاة  أضحى 
لــســلــطــة رئـــاســـيـــة تــســلــســلــيــة وفـــقـــا ملــا 
يحدده دستور اململكة في فصليه 100 
النيابة  مــهــام  تسيير  وأصــبــح  و116، 
الـــعـــامـــة مــــوكــــول لــلــســلــطــة الـــرئـــاســـيـــة 
العام للملك لدى  الوكيل  التي يتوالها 
مــحــكــمــة الـــنـــقـــض، وهــــو مــــا تــــم فــعــلــيــا 

بتاريخ 07 أكتوبر 2017.
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مختصرات
جدل حول دعوة رئيس البرملان 
 من الصالة على 

ّ
املوريتاني للحد

النبي أثناء جلسة برملانية
أث��������������ارت دع������������وة رئ������ي������س ال�����ب�����رمل�����ان 
امل���وري���ت���ان���ي، ال��ش��ي��خ ول����د ب���اي���ه، ألح��د 
ن��واب املعارضة للحد من الصالة على 
ال���ن���ب���ي أث����ن����اء ج��ل��س��ة ل���ل���ب���رمل���ان م��س��اء 
ال���ث���الث���اء، ج�����داًل واس���ع���ًا ع��ل��ى وس��ائ��ل 
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي، دف��ع��ت رئ��ي��س 
البرملان إلى التغريد معتذرًا وموضحًا 

موقفه.
وغ������رد ول�����د ب���اي���ه ع���ل���ى ح���س���اب���ه ف��ي 
أنني تصرفت  إل��ى  “أنبه  تويتر:  موقع 
ال��ض��م��ي��ر كرئيس  وف���ق م��ا يمليه ع��ل��ي 
مؤتمن على الوقت شرعًا وقانونًا، فإن 
فهم منه منع الصالة على الرسول عليه 
أف��ض��ل��ه��ا وأزك���اه���ا ف��ذل��ك ل��ي��س قصدي 
أنني  ي��ك��ون، وليس خبرًا  أن  وال يمكن 
بالبسملة  إال  ال��ج��ل��س��ات  اف��ت��ت��ح��ت  م���ا 
وال��ص��الة ع��ل��ى ال��ن��ب��ي ص��ل��ى ال��ل��ه عليه 

وسلم”.
وك���ان رئ��ي��س ال��ب��رمل��ان ق��اط��ع النائب 
امل������ع������ارض م���ح���م���د ب������وي ول������د ال��ش��ي��خ 
محمد فاضل أثناء مداخلته في جلسة 
لعام  ال��دول��ة  م��وازن��ة  م��ش��روع  مناقشة 
2022، وق����ال ل���ه: “أدع������وك ل��ع��دم ت��ك��رار 
ال���ص���الة ع��ل��ى ال���رس���ول واالك���ت���ف���اء بها 
للوقت”،  فيها ضياعًا  م��رة واح���دة ألن 
م��ا أث��ار ان��ت��ق��ادات واس��ع��ة على وسائل 
ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي. وت���م���ث���ل ه���ذه 
املتدين  موريتانيا  مجتمع  في  سابقة 

واملعروف بحبه للرسول.

مسؤول أمني: القبض على عناصر 
من “بوكو حرام” في تونس

ق�����ال م����س����ؤول أم����ن����ي، إن ال��س��ل��ط��ات 
القبض  بإلقاء  أخ��ي��را  قامت  التونسية 
ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م���ن األف����ارق����ة ي��ن��ت��م��ون 

لتنظيم “بوكو حرام” املتطرف.
���ي، ال��ك��ات��ب 

ّ
وق������ال ع����ز ال����دي����ن ف���ط���ح���ل

العام الجهوي لنقابات قوات األمن في 
والي����ة أري���ان���ة “إن����ه ت��م خ���الل األس��اب��ي��ع 
األخيرة القبض على أفارقة من جنوب 
حرام  بوكو  لتنظيم  تابعني  الصحراء، 

اإلرهابي”.
ودع�������ا ف����ي ح����دي����ث ل����وس����ائ����ل إع����الم 
م��ح��ل��ي��ة، إل����ى “إع�������ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي ملف 
امل���ه���اج���ري���ن وال���ت���ث���ب���ت م����ن ه��وي��ات��ه��م 
وت���ش���دي���د اإلج�����������راءات ال���رق���اب���ي���ة ع��ل��ى 
ال���ح���دود”، وع���دم اع��ت��م��اد ال��ح��ل األمني 

لحل هذه الظاهرة.
ُيذكر أن تنظيم بوكو حرام )التعاليم 
ال��غ��رب��ي��ة ح����رام( وال����ذي غ��ّي��ر اس��م��ه إل��ى 
والجهاد”  للدعوة  السنة  أهل  “جماعة 
“ال����دول����ة”، هو  لتنظيم  م��ب��اي��ع��ت��ه  ب��ع��د 
ت��ن��ظ��ي��م ج����ه����ادي ن���ش���أ ف����ي ن��ي��ج��ي��ري��ا، 
وم���ت���ه���م ب���ارت���ك���اب ع����ش����رات ال��ه��ج��م��ات 
اإلرهابية في عدد من الدول األفريقية.

دفاع رئيس موريتانيا السابق: حالته 
تستدعي نقله للعالج بالخارج

ق����ال����ت ه���ي���ئ���ة ال�����دف�����اع ع�����ن ال���رئ���ي���س 
امل���وري���ت���ان���ي ال��س��اب��ق م��ح��م��د ول����د عبد 
ال��ع��زي��ز، األرب���ع���اء، إن ال��ح��ال��ة الصحية 
مل���وك���ل���ه���م، ت���س���ت���دع���ي ن���ق���ل���ه ف�������ورا إل���ى 

الخارج لتلقي العالج.
وط����ال����ب����ت ه���ي���ئ���ة ال�����دف�����اع ف����ي ب��ي��ان 
والتنفيذية،  القضائية  السلطات  لها، 
ب��ت��وف��ي��ر ط���ائ���رة ط��ب��ي��ة ل��ن��ق��ل ول����د عبد 

العزيز إلى الخارج لتلقي العالج.
وأشارت إلى  أن الرئيس السابق قد 
األرب��ع��اء،  فجر  لوعكة صحية  ت��ع��رض 
العسكري  للمستشفى  إثرها  على  نقل 
ب��ال��ع��اص��م��ة، ن��واك��ش��وط، ح��ي��ث م��ا زال 
ي���خ���ض���ع ل���ح���ج���ر ط����ب����ي، وف�������ق ت���أك���ي���د 
الهيئة. وقالت هيئة الدفاع إن موكلهم 
“يخضع منذ أكثر من 6 أشهر لظروف 
قاسية جدا في حبس تعسفي انفرادي”.
وح��ت��ى م��س��اء األرب����ع����اء، ل���م ي��ص��در أي 
تعليق من السلطات املوريتانية بشأن 
م��ا ورد ف��ي بيان هيئة ال��دف��اع، كما لم 
يصدر عنها أي تعليق بشأن خبر نقل 

ولد عبد العزيز للمستشفى.

حسام الدين إسالم

ق��ررت فرنسا فتح  في خطوة مفاجئة، 
الجزائر  تحرير  بحرب  الخاص  أرشيفها 
موعده  م��ن  عاما   15 قبل   ،)1962  �  1954(

القانوني.
ف ردود فعل جزائرية تتساءل 

ّ
األمر خل

عن أبعاد القرار ودالالت��ه في ظل توترات 
ح������ادة ف����ي ال���ع���الق���ات ب����ني ال���ب���ل���دي���ن م��ن��ذ 

شهور.
األول  ك������ان������ون  دي����س����م����ب����ر/   23 وف��������ي 
الفرنسية،  الثقافة  وزارة  أعلنت  الجاري، 
ف���ي م���رس���وم ن��ش��رت��ه ال��ج��ري��دة ال��رس��م��ي��ة، 
ق����رب ف��ت��ح األرش���ي���ف امل��ت��ع��ل��ق ب��ال��ق��ض��اي��ا 
ال����ق����ان����ون����ي����ة وت���ح���ق���ي���ق���ات ال����ش����رط����ة ف��ي 
ح����رب ال��ت��ح��ري��ر ال���ج���زائ���ري���ة خ����الل حقبة 

االستعمار الفرنسي )1830 � 1962(.

تزوير وكراهية
وامل���رس���وم ال��ف��رن��س��ي ي��س��م��ح ب��االط��الع 
ع��ل��ى ك���ل “امل���ح���ف���وظ���ات ال���ع���ام���ة ال���ت���ي تم 
إن���ش���اؤه���ا ف����ي إط������ار ال���ق���ض���اي���ا امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب������األح������داث ال����ت����ي وق����ع����ت خ������الل ال���ح���رب 
الجزائرية بني األول من نوفمبر/ تشرين 
 ،"1966 دي���س���م���ب���ر  و31   ،1954 ال���ث���ان���ي 
ب���ح���س���ب م����وق����ع إذاع��������ة “م����ون����ت ك����ارل����و” 

الفرنسية الدولية.
املتعلقة  “الوثائق  املرسوم  يشمل  كما 
وتنفيذ  املحاكم  أم��ام  املرفوعة  بالقضايا 
ق��������رارات امل���ح���اك���م” و”ال����وث����ائ����ق امل��ت��ع��ل��ق��ة 
بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة 

العدلية”.
وبعد يومني من زيارة وزير الخارجية 
ال��ف��رن��س��ي ج���ان إي���ف ل���ودري���ان، للجزائر، 
ق��ال��ت وزي�����رة ال��ث��ق��اف��ة ال��ف��رن��س��ي��ة روزل���ني 
باشلو، ملحطة “بي إف إم تي في” املحلية، 
في 10 ديسمبر الجاري: “إنني أفتح، قبل 
15 عاما )من املوعد(، أرشيف التحقيقات 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ل��ق��وات ال����درك وال��ش��رط��ة ح��ول 

حرب الجزائر”.

وأضافت أن “هذه القضية تثير القلق، 
حيث يوجد م��زورون للتاريخ، وأن��ا أريد 
العمل حتى نتمكن من املضي فيها قدما، 

وال يمكن بناء رواية وطنية على كذبة”.
وزادت ب���أن “ال���ت���زوي���ر ي��ج��ل��ب امل��ت��اع��ب 
والكراهية، وقصة املصالحة بني البلدين 
تبدأ عندما توضع الحقائق على الطاولة 

للتعّرف عليها وتحليلها”.
وت���اب���ع���ت أن “ف���رن���س���ا ل���دي���ه���ا أش���ي���اء 
لبنائها مع الجزائر، لكن ال يمكن بناؤها 

إال على أساس الحقيقة”.
وردا على س��ؤال عن احتمال االعتراف 
ب����ارت����ك����اب ال���ج���ي���ش ال���ف���رن���س���ي ع��م��ل��ي��ات 
تعذيب في الجزائر، أجابت: “من مصلحة 

باريس اإلقرار بأن التعذيب حدث”.
تعقيب رسمي  ي��ص��در  ل��م  اآلن  وح��ت��ى 
ج���زائ���ري ب���ش���أن ال���ق���رار ال��ف��رن��س��ي، علما 
بأن الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، 
س��ب��ق أن ط��ال��ب ب��اس��ت��ع��ادة ك��ل األرش��ي��ف 
ال����ج����زائ����ري امل����ه����رب ن���ح���و ف���رن���س���ا خ���الل 
االستعمار، بما فيه ما يعود إلى الحقبة 

العثمانية.
وت���ط���ال���ب ال����ج����زائ����ر ب���ت���س���وي���ة ش��ام��ل��ة 
ل����”م���ل���ف ال�����ذاك�����رة” ت���ق���وم ع��ل��ى اس��ت��ع��ادة 
األرش����ي����ف ك���ام���ال وخ����رائ����ط ال��ت��ف��ج��ي��رات 
النووية الفرنسية في الجزائر، واستكمال 
اس����ت����رج����اع “ج����م����اج����م” رم�������وز امل���ق���اوم���ة 
وكذلك  االستعمار،  فترة  خ��الل  الشعبية 
ب��ح��ق  ب���ج���رائ���م���ه���ا  ف����رن����س����ا  ت����ع����ت����رف  أن 
الجزائريني وتعتذر وتعوض املتضررين. 

وهو ما ترفضه فرنسا حتى اآلن.

تجاوب أم دعاية؟
“تلويح  إن  امل���ؤرخ عامر رخيلة،  وق��ال 
فرنسا بإقدامها على فتح أرشيف الثورة 
ال��ت��ح��ري��ري��ة وق���ب���ل آج���ال���ه ب������15 س���ن���ة، له 

قراءتان”.
وأض��اف أن “فرنسا اآلن تشهد ظروفا 
إثر تهلهل عالقاتها مع  متوترة ومهتزة 
ال��ج��زائ��ر وم���ا ان��ع��ك��س ع��ن��ه��ا ف���ي ال��داخ��ل 

الفرنسي”.
وت�����اب�����ع: “ج��������اءت ه�����ذه ال��ت��ص��ري��ح��ات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة ع���ل���ى ل���س���ان وزي�������رة ال��ث��ق��اف��ة 
ال��ف��رن��س��ي��ة، وك��ن��ت أت��م��ن��ى أن ت��أت��ي على 

لسان الرئيس )إيمانويل( ماكرون”.
ول���ف���ت إل����ى أن “ل�����ودري�����ان، ف���ي زي���ارت���ه 
للجزائر )8 ديسمبر الجاري( تجاوز هذا 
املوضوع )األرشيف والذاكرة( وتكلم فقط 

عن العالقات الفرنسية الجزائرية”.
تصريحات  اعتبار  “باإلمكان  وأردف: 
ال��ج��ان��ب ال��ف��رن��س��ي ب��ش��أن ف��ت��ح األرش��ي��ف 
إرادة  وج��ود  م��ّرة  وتعكس ألول  إيجابية 
س���ي���اس���ي���ة ص���ري���ح���ة ف����ي ال����ج����زائ����ر ح���ول 

املوضوع”.
عبر 

ُ
ورأى أن “إرادة الدولة الجزائرية امل

عنها من طرف الرئيس تبون آتت ثمارها 
ودف����ع����ت ف���رن���س���ا ل���ل���ت���ج���اوب م����ع م��ط��ال��ب 

البالد”.
ول��ف��ت إل���ى أن���ه “ل���م ي��س��ب��ق أن سمعنا 
املطالب  م��ع  ي��ت��ج��اوب  الفرنسي  ال��خ��ط��اب 
ه يجب 

ّ
الجزائرية، ولكن وجب الحذر؛ ألن

أن ُيقرأ في سياقه التاريخي والسياسي”.
وب������رر ذل�����ك ب�����أن “ف���رن���س���ا م��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى 
انتخابات رئاسية، فالفرنسيون عّودونا 
أن����ه ك��ل��م��ا ك���ان���ت ه���ن���اك م��ن��اس��ب��ة معينة 
دعاية(  )ضمن  طمأنة  خطابات  يرسلون 

ينتهي أثرها بانتهاء الحدث”.
ويأمل ماكرون أن يفوز بوالية رئاسية 
ثانية في انتخابات أبريل/ نيسان 2022.

