
مصطفى البحر

أص���ب���ح ف���ي ش��ب��ه امل���ؤك���د ان ال����زي����ارة ال��رس��م��ي��ة 
املوريتانية  الجمهورية  رئ��ي��س  بها  سيقوم  ال��ت��ي 
الجزائر رفقة  الى  الغزواني  اإلسالمية محمد ولد 
عدد من كبار رجاالت الدولة بما فيهم بعض كبار 
ضباط الجيش املوريتاني وكبار القادة األمنيني، 
ضباط األستخبارات، باإلضافة إلى بعض الوزراء 
ورج�������ال امل������ال واألع�����م�����ال، م����ن أج�����ل ال���ت���ب���اح���ث مع 
نظرائهم في الجزائر. وه��ي أول زي��ارة ملحمد ولد 
الغزواني للجزائر ، بعد أن تم تأجيلها في السابق 
القاهرة  الوبائية وتداعياتها  الحالة  تحت ضغط 
وفق ما جاء في تقارير وقراءات إعالمية محلية في 
الزيارة  ذات  أن  كما  ونواكشوط.  الجزائر  من  بكل 
ت��أت��ي ع��ل��ى ب��ع��د أي����ام قليلة ل���زي���ارة دول����ة مماثلة  

ب��ح��س��ب ت��ع��ب��ي��ر وس���ائ���ل االع�����الم ال��ت��اب��ع��ة للنظام 
الجزائري ، قام بها رئيس الجمهورية عبد املجيد 
ت��ب��ون ال��ى ت��ون��س ، حيث إلتقى م��ن خ��الل��ه  حاكم 
ال��ى ح��دود اللحظة قد  قصر قرطاج قيس سعيد. 
ت��ب��دو االم����ور ع��ادي��ة ب��ش��أن تنقل و ت��ب��ادل زي���ارات 
رؤس������اء ه����ذه األن���ظ���م���ة داخ�����ل ال���رق���ع���ة ال��ج��غ��راف��ي��ة 
املغاربية،ما دامت يبحث من خاللها زعماء الدول 
ال���ث���الث م���ح���اول���ة ت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات اإلق��ت��ص��ادي��ة 
من  ع��دد  في  املشترك  التعاون  وتقوية  والتجارية 
املجاالت والقطاعات، وم��ا دام��ت تتطابق وجهات 
نظرهم بخصوص مجموعة من القضايا املغاربية 
واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���ق���اري���ة وغ���ي���ره���ا. ب��اإلس��ت��ن��اد ال��ى 
م��ا ت��س��وق ل��ه األب�����واق وال��ق��ن��وات امل��ح��س��وب��ة عنوة 
على االعالم في الجزائر. بيد أن الثابت واملتحول 
ف���ي ه����ذه ال����زي����ارات، س��ي��م��ا امل��رت��ب��ط��ة أس���اس���ا بما 

 " امل��رادي��ة  القائم بأعمال قصر  يمكن تسميته ب:" 
عبد املجيد تبون سواء تعلق االمر بزيارته االولى 
منذ توليه مهامه في جزائر الثورة لتونس،أو تلك 
التي يتطلع من خاللها الى لقاء رئيس الجمهورية 
املوريتانية اإلسالمية محمد ولد الشيخ الغزواني 
املقبلة،  القليلة  ال��س��اع��ات  ف��ي  ال��ج��زائ��ر  بالعاصمة 
الجيو- سياسي  السياق  زاوي��ة  قرائتها من  يجب 
ال�����ذي ت��م��ر م��ن��ه امل��ن��ط��ق��ة امل��غ��ارب��ي��ة ع��ق��ب ال��ت��داف��ع 
ال��دب��ل��وم��اس��ي وال��س��ي��اس��ي واإلع��الم��ي  والتصعيد 
بني املغرب والنظام الجزائري، من أجل فهم االبعاد 
للتحركات االخيرة لتبون في  املؤطرة  والخلفيات 
أس��اس��ي وممنهج.  ال��ع��رب��ي بشكل  امل��غ��رب  منطقة 
وبالتالي فكل ما يتم التسويق له إعالميا بقنوات 
وأب����واق ال��ج��ن��راالت بخصوص ه��ذه ال���زي���ارات ، ال 
ي��س��ت��ق��ي��م وامل��ن��ط��ق ال���ت���آم���ري ال�����ذي ي��ض��م��ره ن��ظ��ام 