مساومة فرنسية
ووف������ق ال���ن���ائ���ب ال���س���اب���ق ف����ي ال���ب���رمل���ان 
ال���ج���زائ���ري ك���م���ال ب��ل��ع��رب��ي، ف����إن “ق��ض��ي��ة 
األرش���ي���ف وك���ل ال��ح��ق��وق األخ����رى ال ت��زال 
مطلبا شعبيا ورسميا، وبدأ طرحها منذ 

استقالل الجزائر عام 1962”.
وأردف بلعربي، صاحب مشروع قانون 
أن  الفرنسي،  االستعمار  لتجريم  س��اب��ق 
“إع��الن فرنسا فتح أرشيف حقبة الثورة 
ال��ت��ح��ري��ري��ة ي��ع��د م���ح���اول���ة ل��ل��ت��ق��رب م���ّرة 

أخرى من الجزائر”.

وت�����اب�����ع: “ن����رف����ض ال���ت���الع���ب ب��م��ش��اع��ر 
ال��ج��زائ��ري��ني، ك��ل��م��ا ك��ان��ت ه��ن��اك مناسبة 
القادمة  الرئاسيات  غ��رار  في فرنسا على 
ت���ح���اول ال��ت��ق��رب م���ن ال���ج���زائ���ر ب��خ��ط��اب��ات 

رنانة”.
امللف  ه���ذا  تستعمل  “ف��رن��س��ا  أن  ورأى 
ب��أخ��رى تصب  أو  بطريقة  وسيلة ضغط 

في خدمة مصالحها”.
واس���ت���ط���رد: “م����ب����ادرة ف��رن��س��ا ت��الع��ب، 
وال ن���ي���ة ص����ادق����ة ل���ه���ا ب��ف��ت��ح األرش����ي����ف، 
على  بشدة  تحرص  التي  للجزائر  خالفا 

استعادة أرشيفها وتلبية مطالبها”.
وأش�����ار ب��ل��ع��رب��ي إل���ى أن “األرش���ي���ف ال 
ي���م���س ف���ت���رة ال����ث����ورة ال���ت���ح���ري���ري���ة )1954 
ح��ق��ب��ة  ي���ش���م���ل  ول����ك����ن  ف���ح���س���ب،   )1962  �

االستعمار كاملة )1830 � 1962(”.
وأفاد بأن “األرشيف بحوزة املخابرات 
أن  ل��ذل��ك مستبعد  ال��ف��رن��س��ي��ة،  وال��ش��رط��ة 
يضعه النظام الفرنسي بني يدي ماكرون 

أو حتى للجزائريني”.
واع���ت���ب���ر أن “ف���رن���س���ا ت��س��ت��ع��م��ل م��ل��ف 

وأتمنى  وال��ض��غ��ط،  للمساومة  األرش��ي��ف 
أن ت��س��ت��ع��ي��د ال���ج���زائ���ر أرش��ي��ف��ه��ا وت��ل��ب��ى 
مطالبها، ألن��ه��ا ق����ادرة ع��ل��ى ذل���ك ف��ي ظل 
ت����راج����ع ال���ن���ف���وذ ال���ف���رن���س���ي االق���ت���ص���ادي 

والسياسي في بالدنا”.

خطوة مريبة
أم����ا ج���م���ال ي���ح���ي���اوي، امل���دي���ر ال��س��اب��ق 
الوطنية  الحركة  تاريخ  في  البحث  ملركز 
ال���ج���زائ���ري���ة، ف��ق��ال إن “ال��ت��ع��ام��ل م���ع ه��ذه 
ال��وث��ائ��ق يجب أن ي��ك��ون ب��ح��ذر وبمسافة 
ش�����ك وغ����ي����ر م�����ت�����روك ل���ل���ع���ام���ة وم������ن ق��ب��ل 
املختصني الذين يحسنون قراءة الوثائق 

في سياقاتها التاريخية وبمرجعيتها”.
وت����س����اءل ي���ح���ي���اوي، ف����ي ت��ص��ري��ح��ات 
نقلتها صحيفة “الشروق” الجزائرية، في 
14 ديسمبر ال��ج��اري: “مل��اذا ق��ررت فرنسا 
فتح األرشيف الخاص بالدرك والشرطة، 

وليس أرشيف مؤسسة أخرى؟”.

وح���ذر م��ن أن “ه���ذا األرش��ي��ف يحتوي 
على محاضر وتقارير جلسات االستنطاق 
)االس���ت���ج���واب(، ح��ي��ث يمكن ل��إن��س��ان أن 

يقول أي شيء تحت التعذيب”.
وت���س���اءل م��ش��ك��ك��ا: “م���ن ي��ث��ب��ت أن تلك 
الوثائق لم تخضع للتعديل، خاصة أنها 

تمر حتما عبر االستخبارات؟”.
ال���خ���ط���وة  ه��������ذه  أن  ي�����ح�����ي�����اوي  ورأى 
الفرنسية ليست تنازال للجزائر، بقدر ما 
هي سعي لربح معركة الذاكرة لدى الجيل 
الجديد، خاصة أن الشباب الفرنسي الذي 
ب��الده مصدر الحضارة،  ك��ون  تربى على 
ي��ك��ت��ش��ف ال����ي����وم أن رم����وزه����ا ال��ع��س��ك��ري��ة 

أغلبهم “مجرمو حرب”.
ومؤرخني،  الجزائرية  السلطات  ووفق 
ف���إن ف��ت��رة االس��ت��ع��م��ار ال��ف��رن��س��ي للجزائر 
��ت��ل فيها ق��راب��ة 5 ماليني 

ُ
ش��ه��دت ج��رائ��م ق

جزائري، إلى جانب حمالت تهجير ونهب 
م��س��ت��م��رة للتجارب  ل��ل��ث��روات وت��داع��ي��ات 

النووية.
ون��ش��ب��ت ف���ي أك���ت���وب���ر/ ت��ش��ري��ن األول 
البلدين؛  ب��ني  دبلوماسية  أزم���ة  امل��اض��ي، 
ج����راء ت��ص��ري��ح��ات مل���اك���رون ح����ول ت��اري��خ 
ال�����ج�����زائ�����ر، ف�������ردت األخ�����ي�����رة ب���اس���ت���دع���اء 
س��ف��ي��ره��ا م����ن ب����اري����س وم���ن���ع ال���ط���ائ���رات 
منطقة  إلى  املتجهة  الفرنسية  العسكرية 
الساحل اإلفريقي من التحليق في املجال 

الجوي الجزائري.

 ش��ن��ت ال���ج���زائ���ر ه��ج��وم��ا ش��رس��ا على 
ال��ب��ن��ك ال���دول���ي ف���ي أع���ق���اب ص����دور تقرير 
ل����ه ي���ت���ح���دث ع����ن امل���خ���اط���ر االق���ت���ص���ادي���ة 
ال��ت��ي ت��ه��دد ال���ب���الد، وب�����روز ب�����وادر زل���زال 
الفقر، وه��و ما  اق��ت��ص��ادي وتفشي دائ���رة 
اع��ت��ب��رت��ه ت��دخ��ال س���اف���را وم��ض��ل��ال ل��ل��رأي 

العام الدولي.
وب���دل أن ت��واج��ه ال��س��ل��ط��ات ال��ج��زائ��ري��ة 
بأرقام  وم��وض��وع��ي  مستقل  ب��رد  التقرير 
وت���ح���ال���ي���ل اق���ت���ص���ادي���ة م��ن��ط��ق��ي��ة، ف��إن��ه��ا 
تساءلت في بيان نشرته الوكالة الرسمية 
ع���ن ال��س��ب��ب ال�����ذي ي��ج��ع��ل ال��ب��ن��ك ال���دول���ي 
يصدر تقريرا عن الجزائر ويتالفى انتقاد 
ما أسمته “بعض الدول والقوى املعادية” 

وذكرت اسم املغرب ضمن هذه القوى.
وق������ال ال���ت���ق���ري���ر ال���ح���ك���وم���ي إن “ال��ب��ن��ك 
الجزائر’  ‘الفقر في  إل��ى  أش��ار  قد  العاملي 
في الوقت الذي تغاضى فيه عن وضعية 
ال��ه��ش��اش��ة امل���أس���اوي���ة، وح��ت��ى ال��خ��ط��ي��رة 
وامل����دم����رة ال���س���ائ���دة ف���ي ب��ل��د م���ج���اور من 
الجهة الغربية، وبذلك تكون املؤسسة قد 

فقدت كل ما تبقى لها من مصداقية”.
النظام  أن  جزائريون  مراقبون  واعتبر 
يدافع  أن  ب��دل  وشعبيا  سياسيا  املرتبك 
ع���ن ن��ف��س��ه وص���ورت���ه داخ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا 
اخ���ت���ار أن ي����رد م���ن خ����الل ت��وظ��ي��ف ع��ق��دة 
امل�������غ�������رب، وه�������و م������ا ي���ك���ش���ف ع������ن أزم����ت����ه 
أن��ه يتوجه  الواقع خاصة  وانفصامه عن 
بنفسها  تنأى  دولية  مالية  إل��ى مؤسسة 

عن الخالفات السياسية، مشيرين إلى أن 
النظام كان يفترض به أن يدافع عن نفسه 
االجتماعية  االقتصادية  سياساته  وع��ن 
رسمية  بإحصائيات  التقرير  على  وي��رد 
بغض النظر عن ثراء املغرب أو فقره فتلك 
الجهات  وال  الجزائريني  تعني  ال  مسألة 

املالية الدولية.
وح��م��ل الهجوم ال��ج��زائ��ري ال��ح��اد على 
ال��ب��ن��ك ال���دول���ي ب�����وادر أزم����ة دب��ل��وم��اس��ي��ة 
ج����دي����دة، ت���ض���اف إل����ى أزم������ات أخ�����رى مع 
حكومات وهيئات دولية، كما هو الشأن 
ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى ل��ج��ن��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان في 

منظمة األمم املتحدة.
بدل  وشعبيا  سياسيا  املرتبك  النظام 
أن يدافع عن نفسه وصورته اختار أن يرد 

من خالل توظيف عقدة املغرب
وأف��������������ردت وس������ائ������ل إع����������الم ح���ك���وم���ي���ة 
وخ����اص����ة م���س���اح���ات واس����ع����ة ل��ت��ق��ري��ر ت��م 
ب��ث��ه م���ن ط����رف وك���ال���ة األن����ب����اء ال��رس��م��ي��ة 
وال����ت����ل����ف����زي����ون ال����ح����ك����وم����ي، أع�����رب�����ت ف��ي��ه 
الجزائر عن غضبها الشديد من مضمون 
واعتبرته  ال��دول��ي،  للبنك  األخير  التقرير 
كما  للبالد،  االقتصادية  للسمعة  إس��اءة 
يحمله  بما  قياسا  “امل��ض��ل��ل”،  ب���  وصفته 
م����ن “م���ع���ل���وم���ات وم���ع���ط���ي���ات م��غ��ل��وط��ة” 
ت���س���ت���ه���دف ت���ق���دي���م ص�������ورة م���ش���وه���ة ع��ن 
ال��ج��زائ��ر وت��ق��دي��م خ��دم��ة ل��ق��وى م��ع��ادي��ة، 

حسب ما ورد في البيان.
وأوعزت الحكومة الجزائرية إلى وكالة 

األن��ب��اء ال��رس��م��ي��ة وال��ت��ل��ف��زي��ون الحكومي 
ب������ال������رد، ق���ب���ل أن ت����دخ����ل وس�����ائ�����ل إع�����الم 
محلية خ��اص��ة ع��ل��ى خ��ط ال��ت��خ��ن��دق ضد 
ال��دول��ي، حيث تتداول نفس  البنك  تقرير 
ال��ت��ع��ل��ي��ق ال�����ذي ج����اء ف���ي ص��ي��غ��ة رس��م��ي��ة 
الرسمي  ال���رد  ال��ل��ه��ج��ة.ول��ج��أ  ورّد ش��دي��د 
املؤامرة  نظرية  إل��ى  كالعادة،  ال��ج��زائ��ري، 
للدفاع عن النفس بأن تحدث عن “مسعى 
قوي لتقديم رؤية سوداوية حول البالد”، 
أّي قيمة، وال يمت إلى  وأن��ه “تقرير دون 
الواضح  املالي بصلة”، وأن “من  الجانب 
أن������ه ُح��������ّرر ب���إي���ع���از م����ن ب���ع���ض األط�������راف 

املعروفة بعدائها للجزائر”.
وض��م��ن ه���ذا ال��س��ي��اق، أض���اف التقرير 
أنه “من الواضح أن هناك مؤامرة لضرب 
اس��ت��ق��رار ال��ب��الد م��ن خ���الل ه���ذه ال��ت��ق��اري��ر 
ال��س��ل��ب��ي��ة وامل�����ض�����رة، ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى 
م��ؤش��رات وح��ج��ج غ��ي��ر م��وث��وق��ة ينشرها 
محرضون وأطراف مجهولة على شبكات 
ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي، ع��ل��م��ا أن ه���ؤالء 
ت��م��ول��ه��م وت��رع��اه��م أط����راف ال ت��ت��ورع عن 
ص���ب ج���ام ح��ق��ده��ا ع��ل��ى ال��ج��زائ��ر ب��ه��دف 

تغليط الرأي العام”.
وه��اج��م ال��ت��ق��ري��ر ال��ح��ك��وم��ي ال��ج��زائ��ري 
لنفسه ودون  ال���ذي “خ���ول  ال��دول��ي  البنك 
‘زل���������زال’  ب�����ح�����دوث  ال���ت���ن���ب���ؤ  ح�����ي�����اء،  ذرة 
ي��ؤدي ويغذي  سيدمر العاصمة، مما قد 
ال����خ����وف ف����ي أوس�������اط ال���س���ك���ان، ف����ي ح��ني 
النتائج االقتصادية الجيدة  تغاضى عن 

واالج����ت����م����اع����ي����ة”، ك���م���ا أن�����ه “ت����ج����رأ ع��ل��ى 
اخ�����ت�����راع أرق���������ام” ح�����ول “وج��������ود م���زع���وم 
للفقر”، ف��ي ح��ني أن “م��ؤش��رات الفقر جد 

مطمئنة”.
ولفت إلى أن “البنك العاملي قد زاغ عن 
دوره وت��خ��ل��ى ع��ن م��ه��ام��ه، ب��ع��د ت��ح��ري��ره 
لتقرير ك��اذب ح��ول ال��ج��زائ��ر، حيث كانت 
ل��ه ح��ري��ة ال��ج��رأة ع��ل��ى إص����دار ح��ك��م ح��ول 
وض��ع��ي��ة ال���ج���زائ���ر ال��ت��ي ت��ع��رف م���ع ذل���ك، 
تحسنا في كل املجاالت بما في ذلك نسبة 

النمو”.
وع������رج ع���ل���ى ت���وق���ع���ات ال��ه��ي��ئ��ة امل��ال��ي��ة 
الدولية التي وصفها ب�”الخاطئة ” العام 
2019، ح���ني رج��ح��ت ل��ج��وء ال��ج��زائ��ر إل��ى 
املالية  “الوضعية  أن  االستدانة، في حني 
للبالد كانت حينها تعرف تقويما كبيرا، 
لديها ولدى  املحظيون  آن��ذاك  ك��ان  بينما 
خطيرة  أزم����ات  ف��ي  يتخبطون  لوبياتها 
اجتماعية واقتصادية”، في إشارة إلى ما 

وصفه سابقا ب�”القوى املعادية”.
ووصف تقرير البنك ب�”الرعونة”، فرغم 
أن����ه “ي��ف��ت��رض أن ي��ك��ون م��ؤس��س��ة دول��ي��ة 
واقتصادية،  مالية  تقارير  بإعداد  مكلفة 
أس��اس  على  موضوعية  تحاليل  وتقديم 
مؤشرات موثوقة وذات مصداقية، فضل 
في تقريره الهجوم على الجزائر، برعونة 
وبشكل مجاني حيث تنبأ بحدوث ‘زلزال 
اقتصادي’، قياسا بما اعتبره ‘هشاشة’ 

البالد من حيث الصادرات”.