الجنراالت من وراء كل هذه التحركات غير البريئة 
تحت غطاء " الزيارات" املذكورة. كل املؤشرات تؤكد 
سعي حكام قصر املرادية الى عزل اململكة املغربية 
ن��ح��و شيطنتها،  وال���دف���ع  امل��غ��ارب��ي  ع��ن محيطها 
م��ن خ��الل فبركة تقارير وب��رام��ج إع��الم��ي��ة،  وخلق  
أس����اط����ي����ر ورواي������������ات م���س���ي���ئ���ة ل����ص����ورت����ه����ا، ب��غ��ي��ة 
ال���ت���أس���ي���س ل��ج��ب��ه��ة م���غ���ارب���ي���ة م���ك���ون���ة م����ن ث��الث��ة 
أقطاب ومن ثمة العمل على توظيفها ضد الرباط 
،وبعدها التوجه صوب خلط األوراق املنتهية الى 
العربي  املغرب  اتحاد  ل��دول  الطبيعي  البناء  كسر 
وإس����ق����اط ال��ح��ق��ائ��ق ال��ج��غ��راف��ي��ة ق��ب��ل ال��ت��اري��خ��ي��ة 
املستعصية  الترابية  التحويرات  وف��ق  تؤكد  التي 
للتدليس ، على أن مكونات هذا االتحاد موزعة بني 

خمسة دول ال سادسة لها وال دون ذلك. 

الخميس،  املنعقد  امل��غ��رب��ي��ة،  الحكومة  ق���رر  
ب��رئ��اس��ة  ع��زي��ز أخ���ن���وش، ت��م��دي��د م���دة س��ري��ان 
أرج��اء  بسائر  الصحية  ال��ط��وارئ  حالة  مفعول 
ال���ت���راب ال��وط��ن��ي إل����ى غ���اي���ة 31 ي��ن��اي��ر 2022 ، 
وذلك في إطار الجهود املبذولة ملكافحة تفشي 
جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(.

وق���ال ال��وزي��ر امل��ن��ت��دب ل��دى رئ��ي��س الحكومة 
الناطق الرسمي  البرملان  املكلف بالعالقات مع 
ب���اس���م ال���ح���ك���وم���ة،  م��ص��ط��ف��ى ب���اي���ت���اس، خ��الل 
الحكومة،  ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس 
إن ه���ذا األخ���ي���ر ص����ادق ع��ل��ى م���ش���روع م��رس��وم 
مفعول  س��ري��ان  م���دة  ب��ت��م��دي��د   2.21.1016 رق���م 

التراب  أرج��اء  بسائر  الصحية  ال��ط��وارئ  حالة 
ال���وط���ن���ي مل���واج���ه���ة ت��ف��ش��ي ف���ي���روس ك���ورون���ا – 
ال���واف���ي لفتيت،  ال��س��ي��د ع��ب��د  ك��وف��ي��د 19، ق��دم��ه 

وزير الداخلية.
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الحكومة املغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ 
الصحية إلى غاية 31 يناير 2022
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الذكرى الـسبعون لالستقالل ليبيا : املنفي 
يذكر بتضحيات االجداد و التحديات الحالية

قيس سعيد: يدبرون الغتيال عدد 
من املسؤولني في تونس

فرنسا تقرر فتح أرشيفها املتعلق بالقضايا 
القانونية في الجزائر

الليبي محمد املنفي في  ال��رئ��اس��ي  ق���ال  رئ��ي��س املجلس 
 )70 ( ال�  الذكرى  كلمة وجهها للشعب  الخميس بمناسبة 
ل��الس��ت��ق��الل ليبيا ، ت��ن��اق��ات��ه��ا وس����اءل االع����الم، إن��ن��ا ال��ي��وم 
ش��ه��ود ع��ل��ى ذك����رى ت��اري��خ ع��ظ��ي��م تحققت ف��ي��ه ب��ع��د جهاد 
األج�����داد وإي���ب���اء اآلب����اء ، إرادة ش��ع��ب ل��م ي��ث��ن��ه ت��ج��وي��ع وال 
, عن  , وال أس��ر وال تهجير  , وال اعتقال وال تقتيل  ت��روي��ع 

استقالل تام و حرية و سيادة تامة .

اش����ار رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��ون��س��ي��ة ق��ي��س س��ع��ي��د في 
اف���ت���ت���اح أع���م���ال امل��ج��ل��س ال��������وزاري، إل����ى وج�����ود م���ؤام���رات 
إل��ى حد  اقتراحات بعضهم  تدبر في تونس تصل وتصل 

االغتيال وفق تصريحه.

ق��������ررت ف����رن����س����ا ف����ت����ح أرش����ي����ف����ه����ا امل���ت���ع���ل���ق ب���ال���ق���ض���اي���ا 
حربها  خ��الل  ال��ج��زائ��ر  ف��ي  الشرطة  وتحقيقات  القانونية 
ض���د االس��ت��ع��م��ار . وذك�����رت وك���ال���ة األن���ب���اء ال��ف��رن��س��ي��ة إن��ه 
وف���ق���ا مل���رس���وم وزارة ال��ث��ق��اف��ة ي��س��م��ح ب����اإلط����الع ع��ل��ى كل 
القضايا  إط��ار  ف��ي  إنشاؤها  ت��م  التي  العامة  “املحفوظات 
املتعلقة باألحداث التي وقعت خالل الحرب الجزائرية بني 

األول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966”.

النظام الجزائري ودبلوماسية الشيكات لشراء املواقف  
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ترقب لييب للقائمة النهائية للمرتشحني لالنتخابات الرئاسية

المشهد المغاربي

ج�����ددت امل��م��ل��ك��ة، أول أم����س األرب���ع���اء 
ال��ت��زام��ه��ا  لفائدة  أب���اب���ا، ت��أك��ي��د  ب���أدي���س 
تنمية إفريقيا ورخاء املواطن اإلفريقي، 
وذل���ك خ��ال االج��ت��م��اع األول، ال���ذي عقد 
الفرعية  للجنة  امل��رئ��ي،  التناظر  بتقنية 
ل��ات��ح��اد  اإلفريقي،  ال��دائ��م��ن  للممثلن 
والشؤون  االقتصادية  بالقضايا  املكلفة 

التجارية، والتي يترأسها املغرب. 
ال���دائ���م للمملكة  امل��م��ث��ل  ااس��ف��ي��ر  وأك���د 
واللجنة  اإلفريقي  االتحاد  لدى  املغربية 
ل��أم��م  إلف���ري���ق���ي���ا  التابعة  االق���ت���ص���ادي���ة 
امل��ت��ح��دة، محمد ع��روش��ي، وال���ذي ت��رأس 
ه����ذه ال��ج��ل��س��ة، أن رئ���اس���ة امل���غ���رب ل��ه��ذه 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة  ليس اع��ت��ب��اط��ي��ا، وه��و 
يعكس بالتالي رؤية اململكة التي تشجع 
ع��ل��ى س���ل���وك ط���ري���ق ال��ت��ض��ام��ن وال��س��ل��م 
االل��ت��زام  على  التأكيد  م��ج��ددا   واالتحاد، 
بتنمية القارة وبرخاء املواطن اإلفريقي، 

“مع تسخير كل  وسائل وذكاء الشعوب 
اإلفريقية لتحقيق طموحات شعوبنا”. 