ما هدف فرنسا من رفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر؟

هجوم جزائري شرس على البنك الدولي: ملاذا نحن وليس املغرب



حسن سرحان

ق���ل���ت ف����ي م���ق���ال س���اب���ق إن�����ه ت���وج���د في 
الروائي املعاصر ظواهُر لم يلتفت  السرد 
إل��ي��ه��ا ال����دارس����ون وال��ب��اح��ث��ون ف���ي ال��س��رد 
ف��ي ب��ل��دان��ن��ا، أو لنقل إن��ه��م ل��و ي��ول��وا تلك 
املظاهر العناية التي تستحق، العتقادهم 
أنها مألوفة ومتواترة ومن ثم هي مبتذلة، 
وال تستحق الكثير من االهتمام، السيما 

عندما تكون جزءًا من اللعبة السردية.
أن كونها عرفًا  وه��ي كذلك طبعا، غير 
سرديًا متوارثًا ال يعني إهمالها أو قبولها 
مثلما هي، وكأن أمر وجودها من املسلمات 
التي ال تحتاج إلى تفسير وتأمل، والحقا 

تصنيف يقترح وضعها داخل فئات.
كما أن ذلك ال يعني، خصوصًا، املوافقة 
 
ً
قديمة ومستعَجلة، فضال تبويبات  على 

عن كونها مستوردة حبست تلك الظواهر 
ف��ي أط���ر وم��س��م��ي��ات معينة ق��ب��ل أن تغلق 
خ��ل��ف��ه��ا ال���ب���اب ب���م���زالج ال��ج��م��ود وال��ك��س��ل 

والخمول الفكريني.
»ال��س��رد املستحيل«  تناولت في كتابي 
الذي صدر مؤخرًا في األردن عن دار نشر 
خطوط وظ���الل، ظاهرتني اثنتني م��ن تلك 
النقد العربي  ل��م يعن بها  ال��ت��ي  ال��ظ��واه��ر 
، ك��ي ال أق��ول إن��ه غفل عنها، بما أن 

ً
كفاية

رأي��ًا كهذا قد يستفز أناسًا ويثير حفيظة 
السرد  الظاهرتني:  بتلكما  أقصد  آخ��ري��ن. 
اللتني  ف��ي��ه،  امل��ش��ك��وك  وال���س���رد  املستحيل 
درستهما وفق رؤيتي الخاصة واجتهادي 
���دًا ب��ن��ائ��ي ع��ل��ى أس�����اس ما  ال����ذات����ي، م���ش���يِّ
توصل إليه في هذا املجال علماُء السرد ما 

بعد الكالسيكي الغربيون.
أض���ي���ف، ال���ي���وم، إل���ى ال��ظ��اه��رت��ني أع���اله 
ظاهرة ثالثة ذات حضور أخذ يكبر وينمو 
على م��ه��ل، لكن ب��أث��ر ملحوظ ب��اط��راد في 
كتابات روائيي ثمانينيات القرن املاضي 
ال���ع���امل���ي���ني، الس��ي��م��ا أول���ئ���ك ال���ذي���ن ك��ت��ب��وا 
روايات تعيد سرد فترات تاريخية معينة 
م��ن امل��اض��ي ال��ذات��ي أو ال��ع��ام. أع��ن��ي بذلك 
ظ���اه���رة ال���س���رِد ال����ذي ي��ع��م��ُد ال��ن��س��ي��ان عن 
طريق تعطيل ذاكرة السارد بسبق إصرار. 
م��ن ي��ق��رأ ب��دق��ة م��ؤل��ف��ات م��ودي��ان��و، بيريك 
وق��س��م��ًا م��ن رواي�����ات إش��ن��وز واي��ش��ي��غ��ورو 
 

َ
ض

ْ
الصمت، وخف وغيرهم ممن يجيدون 

الصوت عندما يقتضي األمر، أقول من يقرأ 
رواي���ات ه��ؤالء ال بد أن تستوقفه لحظاٌت 
س��ردي��ة ي��خ��ت��ار ال��ك��ات��ب خ��الل��ه��ا، م��ن غير 
ها 

َ
 ذاك��رة ال��س��ارد وصرف

َ
اض��ط��رار، تعطيل

عن تناول أحداث تاريخية بعينها، عامة أو 
خاصة، وإجباره على تناسي فترات زمنية 
بذاتها بال حجة أحيانا أو بحجج واهية 
أحيانًا أخرى يبرر بها نسيانه أو تناسيه 
لتلك األح��داث. لم أجد لهذا السرد تسمية 
بعد، لذا سأسميه مؤقتًا بالسرد النّساء أو 
املتناسي وأعّرفه، مبدئيًا، أنه السرد الذي 
ه بتصميم بنيِّ إلى إيقاف عمل 

ُ
يعمد قائل

 من سيرة 
ُ

ذاكرة السارد، كي تبقى مناطق
 يتناسى السارد أثناء 

ً
الشخصيات معتمة

م��روره عليها تفاصيل صغيرة، أو كبيرة 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ل��ك ال���ش���خ���وص وب��ح��ك��اي��ات��ه��م 
وتاريخهم وحيواتهم البرانية والداخلية، 

على وجه الخصوص.
على حد علمي � وحظي من العلم قليل � 
أن هذا االدعاء بالنسيان، وتعطيل الذاكرة 
امل��ت��ع��م��د وامل��م��ن��ه��ج وال��ق��ص��دي م���ن جانب 
أحٍد  انتباَه  يسترع  لم  املعاصرة،  ال��رواي��ة 
ال��ع��رب، ومن  ال��دارس��ني العراقيني وال  م��ن 
املحتمل أن���ه ل��ف��ت ن��ظ��ر ن��ف��ر قليل ج���دًا من 
الباحثني الغربيني. شخصيًا، أعرف واحدًا 
فقط من ه��ؤالء األخيرين وه��و األكاديمي 
وال���ن���اق���د ال���ف���رن���س���ي دوم���ي���ن���ي���ك راب���ات���ي���ه، 
ال����ذي أش����ار ف���ي م��ع��رض م��داخ��ل��ة قصيرة 
ل��ه ب��خ��ص��وص رواي�����ات م��ودي��ان��و، إل���ى أن 
مؤلف »ميدان النجمة« يحجم مرات، تأدبًا 
ذكر  ع��ن  وح��ن��وًا على بعض شخصياته، 

تفاصيل يراها مخجلة لهؤالء.
لم يتطرق راباتيه إلى نوع النسيان ولم 
يسمه مع أنه ربط بينه وبني حق الشخصية 
في إغفال حكايات أو أج��زاء من حكايات، 
النسيان  أخالقية  سأسميه  عما  وت��ح��دث 
وسمو التغافل عند موديانو وآخرين. لذا 
 لجهود 

ً
سيكون عملي املتواضع مواصلة

البروفيسور الفرنسي في مجال التأسيس 
النظري والتطبيقي لظاهرة السرد النّساء 

في الرواية املعاصرة.
ليسمح لي ال��ق��ارئ الكريم أن أت��رك هذا 
املوضوع مؤقتًا، واعدا إياه بتناول املسألة 
في دراس��ة الحقة أبحث فيها باستفاضة 
السرد النّساء مناقشًا أسبابه وتمظهراته 

ال���ت���ق���ن���ي���ة. ال�����غ�����رض م�����ن ط����ل����ب ال���س���م���اح 
بالتأجيل هو أني أريد، هنا، الكالم ثانية 
ع��ن ال��س��رد املستحيل وال��ت��رك��ي��ز، ف��ي ه��ذا 
امل��ق��ام، على م��دى قربه أو بعده من السرد 
غير الطبيعي. هذه املحاولة القليلة األثر 
ف��ي الحفر   م��ع مشروعي السابق 

ٌ
��واص��ل

َ
ت

وه��ي  املستحيل،  ال��س��رد  ح���ول  والتنقيب 
مساٍع غير منتهية لآلن إذ لم تتشكل بعد 
على نحو مكني، مما يسمح لها بالوصول 
إل���ى وض��ع��ي��ة ق����ارة، وت��ق��دي��م استنتاجات 
���ة ش��أن��ه��ا ف���ي ه����ذا ش����أن ك���ل ال��ت��ج��ارب 

ّ
ب���ات

املعرفية التي تحتاج وقتًا وجهدًا وت��آزرًا 
غ���ي���ر م�����وج�����ود م�����ع األس��������ف ف�����ي وس��ط��ن��ا 

الثقافي عمومًا.
ق��ل��ت ع���ن ال���س���رد امل��س��ت��ح��ي��ل إن�����ه س���رٌد 
ينتهك قوانني الواقع، ويضعها على املحك 
ويخرق ميثاق القراءة وينطوي على نيِة 
القارئ  مَبّيتة وق��ص��ِد تمويه تجاه  خ��داع 

الخارجي للنص.

الواقع  السرُد املستحيل أحكاَم  يخالف 
ع��ن��دم��ا ال ي��ج��د ب���أس���ًا ف����ي ت��س��ل��ي��م مهمة 
الحكي، داخ��ل نص ال يتضمن أي إش��ارة، 
تلميحًا أو تصريحًا، ُيفهم منها أن��ه غير 
واق��ع��ي، أو ي��ت��ح��دى ال���واق���ع، إل���ى س���ارد ال 
ي���ج���وز ع��ق��ال وال ي��م��ك��ن م��ن��ط��ق��ا -ب���ح���دود 
منطق وعقل العالم الذي نحيا فيه، ويعيد 
ال��ن��ص األدب����ي إن��ت��اج��ه وي��ق��ص��د التماهي 

معه وال يرمي إلى تدميره.

ي���ك���م���ن ف������ي م������ا س����ب����ق ق�����س�����ٌم م����ه����م م��ن 
االختالفات بني السرد املستحيل والسرد 
غير الطبيعي، التي سوف أشرحها بالقدر 
املتيسر ف��ي ن��ه��اي��ة امل��ق��ال ب��ع��د ال���ف���راغ من 
السرُد املستحيل  السابقة. يخالف  الفكرة 
أح����ك����اَم ال����واق����ع ع��ن��دم��ا ال ي��ج��د ب���أس���ًا في 
تسليم مهمة الحكي، داخل نص ال يتضمن 
ُيفهم  ت��ص��ري��ح��ًا،  أو  ت��ل��م��ي��ح��ًا  إش������ارة،  أي 
منها أن��ه غير واق��ع��ي، أو يتحدى ال��واق��ع، 
إلى س��ارد ال يجوز عقال وال يمكن منطقا 
-ب��ح��دود منطق وع��ق��ل ال��ع��ال��م ال���ذي نحيا 
فيه، ويعيد النص األدبي إنتاجه ويقصد 
ال��ت��م��اه��ي م��ع��ه وال ي���رم���ي إل�����ى ت���دم���ي���ره � 
ت��ك��ل��ي��ف��ه ب��ه��ذا ال���واج���ب الس��ت��ح��ال��ة ق��درت��ه 
على القيام به ولتعارض هذا التكليف مع 
املنطق الداخلي للنص أواًل )طبيعة رسم 
امل��ك��ان، ع��دم وهمية  الشخصيات، واقعية 
ال����زم����ان( وم����ع ت���ج���ارب ال���ق���ارئ ال��ح��ي��ات��ي��ة 
وت���ص���ادم���ه م����ع خ���ب���رات���ه ال��ف��ع��ل��ي��ة ث��ان��ي��ًا، 
التي لم تألف التعامل مع ح��وادث سابقة 
املغمى  أو  امل��وت��ى بعد موتهم،  تكلم فيها 
ع��ل��ي��ه��م أث���ن���اء ف���ت���رة إغ��م��ائ��ه��م، أو ت��ح��دث 
فيها املجانني بمنطق سليمي العقل. من 
ف��إن السرد املستحيل سرٌد  الناحية،  ه��ذه 
إشكالي بالضرورة والقياس، من حيث إنه 
يفرض أسئلة لم يجد لها علُم السرد جوابًا 
حاسمًا إلى اآلن: من يرى؟ من يتكلم؟ إلى 
من يوجه املتكلُم خطاَبه؟ بأي واسطة يتم 
إي���ص���ال ه���ذا ال��ك��الم/ال��رس��ال��ة/ال��خ��ط��اب/

ال���ن���ص؟ ك��ي��ف ي��ت��م ت��ش��ف��ي��ر ه����ذا ال��خ��ط��اب 
وت��ح��وي��ل��ه م���ن رم�����وز إل����ى م���ع���اٍن وص����ور؟ 
من يتولى التشفير؟ ما هي الصيغة التي 

ينهض عليها هذا الخطاب أساسًا؟
ق���ب���ل اإلس����ه����اب وال�����ذه�����اب إل�����ى م����ا ه��و 
أبعد، أريد توضيح نقطة تبدو لي مهمة، 
وسأدخل إليها عن طريق السؤال اآلتي: ما 
« في نص 

ٌ
مبرر ق��ول إن السرد »مستحيل

املبدأ  حيث  م��ن  ب��إم��ك��ان��ه،  أدبي/تخييلي 
ال���ع���ام، خ���رق ج��م��ي��ع امل��س��ت��ح��ي��الت وال��ق��ف��ز 
ع��ل��ى ك��ل ال��ق��وان��ني؟ ب��امل��ن��اس��ب��ة: أن���ا ال أق��ر 
بهذه القاعدة العامة وال أقبلها، ألن الرواية 
الحديثة � أعني رواي��ة القرن التاسع عشر 
فصعودًا � ليست فن الالمعقول كما يروج 
إل��ى ذل��ك ال��ب��ع��ض، وال ه��ي امل��ك��ان األنسب 
 