املغربية  ال��رئ��اس��ة  أن  ع��روش��ي  وأب����رز 
ت����ع����ت����زم، ب�����دع�����م م�����ن ال����ج����م����ي����ع، إع����ط����اء 
ل���ل���دي���ن���ام���ي���ة  املتسارعة  ج����دي����دة  دف����ع����ة 
أصبحت  وال��ت��ي  ال��ف��رع��ي��ة،  اللجنة  ل��ه��ذه 
يجعلها  مما  م��رة،  ألول  عامة  جلساتها 
ال�����س�����ي�����اق  االجتماعي  م������ع  ت����ت����ن����اس����ق 
واالق�����ت�����ص�����ادي ال����ج����دي����د ال�������ذي ت��ط��ب��ع��ه 
مجموعة من التحديات، لكنها تمنح في 

الوقت  نفسه مجموعة من الفرص. 
وأض�������اف ال���دب���ل���وم���اس���ي امل���غ���رب���ي أن 
إل��ى  م��دع��وة  للجنتنا  ال��ع��ام��ة  “ال��ج��ل��س��ة 
من  ف��ي تحقيق  عدد  ال��ف��ع��ال��ة  امل��س��اه��م��ة 
االج���ت���م���اع���ي���ة  ال���ص���ب���غ���ة  ذات  امل����ش����اري����ع 
وال���ت���ج���اري���ة، م���ع إي�����اء األول����ي����ة ل��ل��ع��م��ل 
التعافي  تحقيق  واملتمثل  في  ال��س��ري��ع، 
االق����ت����ص����ادي ل���ق���ارت���ن���ا، وذل������ك ب���ع���د أول 

رك����ود اق���ت���ص���ادي م��ن��ذ 25 س��ن��ة ت��م��ر به 
االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��أث��ي��رات  ق��ارت��ن��ا  بسبب 
 ،-19 ك���وف���ي���د  ل���ج���ائ���ح���ة  واالق����ت����ص����ادي����ة 
امل���ت���س���ارع���ة  والناجحة  ال��ن��ت��ي��ج��ة  وك�����ذا 
اإلفريقية  ال��ق��اري��ة  ال��ح��ر  ال��ت��ب��ادل  ملنطقة 
 ،2036 أجندة  في  أه��م مشروع  بوصفها 
ال��ح��ي��وي��ة  امل���ص���ال���ح  ع���ل���ى  ث����م  املحافظة 
لقارتنا في إطار شراكات أساسها مبدأ 

رابح-رابح”. 
ول��ت��ح��ق��ي��ق ذل����ك، ش����دد ع���روش���ي على 
ل��ب��ل��وغ   )..( ال���ف���ع���ال  “ال���ت���زام���ن���ا  أه���م���ي���ة 
ت��ع��اون وثيق مع  ف��ي  األه���داف  املسطرة، 
ق��س��م ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت���ص���ادي���ة وال���ت���ج���ارة 
وال��ص��ن��اع��ة واالس��ت��غ��ال امل��ع��دن��ي، وك��ذا 
الحر  التبادل  بمنطقة  الكتابة  الخاصة 
القارية اإلفريقية، وكل الهيئات املعنية”. 
وقال الدبلوماسي املغربي “يطيب لي 
أن أخبر هذا االجتماع املوقر أن مشروع 

امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  أع�����م�����ال  األنشطة  ج�������دول 
للتدارس  الفرعية  اللجنة  على  سيطرح 
ف�����ي أق��������رب اآلج�����������ال، ب����م����ا ي���م���ك���ن���ن���ا م��ن 
لهذه  املوكلة  للمهام  االستجابة  الفعالة 

اللجنة الفرعية في إطار واليتها”. 
التي  الكتابة  أن  إل��ى  وأش���ار ع��روش��ي 
أصبحت  الفرعية  اللجنة  عليها  تتوفر 
مل��ف��وض��ي��ة  االتحاد  ق��س��م��ا اس��ت��رات��ي��ج��ي��ا 
اإلف���ري���ق���ي، وذل����ك ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة اإلص���اح 
التي خضعت لها. وأضاف أن هذا القسم 
واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات  اآلن  مواضيع  ي��غ��ط��ي 
ق��اري��ة ك��ب��ي��رة ي��ج��ب ال��س��ه��ر ع��ل��ى إن��ج��اح 

تفعيلها. 
ل��ل��ج��ن��ة  األول  االج�����ت�����م�����اع  وي����ش����ك����ل 
للجنة   43 ال�  لاجتماع  تمهيدا  الفرعية 
امل��م��ث��ل��ن ال���دائ���م���ن ل���ات���ح���اد اإلف��ري��ق��ي 
في  إجراؤها  املتوقع  للقمة   التحضيرية 

فبراير 2022.  