ُ
ل��خ��رق ق��وان��ني ال��واق��ع األس��اس��ي��ة. ال��رواي��ة

وال��ق��ري��ب��ة  ال��واق��ع��ي��ة  � بنسخها  ال��ح��دي��ث��ة 
الديكارتية  العقالنية   

ُ
اب��ن��ة  � الواقعية  م��ن 

ال���ت���أم���ل���ي���ة ون�����ت�����اُج ال���ف���ل���س���ف���ة ال���وض���ع���ي���ة 
األوروب�������ي�������ة ال����ت����ي ه�����ي م�����ن أك����ب����ر ث���م���رات 
التفكير األوروب��ي في القرن التاسع عشر. 
 نفَسها 

ُ
م��ن��ذ ذل���ك ال���ح���ني، أل���زم���ت ال����رواي����ة

ب��ع��دم »ال���خ���روج ع��ل��ى ال���ن���ص« وب��االت��ك��اء 
على التشّبه ب��ال��واق��ع، ك��أس��اس وم��ب��دأ كل 
لوجود  ومباشر  وكضامن حيوي  ش��يء، 
ودي��م��وم��ي��ة وش��رع��ي��ة ال���ظ���اه���رة ال��روائ��ي��ة 
في غرضها الرئيس املتمثل في فهم نمط 
حضور اإلنسان داخل العالم، العالم الذي 
ن������راه ول���ي���س ذل�����ك ال������ذي ت���ت���وه���م وج������وَده 
ه 

َ
ت��ت��ص��ور تضاعف أو  ال��خ��ي��ال،  ش��ط��ح��اُت 

ها الرياضية.
ُ
افتراضاُت الفيزياء ومعادالت

أع����ود إل���ى ال���س���ؤال: مل����اذا ي��ك��ون ال��س��رد 
 

ُ
 في نص أدب��ي ينسجه التخيل

ً
مستحيال

ذو الحدود غير املنتهية؟ بهذا الخصوص، 
ال���ض���روري تثبيت أم���ري���ن. األول ه��و،  م��ن 
ال���س���رد املستحيل  م���ا س��ب��ق ق���ول���ه م���ن إن 
ال������ذي أدرج��������ت ت��وص��ي��ف��ًا ل����ه ف����ي ك��ت��اب��ي، 
س��ال��ف ال���ذك���ر، ي��خ��ت��ص ب�����األدب ال��واق��ع��ي 
حصرًا، حيث ال شبهة تتعلق بالشخوص 
وإم��ك��ان��ي��ة وج���وده���م ك���������«ذوات« ي��ح��ي��ون، 
كاملتعلقة  ال��ع��ام��ة،  التفاصيل  ن��اح��ي��ة  م��ن 
ب��ال��زم��ان وامل���ك���ان، ح��ي��وات ق��ري��ب��ة م��ن تلك 

التي يحياها البشر الحقيقيون. بمعنى أن 
ميكانيكية سرد حيواتهم، وما يرتبط بها 
 
ً
ال��واق��ع سليمة تحرص على إبقاء قوانني 

ال��ذي أودُّ تثبيته  الثاني  أو تقريبًا. األم��ر 
املستحيل  ال��س��رد  ب��ني  التفريق  يستهدف 
أق��ول بهذا الشأن:  والسرد غير الطبيعي. 
 ع��ن��دم��ا ي���رُد 

ً
ال ُي��س��ّم��ى ال���س���رُد م��س��ت��ح��ي��ال

أو   »  merveilleux« ع��ج��ائ��ب��ي  ن����ص  ف����ي 
أس��ط��وري أو خرافي أو بمصطلح جامع: 
»surnaturel« ألن حضوره  ف��وق واقعي  ما 
ف��ي كتابات م��ن ه��ذا ال��ن��وع يجب أال يثير 
املعطيات  دام يتماشى مع  االستغراب ما 
ال��زم��ان��ي��ة/امل��ك��ان��ي��ة وامل���ح���ت���وى ال��ح��ك��ائ��ي 
للحدث املروي، واختيار شخوصه، ناهيك 
من ع��دم تعارضه مع ميثاق ال��ق��راءة الذي 
يحدده، بشكل قاطع، الجنُس الذي ينتمي 
إليه النصُّ املقروء. أنا أعترض على تسمية 
ال��س��رد بالسرد غير الطبيعي، ألن ال  ه��ذا 
شيء فيه غير طبيعي ضمن حدود قوانني 
ال��ع��ال��م ال�����ذي ي���ول���د ف��ي��ه ط���امل���ا أن ال��ح��دث 
ال��س��ردي وم��ا يرتبط به ال ُيحاكم إال على 
ضوء قوانني النص التي نشأ فيها، حيث 
الكون له أنظمته ومقاييسه املخالفة غير 
امل��ق��ص��ود منها أص���ال ت��ح��دي خ��ب��رات��ن��ا أو 
تجاربنا الحياتية، وال وجود فيها لشبهة 
اح��ت��ي��ال أو نية خ���داع أو غ��اي��ِة اس��ت��دراج، 
الذي  السرد املستحيل  الحال مع  كما هو 
 
ً
 ت��ن��ت��س��ب ص��راح��ة

ٌ
ت��ح��وي��ه ك��ت��اب��اٌت أدب���ي���ة

إل���ى ال��واق��ع��ي��ة م���ن ج��ه��ة أج��وائ��ه��ا ال��ع��ام��ة 
وشخوصها وحكاياتها.

 
ٌ
يتحدث حصان أن  أو   

ٌ
تتكلم سمكة أن 

في نص يصنف نفسه، قبل البدء بقراءته 
أو منذ مستهله، ف��وق واق��ع��ي ال يعني أن 
ال��س��رد غير طبيعي، ب��ل ه��و طبيعي جدًا 

وم��ق��ب��ول ب��م��ا ف��ي��ه ال��ك��ف��اي��ة، وف����ق املنطق 
ال���خ���اص وال���ق���وان���ني وامل��ع��اي��ي��ر ال��ح��اك��م��ة 
ل��ذل��ك ال��ع��ال��م ال����ذي ظ��ه��ر ف��ي��ه، ال��ت��ي رض��ي 
ب��ه��ا ال��ق��ارئ ق��ب��ل امل��ب��اش��رة بفعل ال��ق��راءة. 
 أن تتكلَم إليه 

ُ
للقارئ طبعا، إن شاء، رفض

إل��ى حديث حصان،  أن يستمع  أو   
ٌ
سمكة

 
َّ

ل��وٍن أحمر، إن ع��دَّ كل  
َ
أو أن يتابع حكاية

ذل���ك اس��ت��خ��ف��اف��ا ب��ف��ك��ره واس���ت���ه���زاًء بعقله 
وت��س��ف��ي��ه��ًا ل��وع��ي��ه وان��ت��ق��اص��ًا م���ن إدراك�����ه. 
ي���ك���ف���ي���ه، ت���ع���ب���ي���رًا ع����ن ال�����رف�����ض، أن ي��غ��ل��ق 
ج��ان��ب��ًا وستنتهي  ي��ل��ق��ي��ه  أن  أو  ال���ك���ت���اب، 
ال��ق��راءة من قبل أن تبدأ عند هذا  مغامرة 
الحد، بال ضرر وال ضرار. مواصلة القارئ 
ل��ل��ق��راءة ه��ي التعبير امل��ب��اش��ر ع��ن رض��اه 
 دال���ة على قبوله 

ٌ
ال��ق��رائ��ي وع��الم��ة بالعقد 

التخلي ع��ن عامله وال��دخ��ول ف��ي عالم آخر 
يعلم، مسبقًا، اختالفه عن دنياه الحقيقية. 
هذا الرضا إقراُر موافقة يغلق أمام القارئ، 
ما أن يتخطى العتبات، ب��اَب ط��رح أسئلة 
ت��ت��ع��ل��ق ب��امل��م��ك��ن وغ��ي��ر امل��م��ك��ن، وال��ج��ائ��ز 
في  املعقول  وغير  واملعقول  الجائز  وغير 
ما يقع من ح��وادث وشخصيات في زمان 
ال يشبه زمانه، ومكان ال يطابق مكانه ال 
م��ن ق��ري��ب وال م��ن بعيد. يشمل ه��ذا املنُع 
 ع��ن نمط ال��س��رد وأهلية السارد 

َ
ال��ت��س��اؤل

ب��اُب طرح  للتصدي ملهمة الحكي. ينفتح 
هذه األسئلة وغيرها متى ما ملس القارئ 
 النص مليثاق القراءة، وهنا تكمن 

َ
مخالفة

 الخداع وقصُد االحتيال الذي تحدثت 
ُ
نية

عنه آنفًا.
ال��س��رَد  روائ����ي  ك��ات��ٌب  حينما يستعمل 
ف ينتمي إلى الواقعية، 

َّ
املستحيل في مؤل

فإنه يحتال على عقد ال��ق��راءة ال��ذي أبرمه 
القارئ ضمنا قبل البدء بمطالعة النص. 
تتمثل فكرة االحتيال في أن النص يتدثر 
ب��غ��ط��اء ال���واق���ع���ي���ة، ك���ي ي���س���ت���درج ال���ق���ارئ 
وي��ض��م��ن إم���ض���اءه مل��ي��ث��اق ال����ق����راءة، لكنه 
ي��ح��ت��ال ع��ل��ي��ه ف���ي م���ا ب��ع��د ع��ن��دم��ا يجعل 
املوتى يتكلمون أو املغمى عليهم يسردون 
التي  ومتطلباته  ال���واق���ع  ش����روط  مخالفًا 
باحترامها  ل��ل��ق��ارئ  وأوح����ى  منها  انطلق 
بتقديمه لشخصيات  وذل��ك  بها،  والتقيد 
ت��م��ت��ل��ك ك���ل أو ج�����زءًا ك��ب��ي��رًا م���ن ال��ق��اب��ل��ي��ة 
وتنمو  تتحرك  ح��ض��وره��ا،  على تصديق 
ف����ي أج��������واء وع�����وال�����م ال ت��س��ت��ع��ص��ي ع��ل��ى 
االختبار ويمكن أن يقتنع القارئ بإمكانية 

وجودها.
ي��ب��ق��ى ه���ن���اك أم����ر ي��ج��ب م��ن��اق��ش��ت��ه في 
م���ن���اس���ب���ة ث����ان����ي����ة: ع���ن���دم���ا ي��ت��ع��ل��ق األم�����ر 
ب��ال��ف��ان��ت��اس��ت��ي��ك، ه�����ذا ال����ن����وع األدب�������ي ذو 
السرد  نصف  هل  الشديدة،  الخصوصية 
بغير الطبيعي؟ أم باملستحيل؟ هذا طبعا 
في حالة أن النص املعني يقدم سردًا ينطبق 
عليه توصيف السرد املستحيل، وهو أمر 
وارد جدًا في األدب الفانتاستيكي. عن هذا 

املوضوع سيكون مقالي املقبل.
كاتب عراقي
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 السرد املستحيل والسرد غير الطبيعي

شعر: د. سالم  بن محمد املالك
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قضايا وآراء

تعاقب  املاضية  سنة  الخمسني  خللال 
علللللى حللكللم بللعللض اللللللدول الللعللربلليللة طللغللاة 
حللكللمللوا بللالللسلليللف وارتللكللبللوا جللرائللم ضد 
اإلنللسللانلليللة وعلللاثلللوا فللي بللادهللم الللخللراب 

وحولوا بلدانهم إلى أرض يباب. 
حكموا  الللذي  بالسيف  قتلوا  بعضهم 
بللله: صلللدام حللسللني، علللللي عللبللدالللللله صالح 
ومعمر القذافي، وبعضهم غيبهم املرض 
وهلللم فللي الللسلللللطللة مللثللل حللافللظ األسللللد، أو 
خلللللع مللن الللحللكللم مللثللل عللمللر الللبللشلليللر الللذي 
تللسللعللى املللحللكللمللة الللجللنللائلليللة الللدوللليللة إلللى 
مللحللاكللمللتلله بللتللهللم ارتللللكللللاب جلللرائلللم إبللللادة 
جللمللاعلليللة وجللللرائللللم ضللللد اإلنلللسلللانللليلللة فللي 

دارفور.
خلللللللال حلللكلللمللله اللللللطلللللويلللللل، غلللللللزا صلللللدام 
حللسللني دوللللتلللني جلللارتلللني خللللال عللقللد من 
بحربني  وتسبب  والكويت،  إيران  الزمن: 
الللجللمللاعللي ضد  الللقللتللل  مكلفتني، وملللارس 
شللعللبلله بللمللا فللي ذللللك اسللتللخللدام األسلللللحللة 

الكيماوية ضد األكراد العراقيني. 
الللعللراق اسللم "جمهورية  صلللدام أعللطللى 
اللللخلللوف" خلللال حللكللملله اللللدملللوي، واحللتللل 
املللركللز األول فللي نللادي طغاة الللعللرب، إلى 
أن خلفه علللللى هللذا الللعللرش الللراسللخ على 
قللمللة هللرم مللن الللجللثللث بللشللار األسلللد، وهللو 
الللطللاغللي الللعللربللي املللعللاصللر الللوحلليللد الللذي 
يستطيع أن يقول إنه استخدم كل ساح 
متاح في ترسانته ضد شعبه خال عقد 
إلللى أرض  الزمن حللّول خاله سوريا  من 
إلللى قتل نصف مليون  أدى  محروقة، ما 
سلللوري وتللشللريللد واقللتللاع حللوالللي عشرة 

مايني مواطن. 
املنبوذ دوليا واملسؤول  األسللد،  بشار 
األول بني مجموعة من األطراف الدموية 
الللتللي سللاهللمللت فلللي نللحللر الللسللوريللني مثل 
"اللللللدوللللللة اإلسللللاملللليللللة" )داعللللللللش( وجللبللهللة 
النصرة، وإيران وروسيا وتركيا وحزب 
الله، يجد نفسه اآلن على مشارف العودة 
إلى "الحظيرة العربية" وإلى حد أقل إلى 
الدولي" على خلفية  "املجتمع  ما يسمى 
الللتللسللللليللم اإلقللللللليلللملللي واللللللدوللللللي امللللتلللزايلللد 
بللللأنلللله بللللللاق فلللللي اللللسلللللللطلللة فلللللي املللسللتللقللبللل 
امللللنلللظلللور علللللللى األقللللللل، وأنللللله حلللافلللظ علللللى 
وحللللدة سلللوريلللا وللللو نللظللريللا، علللللى الللرغللم 

مللن أن أراضلللي سللوريللا خاضعة الحتال 
أو سلليللطللرة جلليللوش إسللرائلليللللليللة وتللركلليللة 

وإيرانية وأميركية.  
فللللي الللللسللللنللللوات املللللاضلللليللللة، بلللللللدأت دول 
عللربلليللة وأوروبللليلللة سلليللرهللا الللبللطلليء على 
دولة  افتتحت    ،2018 في  طريق دمشق. 
في  سفارتها  املللتللحللدة  العربية  اإلمللللارات 
اإلنسانية  املساعدات  واستأنفت  دمشق 
البحرين  ولحقتها  سوريا،  إلى  وغيرها 
بللإعللادة سفيرها  عللمللان  وقللامللت  واألردن، 

إلى دمشق. 
وفي الثالث من أكتوبر املاضي، جرى 
اتصال هاتفي بني العاهل األردني، امللك 
الثاني، وبشار األسد، هو األول  عبدالله 
بلللعلللد علللشلللر سللللنللللوات مللللن دعللللللوة اللللعلللاهلللل 
عن  بالتنحي  الللسللوري  للرئيس  األردنلللي 

السلطة. 
وفلللي الللتللاسللع ملللن نللوفللمللبللر، قلللام وزيلللر 
خللارجلليللة اإلمللللللارات، الللشلليللخ عللبللدالللللله بن 
زايد، بزيارة دمشق واجتمع باألسد في 
الكامل  التطبيع  باتجاه  رئيسية  خطوة 

للعاقات بني البلدين. 
التالي دعللا وزيللر خارجية  اليوم  وفللي 
اللللجلللزائلللر، رملللطلللان لللعللمللامللرة، إلللللى علللودة 
العربية. وقال  الدول  إلى جامعة  سوريا 
إن بللللاده الللتللي سللتللسللتللضلليللف االجللتللمللاع 
املقبل،  مللارس  شهر  في  للجامعة،  املقبل 

تتطلع إلى إجماع عربي بهذا الشأن.
 وكللللان وزيللللر خللارجلليللة ملللصلللر، سللامللح 
شلللكلللري، قلللد اجللتللمللع بللنللظلليللره اللللسلللوري، 
فللليلللصلللل ملللللللقلللللللداد، علللللللللى هلللللاملللللش أعللللمللللال 

الجمعية العامة لألمم املتحدة.
وعلللللللللى اللللللرغلللللم ملللللن تلللللبلللللادل اللللللزيلللللارات 
بللني مللسللؤولللني سللوريللني وسللعللوديللني إال 
أن اللللريلللاض للللم تللعللد فللتللح سللفللارتللهللا في 
دملللشلللق، ويللعللتللقللد أن علللللودة سلللوريلللا إلللى 
جللامللعللة اللللدول الللعللربلليللة لللن تللكللون ممكنة 

دون موافقة مصر والسعودية. 
وعلللللللى اللللرغلللم ملللن وجلللللود قلللللللرارات مللن 
االتحاد األوروبي تدين النظام السوري، 
وهلللنلللغلللاريلللا  بلللللللغلللاريلللا  ملللثلللل  دوال  أن  إال 
والللللليلللللونلللللان وقلللللبلللللرص قلللللد أعللللللللللادت فللتللح 
سفاراتها في دمشق، وإن أبقت تمثيلها 

على مستوى القائم باألعمال. 

الدول العربية التي تسعى إلى تطبيع 
مللللع سلللللوريلللللا، دون اإلصلللللللرار  الللللعللللاقللللات 
إصاح  عملية  بدء  على  كشروط مسبقة 
مثل  إجلللراءات  أو حتى  سياسي حقيقية 
إطللللاق سللللراح سللجللنللاء سلليللاسلليللني، تللبللرر 
مللوقللفللهللا بللالللقللول إنلللهلللا تلللريلللد أن تللسللاعللد 
اإليراني  النفوذ  اإلفللات من  سوريا على 
ومللسللاعللدتللهللا علللللى اللللتلللصلللدي لللاحللتللال 
التي  اإلسامية  الللقللوى  واحللتللواء  التركي 

تسيطر على مدينة إدلب ومحيطها.
كلللملللا تللللقللللول هللللللذه اللللللللللدول إنللللهللللا تلللريلللد 
احللللللتللللللواء مللللضللللاعللللفللللات حلللللللللروب سللللوريللللا 
االقتصادية واالجتماعية على جيرانها، 
وللللبلللنلللان وخللاصللة  والللللعللللراق  األردن  مللثللل 
أعلللبلللاء الللاجللئللني، كللمللا يللتللبللني ملللن جللهللود 
الكهربائية  الطاقة  توفير  واألردن  مصر 

إلى لبنان.
يللعللكللس ذللللللك أيلللضلللا قلللللللق بلللعلللض دول 
املللللنللللطللللقللللة مللللللن االنللللللحللللللسللللللار الللللتللللدريللللجللللي 
لللانللتللشللار الللعللسللكللري األمللليلللركلللي، ومللعلله 
انلللحلللسلللار االهلللتلللملللام الللسلليللاسللي الللنللسللبللي 
عللدم معارضة  ذلللك  باملنطقة، واألهللم من 
ملساعي  وفعلي،  علني  بشكل  واشنطن، 
تلللطلللبللليلللع الللللعللللاقللللات اللللعلللربللليلللة مللللع نلللظلللام 

األسد، هي التي تفسر هذه الظاهرة.  
الللرئلليللس  فلللي إدارة  امللللسلللؤوللللون  يللؤكللد 
بلللايلللدن أن الللللواليللللات املللتللحللدة سللتللواصللل 
سياسيا  األسد  نظام  بمقاطعة  تمسكها 
واقلللتلللصلللاديلللا، وهللللللذا مللللا أوضللللحلللله وزيللللر 

اللللللخلللللارجللللليلللللة، أنللللطللللونللللي بللللللليلللنلللكلللن، قللبللل 
أسابيع حني قال إن سياسة واشنطن في 
سللوريللا تللهللدف إللللى مللواصلللللة املللسللاعللدات 
)داعلللش(  اإلنللسللانلليللة، والللتللصللدي لتنظيم 
وإبقاء الضغوط على نظام األسد ودعم 

اتفاقات وقف إطاق النار املحلية.
لللم نفعله، ومللا ال نعتزم  "مللا  وأضلللاف 
فعله، هو إظهار أي دعم للجهود الرامية 
االعتبار  إعلللادة  أو  الللعللاقللات  إلللى تطبيع 
لألسد، أو إلغاء أي عقوبة ضد سوريا أو 
تغيير موقفنا من معارضة إعادة البناء 
في سوريا، إال في حال حدوث تقدم غير 

قابل لإللغاء باتجاه الحل  السياسي". 
ولللكللن هللذا املللوقللف األملليللركللي الرسمي 
فعلية  أو  علنية  إلللى معارضة  يترجم  لم 
ملللللحللللاوالت الللتللطللبلليللع الللعللربلليللة ملللع نللظللام 
بمساعدة  واشنطن  رغبة  أن  كما  األسللد. 
اللللللللدول اللللعلللربللليلللة امللللتلللضلللررة ملللللن  األزملللللة 
دفللعللتللهللا  وللللبلللنلللان  األردن  مللثللل  اللللسلللوريلللة 
للللإلعلللان بللأنللهللا للللن تللسللتللخللدم الللعللقللوبللات 
مع  االقللتللصللادي  التعامل  على  املفروضة 
سلللوريلللا وفللقللا "للللقلللانلللون قلليللصللر" ملللعللاقللبللة 
إليلللصلللال  سللعلليللهللمللا  فللللي  واألردن  ملللصلللر 
إمللللللدادات الللطللاقللة ملللن مللصللر عللبللر سللوريللا 

إلى لبنان.
مبدئية  أميركية  مللعللارضللة  هللنللاك  إذا، 
ونللظللريللة للللللتللطللبلليللع ملللع نلللظلللام األسللللد في 
سللوريللا، ولللكللن واشللنللطللن لللن تترجم هذه 
إجللراءات  أو في  نقد علني  املعارضة في 
علللمللللللليلللة ضللللللد األطللللللللللللللراف اللللللتلللللي تلللسلللعلللى 

للتطبيع السياسي مع سوريا. 
ويللللقللللول اللللسلللفللليلللر األملللليللللركللللي اللللسلللابلللق 
فلللي سلللوريلللا  والللدبلللللومللاسللي املللخللضللرم، 
كللريللسللتللوفللر روس، فلللي مللقللابلللللة خللاصللة: 
"قللللللال بلللريلللت مللللاكللللغللللورك، مللنللسللق شللللؤون 
اللللشلللرق األوسلللللط فلللي الللبلليللت األبللليلللض إن 
الللسللعللي  تللعللتللزم  بلللايلللدن ال  الللرئلليللس  إدارة 
االوسللط.  الشرق  في  األنظمة  تغيير  إلللى 

ونظام األسد هو امتحان لهذا املوقف".
ويضيف روس "لقد حاولنا خال عقد 
مللن الللزمللن إيللجللاد بللديللل، ولللكللن الحقيقة 
املللللللّرة أن األسلللللد وقللللواتلللله، بللمللمللارسللاتللهللا 
اللللوحلللشللليلللة وملللؤيلللديللله الللللعللللرب وغللليلللرهلللم، 
هللم الللاعللبللون الللوحلليللدون الللقللادرون على 

املضي إلى ما وراء سفك الدماء والحفاظ 
بلللشلللكلللل أو بللللآخللللر علللللللى وحلللللللدة سللللوريللللا، 
والللبللدء بللإعللادة بللنللاء اقللتللصللادهللا املللدّمللر" 
ويلللرى الللسللفلليللر روس أن "هلللذه الللواقللعلليللة 
عللربلليللة وغير  رغللبللة دول  وتللفللسللر  تتطلب 
عللللربلللليللللة بللللاتللللخللللاذ خلللللطلللللوات السلللتلللئلللنلللاف 

العاقات مع بشار األسد". 
أيضا  املللّرة تشمل  الحقيقة  هللذه  ولكن 
أن تللطللبلليللع اللللعلللاقلللات ملللع نلللظلللام األسللللد، 
يللعللنللي الللتللعللايللش مللع نللظللام ملللارس القتل 
الجماعي وارتكب جرائم ضد اإلنسانية، 
كلللملللا أن ملللثلللل هلللللذه األنلللظلللملللة غللليلللر قللابلللللة 
للللم تعد  لللتللغلليلليللر أسللاللليللبللهللا. وحلللتلللى إذا 
هللنللاك أعلللملللال قللتللل جللمللاعللي فلللي سللوريللا، 
فلللللإن اللللطلللبللليلللعلللة اللللقلللملللعللليلللة للللنلللظلللام األسللللد 
سوف تبقى كما هي، ألنه غير قادر على 

االستمرار في السلطة دونها. 
العربية"  "الحظيرة  إلى  إعللادة سوريا 
لن يؤدي بالضرورة إلى تقليص النفوذ 
اإليللرانللي بشكل جلللذري فللي سللوريللا، ألنه 
نللفللوذ وصلللل إللللى مللخللتلللللف أوجلللله الللحلليللاة 
اللللسللليلللاسللليلللة واالقللللتللللصللللاديللللة وامللللذهلللبللليلللة 

والثقافية في سوريا.
إيللران وحزب  إن تدخل  القول   ويمكن 
الللللله أنللقللذ نللظللام األسللللد ملللن الللسللقللوط في 
بداية االنتفاضة املسلحة، والحقا ساهم  
اللللتلللدخلللل الللللروسللللي فللللي تلللعلللزيلللز ديللمللومللة 

النظام.
وعلللللللودة اللللللللدول اللللعلللربللليلللة إللللللى دمللشللق 
دبلوماسيا لن تساهم في إنهاء االحتال 
الللتللركللي لللشللمللال سللوريللا، وهلللذا االحللتللال 

مرشح للبقاء في املستقبل املنظور.
أملللللللا مللللسللللألللللة إعللللللللللادة إعلللللملللللار سللللوريللللا 
واالسلللتلللثلللملللار فلللي عللمللللليللة إعلللللادة الللبللنللاء، 
فلللهلللذه أهلللللللداف لللللن تللتللحللقللق فللللي أي وقلللت 
األجللانللب،  املستثمرين  غلليللاب  فللي  قللريللب، 
واللللللغلللللربللللليلللللني تلللللحلللللديلللللدا، مللللللع اسللللتللللمللللرار 

األميركية. العقوبات 
تللطللبلليللع الللعللاقللات الللعللربلليللة والللدوللليللة 
ملللع نللظللام األسللللد وإعلللللادة تللأهلليللللله تعني 
مسامحة جرائم بشار األسد ضد شعبه 
وهي جرائم مستمرة، ودماؤها لم تجف 

حتى اآلن. 

الللللللحللللللرب اللللللتلللللي شللللنللللتللللهللللا، فللللللي ملللايلللو 
املاضي، حركة حماس الفلسطينية على 
العربي  للصراع  تتمة  تكن  لللم  إسرائيل 
اإلسللللرائلللليلللللللللي امللللنلللحلللسلللر، علللللللى مللللا دأب 
العاملي على تصويرها، بل هي  اإلعللام 
شّكلت حلقة من حلقات الصراع املندلع 
الزميل في  إيللران وإسرائيل، حسب  بني 
"مللؤسللسللة اللللدفلللاع علللن الللديللمللقللراطلليللات" 
جوناثان شانزر، في كتابه "صراع غزة 

2021"، الصادر هذا الشهر. 
تاريخية موجزة  الكتاب خلفية  يقدم 
الللصللراع بللني الفلسطينيني  حللول تللاريللخ 
أن حماس  إلللى  واإلسللرائلليللللليللني، ويشير 
السام،  القضاء على عملية  نجحت في 
الللتللي كللانللت بلللدأت فللي الللعللام 1993، بني 
اسرائيل و"حركة التحرير" الفلسطينية 
بلللزعلللاملللة يللللاسللللر علللللرفلللللات، وهلللللي عللمللللليللة 
إقامة دولة فلسطينية  إلى  كانت تهدف 
إلللى جللانللب إسللرائلليللل. وأفللضللت  مستقلة 
امللللفلللاوضلللات إللللى تللسللللليللم اإلسللرائلليللللليللني 
سلليللطللروا  كلللانلللوا  أراض  الللفلللللسللطلليللنلليللني 

عليها في حرب 1967.  
لللكللن حلللملللاس، املللنللبللثللقللة علللن الللتللنللظلليللم 
اللللعلللامللللي لللللل "اإلخللللللللللوان امللللسلللللللملللني"، كلللان 
آخلللر، إذ شللنللت حللملللللة هجمات  لللهللا رأي 
انلللتلللحلللاريلللة أوقللللفللللت الللعللمللللليللة الللسلللللملليللة 
بالكامل، وأفضت في نهاية املطاف إلى 
"االنللتللفللاضللة الللثللانلليللة" فلللي اللللعلللام 2000. 
علللللى أنللله فللي 2005، قلللام رئلليللس حكومة 
إسرائيل الراحل، آرييل شارون، بتجربة 
قللللضللللت بللللاالنللللسللللحللللاب ملللللن قللللطللللاع غلللللزة، 
فيه،  اإلسرائيلية  املستوطنات  وتفكيك 

برئاسة  الفلسطينية  للسلطة  وتسليمه 
محمود عباس. اعتقد شارون أنه يمكن 
بأي  أمنيا  اإلمساك  فلسطينية  لحكومة 
وأن  إسللللرائلللليللللل،  مللنللهللا  تللنللسللحللب  أراض 

تقوم السلطة بحكم هذه األراضي. 
لللكللن اللللفلللسلللاد امللللدقلللع اللللللذي تلللغلللرق بلله 
القطاع،  على  سيطرتها  فها 

ّ
كل السلطة 

ذت فيه حماس انقابا عسكريا 
ّ
الذي نف

تللضللّمللن إعللللدام مللئللات مللسللؤولللي السلطة 
اللللعلللسلللكلللريلللني واملللللدنلللليللللني. ومللللنللللذ اللللعلللام 
تللحللت سلليللطللرة حللركللة  واللللقلللطلللاع   ،2007
إسرائيل  على  الللكللامللل  الللقللضللاء  أن  تعلن 
هللللو هلللدفلللهلللا، وتللتللسلللللح بلللعلللتلللاد إيلللرانلللي 
وأموال، وهو ما يجعلها رهينة سياسة 

طهران تجاه إسرائيل. 
الللتللجللربللة اإلسللرائلليللللليللة إلقلللاملللة دوللللة 
فلللللسللطلليللنلليللة مللللن جللللانللللب واحلللللللد فللشلللللت 
العملية  وانللتللهللت  غلللزة،  فللي  بللعللد فشلها 
انللسللحللاب  يللعللد واردا أي  الللسلللللملليللة، وللللم 
الللضللفللة  فللللي  أراض  أي  مللللن  إسلللرائللليلللللللي 
اللللغلللربللليلللة، ألن االنلللسلللحلللاب صلللللار يللعلليللد 
إلى األذهللان اكتساح حماس ألي أراض 
تللتللركللهللا إسللرائلليللل وتللحللولللهللا إللللى بلللؤرة 
إسرائيل  فللي  االسللتللقللرار  تللهللدد  عسكرية 

بشكل متواصل.  
ويللللشلللليللللر شللللللانللللللزر إلللللللللى أنلللللللله فللللللي ظللل 
الفلسطينية  السلطة  بني  القائم  الللعللداء 
الضفة  األولللى على  وحللمللاس، وسيطرة 
الللغللربلليللة والللثللانلليللة علللللى قللطللاع غللللزة، لم 
يللعللد مللمللكللنللا الللبللحللث فلللي اللللتلللوصلللل إلللى 
حلللل اللللدوللللتلللني بلللني ثلللاثلللة أطللللللراف، هللي: 
اسللرائلليللل والللسلللللطللة وحلللملللاس، وهلللو ما 

هي  مللا  على  األملللور ستستمر  أن  يعني 
عليه حتى إشعار آخر.

إسرائيل  بللني  القائم  الجمود  ظللل  فللي 
واللللفلللللللسلللطللليلللنللليلللني، يلللنلللقلللل شللللللانللللللزر عللن 
املللسللؤولللني اإلسللرائلليللللليللني اعللتللقللادهللم أن 
على  إليه  اإلشلللارة  يمكن  الللوضللع حاليا 
أنلللله "الللللحللللرب بلللني اللللللحلللللروب"، أي حلللرب 
شللبلله بلللاردة بللني إسللرائلليللل وايللللران تمتد 
علللللى رقللعللة اللللشلللرق األوسلللللط والللبللحللريللن 
املتوسط واألحمر، وتقوم أثناءها إيران 
وإقامة  نفوذها  رقعة  توسيع  بمحاولة 
قواعد متقدمة داخل سوريا حتى تهدد 

أمن إسرائيل بشكل أكبر.
إسلللرائللليلللل، بللللدورهللللا، تلللخلللوض حللربللا 
سلللللللريلللللللة، اسلللللتلللللخلللللبلللللاراتللللليلللللة وعللللسللللكللللريللللة 
باستهداف  خالها  تللقللوم  وإلللكللتللرونلليللة، 
مللواقللع اسللتللراتلليللجلليللة داخللللل إيلللللران، كما 

داخل سوريا وفي عموم املنطقة. 

أمللللللا اللللللللرد اإليلللللللرانلللللللي، فللليلللأتلللي غللالللبللا 
بمضاعفة رهانها على امليليشيات التي 
الللللله"  "حللللزب  إسللرائلليللل،  تللهللديللد  يمكنها 
إيللران  وتسعى  وحللمللاس جنوبا.  شماال 
دائللمللا إللللى تللزويللد هللاتللني املللجللمللوعللتللني، 
اللتني تصنفهما الواليات املتحدة وعدد 
كبير من دول العالم إرهابيتني، بأحدث 
األسلللللحللة والللتللقللنلليللات اإليلللرانللليلللة، والللتللي 
املللسلليللرات )درون(  اللليللوم  يللبللدو أخطرها 
في  استخدامها  يمكن  والللتللي  املفخخة، 

الجو وكذلك تحت املاء. 
إلللللللى أن إسللللرائلللليللللل  ويللللشلللليللللر شلللللانلللللزر 
نلللجلللحلللت، أثللللنللللاء حلللللرب غلللللزة فللللي ملللايلللو، 
بلللتلللدمللليلللر عللللللدد ملللللن ملللفلللخلللخلللات حلللملللاس 
منشآت  تستهدف  كللانللت  الللتللي  البحرية 
املتوسط.  عللرض  في  للطاقة  إسرائيلية 
كلللللذللللللك، يللللقللللول الللللبللللاحللللث األملللليللللركللللي إن 
إسلللللرائللللليلللللل طللللللللورت أحللللللللدث اللللتلللقلللنللليلللات، 
بلللاالشلللتلللراك ملللع الللللواليللللات امللللتلللحلللدة، من 
اللللجلللوي للتصدي  اللللدفلللاع  أنللظللمللة  قللبلليللل 
للللللللصلللواريلللخ واملللللسلللليللللرات، والللللتللللي أبلللللت 
بلللللاء حلللسلللنلللا فللللي حلللللرب غلللللزة األخلللليللللرة، 
ملللنللع  تلللحلللت األرض  بلللنلللاء سلللللور  وكللللذلللللك 
حماس من بناء أنفاق قامت في املاضي 
بلللاسلللتلللخلللداملللهلللا لللللشللللن هللللجللللمللللات داخلللللل 

األراضي اإلسرائيلية. 
وال ينسى الكاتب التطرق إلى أحداث 
العنف داخل إسرائيل التي رافقت حرب 
غزة، والتي بادر إلى القيام بها عدد من 
عللرب إسللرائلليللل، فللواجللهللوا عنفا مللضللادا 
مللللن يلللهلللود إسللللرائلللليللللل. ويللعللتللبللر شلللانلللزر 
فلليلله أن عللللرب إسللرائلليللل  أن مللمللا ال شلللك 

يللعللانللون مللن فللقللر وإهللمللال، ولللكللنلله يعزو 
وضلللعلللهلللم هلللللذا إللللللى رفلللضلللهلللم امللللشلللاركلللة 
وإلللى  اإلسرائيلية.  الحكم  منظومة  فللي 
أن شللاركللت كللتلللللة "رعللللم" الللتللي يللقللودهللا، 
منصور عباس، في االئتاف الحاكم في 
إسرائيل اليوم، اقتصرت مشاركة العرب 
السياسية في إسرائيل على  الحياة  في 
املشاركة  يرفضون  ممن  نللواب  انتخاب 
في أي ائتافات حكومية، ويستخدمون 
ملللواقلللعلللهلللم فللللي الللكللنلليللسللت اإلسلللرائللليلللللللي 
غللالللبللا لللبللث مللواقللف شللعللبللويللة مللعللارضللة 

لوجود إسرائيل برمتها. 
خلللتلللاملللا، يلللدعلللو شلللانلللزر األملليللركلليللني، 
وخللللصللللوصللللا اإلعلللللللللام األمللللليلللللركلللللي، إللللى 
الللللتللللحللللري بلللشلللكلللل أعللللمللللق حللللللول خلللللفلليللة 
والفلسطينيني،  إسللرائلليللل  بللني  الللصللراع 
وعللللللدم االكللللتللللفللللاء بلللاللللكلللتلللابلللة عللللن األملللللور 
بللشللكللل سللطللحللي كلللاللللسلللائلللد. كلللملللا يللدعللو 
األمللليلللركللليلللني، وخلللصلللوصلللا الللكللونللغللرس، 
إسرائيل،  على  مراهنتهم  مضاعفة  إلى 
الللواليللات  فللي ظللل الحديث عللن انسحاب 
امللللتلللحلللدة بلللاللللكلللاملللل مللللن مللنللطللقللة اللللشلللرق 

األوسط.  
قلللللللدرات  إن  اللللللقلللللول  ويللللخللللتللللم شلللللانلللللزر 
إسلللرائللليلللل الللعللسللكللريللة والللتللكللنللولللوجلليللة 
بأن تواصل حماية املصالح  لها  تسمح 
الللقللوملليللة للللللواليللات املللتللحللدة فللي املنطقة 
حتى بعد االنسحاب األميركي، وهو ما 
الكونغرس  مللن  متواصا  دعما  يتطلب 
والبيت األبيض واألميركيني بشكل عام 
ماليا  ودعللمللهللا  ولتسليحها  إلسللرائلليللل 

ودبلوماسيا بشكل عام. 

هشام ملحم

حسني عبدالحسني

المعنى الحقيقي إلعادة تأهيل نظام األسد

حرب غزة في كتاب يضعها في سياقها
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ثقافة

هذا العالم

الغاز  ال��س��ودان��ي��ة  األم���ن  ق���وات  أطلقت 
امل��س��ي��ل ل��ل��دم��وع وال��ذخ��ي��رة ال��ح��ي��ة على 
الخميس،  تجمعوا،  ال��ذي��ن  املتظاهرين 
في عاصمة البالد وأماكن أخرى، وقالت 
منظمة طبية سودانية إن ما ال يقل عن 

4 متظاهرين لقوا مصرعهم.
وكتبت لجنة أطباء السودان املركزية 
على تويتر "أن القتلى سقطوا في مدينة 
ل��ل��خ��رط��وم، وأن ع���ددا  ال���ت���وأم  أم درم����ان 

كبيرا من املتظاهرين أصيبوا".
وكانت االحتجاجات هي األح��دث في 
ال���ت���ظ���اه���رات ش��ب��ه ال��ي��وم��ي��ة ال���ت���ي تنظم 
ف��ي جميع أن��ح��اء ال���س���ودان، ع��ل��ى ال��رغ��م 
ات األم��ن��ي��ة امل��ش��ددة وإغ��الق  م��ن اإلج����راء
ال����ج����س����ور وال������ط������رق، ل���الح���ت���ج���اج ع��ل��ى 
ات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ق��ائ��د الجيش  اإلج�����راء

عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر.
ف��ي  ال����ن����ه����ار  خ������الل  اآلالف  وت����ظ����اه����ر 
ال������خ������رط������وم وه���������م ي�����ق�����رع�����ون ال����ط����ب����ول 
وهتفوا  السودانية.  باألعالم  ويلوحون 
ق����ائ����ل����ن "ال���������ث���������ورة... ال����ج����ي����ش ي��ن��ت��م��ي 
إل����ى ال���ث���ك���ن���ات"، ك��م��ا أل���ق���ى امل��ت��ظ��اه��رون 
ال����ح����ج����ارة ع���ل���ى ق������وات األم������ن وع����رب����ات 
الشرطة املصفحة التي أطلق منها الغاز 

املسيل للدموع.

قطع اإلنترنت
وان������دل������ع������ت اح�����ت�����ج�����اج�����ات م���ش���اب���ه���ة 
ف�����ي أج����������زاء أخ��������رى م�����ن ال������ب������الد، م��ن��ه��ا 
والي���ت���ا ك��س��ال وغ�����رب دارف�������ور، وم��دي��ن��ة 

الساحلية. بورتسودان 
املركزية  السودان  أطباء  لجنة  ودع��ت 
األط�����ب�����اء إل������ى اإلس����������راع ب��م��س��ت��ش��ف��ي��ات 
أم درم�����ان ل��رع��اي��ة امل���ص���اب���ن، ق��ائ��ل��ة إن 

كثيرين "في حالة حرجة".
م���ن  ال����ل����ج����ن����ة ج���������زء  أن  إل���������ى  ي������ش������ار 
ق��اد  ال���ذي  ال��س��ودان��ي��ن،  املهنين  تجمع 
االن��ت��ف��اض��ة ال��ج��م��اه��ي��ري��ة ال��ت��ي أدت إل��ى 
البشير  عمر  السابق  بالرئيس  اإلطاحة 

عام 2019.
بلوكس"، وهي  "نت  وبحسب منظمة 
م��ن��ظ��م��ة غ��ي��ر ح��ك��وم��ي��ة ت��ع��ن��ى ب��م��راق��ب��ة 
أم����ن ال��ش��ب��ك��ات وح���ري���ة اإلن���ت���رن���ت، ف��إن 
االح�����ت�����ج�����اج س���ب���ق���ه ت���ع���ط���ي���ل ل���خ���دم���ات 

اإلنترنت عبر الهواتف الخلوية.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ان��ق��ط��اع اإلن��ت��رن��ت، 
نشر نشطاء بضع مقاطع مصورة تظهر 

متظاهرين ملثمن تحت سحب الغاز.

إدانة أميركية وأممية
ب����دوره����ا، ن����ددت ال���س���ف���ارة األم��ي��رك��ي��ة 
ف���ي ال���خ���رط���وم ب��م��ق��ت��ل أرب���ع���ة أش��خ��اص 
وإص������اب������ة ال����ع����ش����رات خ������الل ت���ظ���اه���رات 

الخميس.
وك��ت��ب��ت ال��س��ف��ارة ع��ل��ى ت��وي��ت��ر: "ن��دي��ن 
أي��ض��ا ال��ه��ج��م��ات ال��ع��ن��ي��ف��ة ال��ت��ي تشنها 
أج���ه���زة األم����ن ال��س��ودان��ي��ة ع��ل��ى وس��ائ��ل 

السلطات  ون��ح��ث  والصحفين،  اإلع���الم 
على حماية حرية الصحافة".

الخاص  املمثل  بيرتيس،  فولكر  وقال 
لألمن العام لألمم املتحدة في السودان، 
التي  ال��ت��ق��اري��ر  إن��ه "م��ن��زع��ج للغاية" م��ن 
والهجمات  ال��ق��ت��ل  عمليات  ع��ن  ت��ت��ح��دث 

على وسائل اإلعالم.
وك��ت��ب ع��ل��ى ت��وي��ت��ر ق��ائ��ال إن "إج����راء 
ه����ذه  ف�����ي  م����ص����داق����ي����ة  ذات  ت���ح���ق���ي���ق���ات 

االن��ت��ه��اك��ات أم���ر ض�����روري. ل��ك��ل ال��ن��اس 
سلميا،  أنفسهم  ع��ن  التعبير  ف��ي  ال��ح��ق 
وع��ل��ى وس��ائ��ل اإلع���الم أن تنقل األخ��ب��ار 

بحرية".
لجنة  ع��ن  وب��ح��س��ب حصيلة ص����ادرة 
القتلى  ال��س��ودان��ي��ة، يرتفع ع��دد  األط��ب��اء 
ب��م��ن ف��ي��ه��م م���ن س��ق��ط��وا ال��خ��م��ي��س، إل��ى 
التي  ما ال يقل عن 52 في االحتجاجات 

اندلعت بعد 25 أكتوبر املاضي.

مظاهرات مبدن سودانية عدة.. قتلى وجرحى واشتباكات »عنيفة«
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الذاكرة  المغاربية

محمد أسوار

ي��ل��ج��أ م��غ��ارب��ة وج���زائ���ري���ون ع��ل��ى حد 
���َس���م ب���اس���م "م����والي 

َ
س������واء، إل����ى أداء ال���ق

ع���ب���د ال�����ق�����ادر ال���ج���ي���ال���ي" او "ب����وع����ام" 
ح���ن ي����ري����دون أن ي��ث��ب��ت��وا ش��ي��ئ��ا ف��ع��ل��وه 
كما  ال��ج��زم.  نفيه بصيغة  أي  العكس  أو 
تغنى باسمه شعراء وفنانن، منها تلك 
القادر  "عبد  الشهيرة  الجزائرية  األغنية 
ي����ا ب�����وع�����ام.. ض�����اق ال����ح����ال ع���ل���ي���ا" ال��ت��ي 
تتردد على لسان جمهور واسع في الدول 

املغاربية، ووصلت شهرتها للعاملية. 

ف��م��ن ي���ك���ون ه����ذا ال���رج���ل ح��ت��ى ي���ؤدي 
ال�����ن�����اس ال���ي���م���ن ب����إس����م����ه؟ وك����ي����ف ص���ار 
"ال��ج��ي��ال��ي ب���وع���ام" أش��ه��ر م��ن ن���ار على 
علم في وجدان شعوب املنطقة املغاربية 
رغم أنه كان مشرقي املوطن؟ أكيد أن وراء 

شهرته قصة فماهي هذه القصة؟

سيرة "موالي عبد القادر الجيالني"

تشير املصادر التاريخية إلى أن  عبد 
القادر الجيلى أو الجيانى أو الكيانى، 
رأى النور سنة 470 هجرية املوافق لعام 
1077 م��ي��ادي��ة. ه��و  ه��و أب��و محمد عبد 
ال���ق���ادر ب��ن م��وس��ى ب��ن ع��ب��د ال��ل��ه، اشتهر 
ل���دى امل��غ��ارب��ة بلقب "م����والي ع��ب��د ال��ق��ادر 
الجيالي" باأللف وليس بالنون كما جاء 
ي��ع��رف لدى  ال��ت��أري��خ لسيرته؛ بينما  ف��ي 
ال��ج��زائ��ري��ن ب��ل��ق��ب "ب���وع���ام ال��ج��ي��ال��ي"، 
ف���ي ح���ن ع���رف ف���ي امل���ش���رق ب��ع��ب��د ال��ق��ادر 
ال���ج���ي���ان���ي. ول�����ه أل����ق����اب أخ������رى ع���دي���دة، 
ك "س��ل��ط��ان األول����ي����اء" و"ت�����اج ال��ع��ارف��ن" 
و"م��ح��ي��ي ال���دي���ن" و"ق���ط���ب ب���غ���داد" وه��و 
إم��ام صوفي وفقيه حنبلي، لقبه أتباعه 
كذلك ب"باز الله األشهب"، وإليه تنتسب 

الطريقة القادرية الصوفية.

 ت��خ��ت��ل��ف ال����رواي����ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ح��ول 
مكان والدت���ه، ب��ن م��ن يشير إل��ى منطقة 
ج���ي���ان ف���ي إي������ران وم��ن��ه��ا اش���ت���ق اس��م��ه 
أن  التأكيد  إل��ى ح��د  )الجياني( وت��ذه��ب 
نسبه يعود إلى االمام علي، بينما روايات 
أخرى ترى أن عبد القادر الجياني ازداد 
ف��ي منطقة ت��دع��ى أي��ض��ا ج��ي��ان وتوجد 
ف��ي ال��ع��راق؛ وال��رواي��ة األخ��ي��رة أق���رب إلى 
ال��ح��ق��ي��ق��ة وف���ق م���ص���ادر ت��اري��خ��ي��ة. وك���اد 
هذا األمر أن يخلق أزمة ديبلوماسية بن 
إيران والعراق نهاية الخمسينات وبداية 
الستينات، بعد أن طلبت إيران برفاته من 
لكن  ق��اس��م،  الكريم  ال��ع��راق��ي عبد  الحاكم 
األخ��ي��ر رف���ض ل��ك��ون ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ق��ادر 
الجياني عراقي األصل، وأغلق املوضوع 

بتدخل دول عربية.

الحقيقين   ( امل��ت��ص��وف��ن  م���ن  ك��غ��ي��ره 
وليس متصوفو ه��ذا ال��زم��ان(؛ ك��ان عبد 
زاهدا  املصادر،  حسب  الجياني،  القادر 
ورع�����ا، وم����ن أس����رة "ص���ال���ح���ة" ذات ش��أن 
ون���س���ب، ف���أب���وه ه���و أب����و ص���ال���ح م��وس��ى 
ك����ان إن��س��ان��ا ت��ق��ي��ا وف���اع���ا ل��ل��خ��ي��ر حتى 
لقبه عارفوه "محب الجهاد"، أما والدته 
وكان  والصاح،  بالخير  معروفة  فكانت 
م��ن أل��ق��اب��ه��ا "س��ي��دة ال��ن��س��اء"، وه���ي ابنة 
ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ل��ه ال��ص��وم��ع��ي، وك����ان لها 
ت��أث��ي��ر ك��ب��ي��ر ع��ل��ى ح��ي��اة ع��ب��د ال���ق���ادر من 
حيث التربية والتهيئة، وعلمته الفضيلة 

والصدق.

الطريقة القادرية البوتشيشية

ك���ب���ي���ر ح����ول  ه�����ن�����اك خ�������اف  ك�������ان  إذا 
م��ك��ان م��ول��د ع��ب��د ال���ق���ادر ال��ج��ي��ان��ي، ف��إن 
امل��ؤرخ��ن، أجمعوا، في مقابل ذل��ك، على 
القادر  للشيخ عبد  الصوفي  أن االشعاع 
األقصى  املغرب  في  أكبر  ك��ان  الجياني، 
منه ف��ي امل��ش��رق ال���ذي ول��د وت��رع��رع فيه، 
وذلك عبر الطريقة القادرية البوتشيشية 

ت��زال تحظى بمكانة مرموقة في  التي ال 
مجتمعات شمال افريقيا، وسميت بذلك 
الجياني،  ال��ق��ادر  إل��ى عبد  االس���م نسبة 
في حن أضيفت لها كلمة "بوتشيشية"، 
نسبة إل��ى أح��د رم��وز ه��ذه الطريقة وهو 
ال���ع���ام���ة امل���غ���رب���ي ع���ل���ي اب������ن م���ح���م���د او 
"سيدي علي بوتشيش" ولقب بهذا اللقب 
ألنه كان يفرق"الدشيشة" على املحتاجن  

أيام املجاعة.

ت���ع���ود ج�����ذور ال��ط��ري��ق��ة ال���ق���ادري���ة إل��ى 
ال����ق����رن ال���خ���ام���س ال���ه���ج���ري؛ ل���ك���ن ب���داي���ة 
انتشارها في املغرب األقصى بدأت سنة 
املراكشي  العالم  يد  على  ميادية،   1198
الشهير أبي مدين الغوث، ويرى الباحث 
امل��ص��ري  عبد ال��ل��ه عبد ال����رازق إب��راه��ي��م، 
ف��ي ك��ت��اب��ه"أض��واء على ال��ط��رق الصوفية 
في القارة اإلفريقية"؛ أن الطريقة القادرية 
أول ط��ري��ق��ة منظمة دخ��ل��ت م��راك��ش ) أي 
املغرب(، على يد أبي مدين الغوث،  الذي 
قابل مؤسس الطريقة الشيخ عبد القادر 

أداء كل منهما  الجياني في بغداد بعد 
فريضة الحج ... ". ولكن كانت االنطاقة 
ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ل��ط��ري��ق��ة ال���ق���ادري���ة ف���ي املنطقة 
على يد الشيخ الكنتي الذي جاب املنطقة 
- ط��وال  امل��غ��ي��ل��ي أوال  ل��ش��ي��خ��ه  م���راف���ق���ا   -
وع���رض���ا ف���ي رح����ات دع���وي���ة ال تنقطع، 
ق��ادت��ه إل��ى امل��ش��رق  وامل��غ��رب ، ث��م بعد أن 
ت���ول���ى م��ش��ي��خ��ة ال��ط��ري��ق��ة ال���ق���ادري���ة بعد 
هذا  ي��ج��وب  انطلق  املغيلي  وف���اة شيخه 
النطاق الجغرافي املمتد من حوض نهر 
النيجر وباد السودان جنوبا إلى أقصى 
ش���م���ال ب�����اد امل����غ����رب داع����ي����ا ال����ن����اس إل���ى 
مباديء الدين الحنيف ، ومربيا األجيال 
البكائية  القادرية  طريقته  م��ب��اديء  على 
الكنتية ، وظ��ل كذلك حتى توفاه األج��ل، 

ودفن في آقا قرب مدينة طاطا.

ي�����وج�����د ف�����ي ال�����ج�����زائ�����ر أت�����ب�����اع ب�����اآلف 
ل��ل��ط��ري��ق��ة ال���ق���ادري���ة وت��ن��ت��ش��ر ف���ي أرج����اء 
ال���ب���اد زواي�����ا ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، وت��ت��واج��د في 
واليات زمورة والشلف وتيارت والوادي 

وورقلة واألوراس وكنتة، وقد بلغ عددها 
التاسع عشر،  القرن  زاوي��ة في نهاية   33

وينتمي إليها أزيد من 25 ألف مريد.

القادرية  امل��غ��رب فيوجد مركز  ف��ي  أم��ا 
البودشيشية، بقرية مداغ بمدينة بركان، 
في شرق اململكة وغير بعيد على الحدود 
مع جارته الجزائر؛ ينظم البودشيشيون 
امل����غ����ارب����ة ت���ظ���اه���رت���ن خ������ال ك�����ل س���ن���ة، 
يحضرها مايقارب من 300 ألف شخص، 
ي���أت���ون م���ن م��خ��ت��ل��ف ب��ق��اع ال��ع��ال��م، األول 
يكون في ليلة القدر خال شهر رمضان 

والثاني في ذكرى املولد النبوي.

الشيخ واملريد واستغالل "الجياللي" 
في الشأن السياسي

م���ا ي���ؤاخ���ذ ع��ل��ى امل��ت��ص��وف��ن ال���ج���دد، 
سواء في املغرب أو في الجزائر وحتى في 
ت��زال  ال  التي  الثالث  العالم  ال���دول  معظم 

وال��زواي��ا  ال��ق��ادري��ة  الطريقة  فيها  تنشط 
ال���ص���وف���ي���ة ع���م���وم���ا؛ ه����و ان���ح���راف���ه���ا ع��ن 
ألجلها؛  أسست  التي  االساسية  امل��ب��ادئ 
فلم تعد هذه الزوايا تكتفي بإطعام الفقير 
وتساعد الناس على الهداية والوعظ، بل 
ص��ارت  ال��دول تستغل ق��وة ه��ذه الزوايا، 
في التأثير على األراء السياسية للناس، 
وصارت تستعمل كأداة لضرب التيارات 
الدولة بعن  إليها  التي ال تنظر  الدينية 

الرضا.

بانتقادات  تواجه  الزوايا  أن هذه  كما 
ح����ادة ف���ي ع��اق��ة ال��ت��ق��دي��س ال��ت��ي تجمع 
املتتبعن،  واملريد"، ويرى عديد  "الشيخ 
أن ش��ي��وخ امل��ت��ص��وف��ة، وم���ن ب��ي��ن��ه��م عبد 
ال���ق���ادر ال��ج��ي��ان��ي، م���ا ك����ان س��ي��ع��ب��ر عن 
والبدائية  املهينة  الطقوس  بتلك  رض��اه 
وال��غ��ارق��ة ف��ي العبودية، ل��و ك��ان حاضرا 
ب��ي��ن��ن��ا، ول�����ن ي��ق��ب��ل ح���ت���ى ب�������أداء ال��ي��م��ن 
ب���اس���م���ه ألن������ه ي����ض����رب أس�������اس ال��ع��ق��ي��دة 

اإلسامية باعتباره "شركا مبينا".

قصة »موالي عبد القادر اجلياللي« الذي »يُقِْسُم«باسمه املغاربة ويتغنى به اجلزائريون
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روسيا تزّود »دروناتها« بقاذفات لهب خفيفة 

ي���ع���م���ل ال����ع����ل����م����اء ال����ع����س����ك����ري����ون ع��ل��ى 
ت���ص���م���ي���م ق�������اذف ل���ه���ب ج����دي����د م�����ن ط�����راز 
وح���دات  أف����راد  ليستخدمه  أو2-"  ب��ي  "إر 
والكيميائية  اإلش��ع��اع��ي��ة  ال��وق��اي��ة  ق����وات 
والبيولوجية الروسية. ويمكن أن يوضع 
قاذف اللهب الجديد على طائرات من دون 
طيار. وقال قائد قوات الوقاية اإلشعاعية 
وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ال��روس��ي��ة 
مع   مقابلة  في  كيريلوف،  إيغور  ال��ل��واء، 

إن  الروسية  زف��ي��زدا"  "كراسنايا  صحيفة 
قاذف اللهب الذي ستتوزع أج��زاؤه،، بما 
ف��ي��ه��ا أج��ه��زة ال��ت��ص��وي��ب وال���رم���اي���ة، على 
إمكانات مميزة مقارنة  ال��درون��ات يمتلك 

بسابقاته. 
وي��ش��ار إل��ى أن الجيش ال��روس��ي ي��زّود 
"شميل"  الخفيفة  اللهب  بقاذفات  حاليا 
ال��ت��ي تستخدم ف��ي وح���دات امل��ش��اة كذلك. 
وي���ت���راوح  مدى ع��م��ل��ه ع��ن��د إط����اق ال��ن��ار 

بذخائر ترموبارية )قابلة لاشتعال( بني 
800 و1700 متر .

وال ت��ق��ل ذخ���ائ���ر "ش��م��ي��ل" ف��ع��ال��ي��ة من 
ح��ي��ث ش����دة االن���ف���ج���ار عن  ذخ���ائ���ر ع��ي��ار 
155 ملم. وتستخدم تلك الذخائر إلصابة 
امل����ش����اة وامل����ن����ش����آت ال���دف���اع���ي���ة امل��ح��ص��ن��ة 
الجنود  أط��ل��ق  وق��د  الخفيفة.  وامل���درع���ات 
األفغان على قاذف اللهب "شميل" تسمية 

"أنبوب الشيطان" لفاعليته الفائقة 

خبيرة تغدية : هذا املنتج فعال لخفض ضغط الدم

مصر.. العثور على معبد الشمس املفقود

ق������ال������ت خ�����ب�����ي�����رة ال������ت������غ������ذي������ة، أول�����غ�����ا 
ت��ش��ون��ت��ون��وف��ا ل���وك���ال���ة "س��ب��وت��ن��ي��ك" إن 
ضغط  لخفض  فعال  منتج  الشيا  ب��ذور 

الدم .
هذا الطعام له تأثير خطير على نظام 
ا للخبيرة 

ً
القلب واألوعية الدموية، وفق

وقالت: "بذور الشيا تؤثر على ضغط 
ال���دم. األح��م��اض ال��ده��ن��ي��ة امل��وج��ودة في 
ال����ب����ذور ي��م��ك��ن أن ت��خ��ف��ض م��س��ت��وي��ات 
ال���ك���ول���ي���س���ت���رول ف����ي ال�������دم، وه�����ي ت��م��ن��ع 
ت��ص��ل��ب ال����ش����راي����ني. م����ن خ�����ال ت��ن��ظ��ي��ف 
ج�����دران األوع���ي���ة ال���دم���وي���ة م���ن ل��وي��ح��ات 

ال��ب��ذور أم��راض  ال��ش��راي��ني، تمنع  تصلب 
ال����ج����ه����از ال���ق���ل���ب���ي ال�����وع�����ائ�����ي. ت���ح���ت���وي 
ع����ل����ى ك���م���ي���ة ك����ب����ي����رة م�����ن امل���غ���ن���ي���س���ي���وم 
ات  وال��ب��وت��اس��ي��وم، م��م��ا ي��ؤث��ر ع��ل��ى ق���راء

ضغط الدم " 
وأض�����اف�����ت أن������ه ب���س���ب���ب ال���خ���ص���ائ���ص 
امل��ذك��ورة، ي��وص��ى ب��إض��اف��ة ب���ذور الشيا 
إل�����ى ال���ن���ظ���ام ال���غ���ذائ���ي مل���رض���ى ارت���ف���اع 
ض��غ��ط ال������دم. وم����ع ذل�����ك، م���ع ان��خ��ف��اض 
ض���غ���ط ال������دم، ال ي��ن��ب��غ��ي اس��ت��خ��دام��ه��ا، 
ا أكبر في ضغط 

ً
حتى ال تسبب انخفاض

الدم .

أحد  على  ف��ي مصر  االث���ار  علماء  عثر 
الذي بني في عهد أسرة  الشمس  معابد 

الخامس الفراعنة 
اآلث��ار تحت  واكتشف فريق من علماء 
إله الشمس رع في منطقة  أنقاض معبد 
أب��و غ���راب ب��ال��ق��رب م��ن مجمع معبد أب��و 

صير في مصر، انقاض معبد آخر 
وي��������ق��������ول األك��������ادي��������م��������ي ال�����ب�����ول�����ن�����دي 
دراسات  نوزولو من معهد  ماسيمليانو 
ال�������ش�������رق األوس�������������ط وال������ب������ح������ر األب�����ي�����ض 
امل���ت���وس���ط، "ك���ن���ا ن��ع��ل��م أن ه���ن���اك ش��ي��ئ��ا 
م���ا ت��ح��ت م��ع��ب��د ن���ى اوس����ر رع ال��ح��ج��ري 
)س�����������ادس م����ل����ك ف�����رع�����ون�����ي ف������ي األس��������رة 
املصرية الخامسة(. ولكننا لم نكن نعلم 
ما إذا كانت هذه هي املرحلة السابقة من 
ب��ن��اء ن��ف��س امل��ع��ب��د أو م��ا إذا ك���ان م��ع��ب��ًدا 

جديًدا" 
وك����ان����ت ع���م���ل���ي���ات ال���ح���ف���ر األول����ي����ة ق��د 
أظ�����ه�����رت وج�������ود أس�����اس�����ات م�����ن ال���ط���وب 
مل��ب��ن��ى أق����دم ت��ح��ت امل��ع��ب��د، م��ا ي��ش��ي��ر إل��ى 
وج��ود مبنى آخ��ر سابقا في ه��ذا املكان. 
والحفر  التنظيف  عمليات  سمحت  وق��د 

ال���اح���ق���ة ب��اك��ت��ش��اف أع���م���دة م���ن ال��ح��ج��ر 
لألكاديمي  وفقا  وهذا  األبيض.  الجيري 

البولندي مثير لإلعجاب جدا 
وق���د س��م��ح اك��ت��ش��اف ع���دد م��ن أب��اري��ق 
ال���ج���ع���ة ال����ت����ي ك����ان����ت ت���س���ت���خ���دم ك���ه���داي���ا 
ط����ق����س����ي����ة ف������ي أك�����ث�����ر األم�������اك�������ن ق���دس���ي���ة 
للمصريني، بالتأكد من أن هذا املكان هو 
معبد آخ���ر. وي��ؤك��د األك��ادي��م��ي ن��وزول��و، 
أننا عثرنا  أدلة كثيرة على  على "وج��ود 
ع��ل��ى أح���د م��ع��اب��د إل���ه ال��ش��م��س امل��ف��ق��ودة" 
وهذا وفقا له يعتبر أحد أهم االكتشافات 

خال الخمسني سنة املاضية 
ول��ك��ن ل��م ي��ح��دد علماء اآلث���ار م��ن بنى 
هذا املعبد. بل يعتقدون أنه أحد فراعنة 
األس������رة ال���خ���ام���س���ة، ال���ت���ي ح��ك��م��ت م��ص��ر 
خ�������ال ال����ق����رن����ني ال����خ����ام����س وال���ع���ش���ري���ن 
والرابع والعشرين قبل املياد، بعد بناء 
التاريخية  السجات  وتفيد  االه��رام��ات. 
إل����ى أن ف��راع��ن��ة األس�����رة ال��خ��ام��س��ة ب��ن��وا 
ستة معابد إلله الشمس، لكل واحد منها 

اسمه.

دراسة تكشف عالقة الزنك بعالج نزالت البرد

ك���ش���ف���ت دراس��������ة ج����دي����دة ع����ن ف��اع��ل��ي��ة 
ال��ج��ه��از التنفسي  ال��ت��ه��اب��ات  ال��زن��ك ض��د 

الفيروسية مثل نزالت البرد 
ووف�����ق�����ا مل�����وق�����ع "وي�����ب م����ي����د" ال���ط���ب���ي، 
ع��ب��ارة ع��ن تحليل شامل  ال���دراس���ة،  ف���إن 
املوضوع،  ه��ذا  ح��ول  السابقة  للدراسات 
ال���ب���اح���ث���ة ج��ي��ن��ي��ف��ر ه���ان���ت���ر،  م����ؤك����دا أن 
ال���ح���اص���ل���ة ع���ل���ى درج�����ة ال����دك����ت����وراه، م��ن 
م���ع���ه���د األب�������ح�������اث ال����ص����ح����ي����ة ب���ج���ام���ع���ة 
تطرقت  أستراليا،  في  سيدني  ويسترن 

وفريقها إلى 28 تجربة 
وشملت التجارب 5446 بالغا تناولوا 
الزنك إما عن طريق الفم أو تحت اللسان 
الباحثون بشكل  أن��ف��ي، وح��ل��ل  ك���رذاذ  أو 
منفصل ما إذا كان الزنك يمنع أو يعالج 

التهابات الجهاز التنفسي 

وأشارت النتائج إلى أن الزنك الفموي 
أو داخ����ل األن����ف م��ن��ع خ��م��س ع����دوى في 
ل���ك���ل 100 ش��خ��ص.  ال���ت���ن���ف���س���ي  ال���ج���ه���از 
وكان هناك خطر نسبي أقل بنسبة 32% 
لإلصابة بأعراض خفيفة إلى متوسطة 

وأش��ارت الدراسة إلى أن الزنك ارتبط 
أيضا بانخفاض خطر اإلصابة بأعراض 
وانخفاض   87% بنسبة  ال��ش��دة  معتدلة 
خ��ط��ر اإلص����اب����ة ب����أع����راض أك���ث���ر اع���ت���داال 

بنسبة 28% 
ف����ي وق����ت م��ب��ك��ر  ت����م اس���ت���خ���دام���ه  وإذا 
م��ن م��س��ار امل���رض، ف���إن امل��ش��ارك��ني ال��ذي��ن 
استخدموا الزنك تحت لسانهم أو كرذاذ 
 1.8 بمقدار  للتعافي  عرضة  أكثر  لألنف 
الذين استخدموا العاج  مرة قبل أولئك 

الوهمي 

رص���دت ع��دس��ات غ��واص��ة خ��ال رحلة 
استكشافية ف��ي أع��م��اق املحيط مخلوقا 
نادرا اعتبره العلماء من أكثر املخلوقات 
الغامضة على كوكب األرض، بسبب ندرة 

مشاهدته 
ويعيش أحد أندر املخلوقات املصنفة 
ف���ي ق��ائ��م��ة رأس���ي���ات ال���ق���دم ف���ي األع���م���اق 
السحيقة من املحيط، لكن ه��ذا املخلوق 
الغامض ما زال يثير حيرة العلماء بسبب 

غرابة شكله وندره رصده في األعماق 
واك�����ت�����ش�����ف ط�����اق�����م س���ف���ي���ن���ة أب����ح����اث 
موجهة عن بعد تابعة ل���إلدارة الوطنية 
للمحيطات وال��غ��اف الجوي في أمريكا 
ب��ع��ض ال��ع��ج��ائ��ب امل��ائ��ي��ة، ل��ك��ن امل��خ��ل��وق 

األخير اعتبر بمثابة "الشبح الغريب
وأشار املصدر، إلى أن العلماء رصدوا 
"الفضائي"  الكبيرة  الزعنفة  ذي  الحبار 
في أعماق املحيط بخليج املكسيك، حيث 

يصل طوله إلى 19.7 قدًما )6 أمتار 
ويصنف العلماء ه��ذا املخلوق ضمن 
فئة املخلوقات "بعيدة املنال" التي يصعب 
دراستها بسبب ندرة مشاهتها وحياتها 
الغامضة في أعماق املحيط باإلضافة إلى 

صعوبة الوصول إليها ودراستها 
وق����������������������������ال����������������������������ت اإلدارة ال�������وط�������ن�������ي�������ة 
أمريكا  في  الجوي  للمحيطات والغاف 
ف��ي ب��ي��ان ص���در عنها األس��ب��وع امل��اض��ي: 
"ك���ي���ف ي��س��ت��خ��دم ال���ح���ب���ار ذو ال��زع��ان��ف 
بالضبط أذرع���ه ومخالبه، ه��ذا أم��ر غير 

معروف" 
واض������������اف ال�����ب�����ي�����ان: "ه����������ذه ال������زوائ������د 
)األطراف( لها ماصات مجهرية، ويعتقد 
أن��ه م��ن املحتمل أن يستخدمها  العلماء 
الحبار الصطياد الفريسة التي تصطدم 

باألذرع أسفل جسمه". " 

رصد مخلوق غامض جدا 
 في قاع احمليط... 
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ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
 االتحاد التونسي يكرم عادل السليمي

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

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

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

ً
ت��ون��س، وأي��ض

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

ً
بيان أي��ام،  ثالثة 

املدرب املساعد عادل السليمي بعد حصول االتفاق بن 
الطرفن  

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

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

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

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

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

يوسفية برشيد عند النقطة ال�18 باملرتبة العاشرة 

الرجاء تقترب من حسم صفقة الكونغولي  

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

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

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

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

لدوري أبطال أفريقيا 

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

باملعمورة، استعدادا لالستحقاقات املقبلة 
وجاءت الالئحة كالتالي 

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

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

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

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

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

بن صالح(
سهام معلوم التدالوي )اتحاد طنجة(

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

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

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

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

السابع من يناير 2022 

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

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

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

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

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

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

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

عالء

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

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

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

نيجيريا، غينيا بيساو والسودان 



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

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

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

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

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

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

األندية 
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روسيا تعتزم التقدم الستضافة أوملبياد 2036

وفاة أسطورة كرة القدم األمريكية

  مانشستر سيتي يضيف برينتفورد لقائمة ضحاياه

كورونا يضرب ريال مدريد

ديمبيلي "يرفض" تجديد عقده مع برشلونة   

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

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

محتملن 
واستضافت روسيا أوملبياد 1980 في 
موسكو واألوملبياد الشتوية في سوتشي 

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

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

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

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

حاليا 

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

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

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

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

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

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

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

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

تحركات الاعبن بوضوح شديد 

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

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

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

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

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

ً
46 نقطة، متفوق

املركز الثاني ب�8 نقاط 

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

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

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

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

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

ضد ليستر سيتي )0-1( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بعدوى فيروس كورونا 

ديوكوفيتش ينسحب من بطولة 
كأس الرابطة العاملية
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قياأف  

من األسماء الخمسة -4منسوب للبحر -يتزعم-غيث-3أكابر أئمة األشاعرة  من-ابداع-أرشد-2كاتب مغربي لقب  –مدينة فرنسية -1
لبناني راحل له '  أديب-7قريب –تبان يعا -ربنا... الحمد-6رة طه حسين سي -فندق رباطي شهير-5 من الحواس -وسولينيماسم –

 -طليق-11من أبناء آدم عليه السالم  -قب مالكم أمريكي راحلل -عقل-9الحيوانات من  –تدريبات عسكرية -8األجنحة المتكسرة ' 
صيني مثال  -متشابهة -لقب العب مغربي-13 مست-يناولنا-12يابانية عملة  –فيلم مغربي  -جمع عثة-11كبر  -متماسك البناء

سيارة فاخرة -عربون محبة-15لقياس ضغط الجو  -مدينة أثرية قرب مكناس -14  

 عموديا

صانك  -مجلد-4يناسب  -مدينة فلسطينية-3بدون  -نقب-البراثن-2مضرب مثل في عدم الوفاء  -من كفار قريش -بسط-1
طريقة -7عالم رياضي عربي قديم -6نصف يومي  -بالميزانيةمكلف –نصف قمين -5قائد أمازيغي قديم  -بدون أول

جامعة أمريكية  -البحث عن الحقائق -يشتم )مع(-9وسيقية )مع( آلة م -فقر الدم-8مدينة مغربية  -قراءة العميان )مع(
 -يصر-12مغربية مغنية  –باخرة تركية  -من الميزات-11سقي  -حقد -مغربية بمصر )مع(مغنية  –نصف حالة -11

والية  -أخ لسيدنا يوسف عليه السالم )مع(-14مدينة فرنسية  -كي راحلأمري ممثل كوميدي-13العلو  -مطار فرنسي
يتقاتل )مع(-في البحر -حرف موسيقي-15أمريكية   
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