 وصفت أوساط سياسية ليبية اقتراح 
االنتخابات  تأجيل  االنتخابات  مفوضية 
إلى الرابع والعشرين من يناير املقبل بأنه 
تسويف يؤجل االستحقاقات دون توجيه 
اللوم إلى أي جهة سياسية أو قضائية أو 

تنظيمية.
ول���ف���ت���ت ه������ذه األوس�����������اط إل������ى أن ه���ذا 
“االنزالق” الذي يشهده موعد االنتخابات 
سيكون ف��رص��ة للتخلص م��ن ك��ل األع���ذار 
التي قدمتها األط��راف السياسية لتأجيل 
االنتخابات وفي مقدمتها مجلس النواب، 
ال��دول��ي -وخاصة  إل��ى أن املجتمع  مشيرة 
ليقول  بالتأجيل  قبل  امل��ت��ح��دة-  ال���والي���ات 
لليبين “ب��ع��د ش��ه��ر اس��ت��ن��ف��دت��م أع���ذارك���م 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة واآلن ال م��ف��ر من 

إجراء االنتخابات”.
وت���ق���دم���ت امل��ف��وض��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا 
باقتراح  األرب���ع���اء  ليبيا  ف��ي  لانتخابات 
االنتخابات  لتأجيل  ال��ن��واب  مجلس  إل���ى 
الرئاسية إلى الرابع والعشرين من يناير 

 من موعدها املقرر غدا الجمعة.
اً

بدال
وت����زام����ن اق����ت����راح امل��ف��وض��ي��ة م���ع إع���ان 
لجنة نيابية استحالة إج��راء االنتخابات 
الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف 
وأخ��رى  وقضائية  فنية  بتقارير  مرتبطة 

أمنية.
وأوضحت املفوضية في بيان صحافي 

أنها “تقترح بالتنسيق مع مجلس النواب 
تأجيل ي��وم االق��ت��راع )الجولة األول���ى( إلى 
ال��راب��ع وال��ع��ش��ري��ن م��ن شهر يناير 2022، 
ع���ل���ى أن ي���ت���ول���ى م��ج��ل��س ال����ن����واب ات���خ���اذ 
اإلج�������راءات ب���إزال���ة ‘ال���ق���وة ال���ق���اه���رة’ التي 

تواجه استكمال العملية االنتخابية”.
كما أكدت املفوضية أن قراراتها املتعلقة 
باستبعاد ع���دد م��ن امل��ت��رش��ح��ن ال��ذي��ن ال 
تنطبق عليهم ال��ش��روط أوج��دت حالة من 
ع���دم ال��ي��ق��ن؛ ح��ي��ث س���اد االع��ت��ق��اد ف���ي أن 

قرارات االستبعاد “جانبها الصواب”.
ولم تنشر املفوضية “القوائم النهائية” 
ل���ل���م���ت���رش���ح���ن ال������ذي������ن ب����ل����غ ع������دده������م 98 
ا، وتقلص العدد بعد االستبعادات  مترشحاً
ا، كما لم ُيسمح بمباشرة  إلى 73 مترشحاً
الحملة االنتخابية، إلى جانب ارتفاع عدد 
القضاء والطعون في حق  أم��ام  الشكاوى 

بعض املترشحن.
وأش��������ارت م��ف��وض��ي��ة االن���ت���خ���اب���ات إل��ى 
أنها لم تتمكن من إعان القائمة النهائية 
ل��ل��م��ت��رش��ح��ن ب���س���ب���ب ظ�������روف “ق����اه����رة” 
ل���خ���ص���ت���ه���ا ف������ي “ال������ت������داخ������ل ال����ق����ائ����م ب��ن 
القضائية  واألح��ك��ام  السياسية  املعطيات 

الصادرة” بشأن أهلية املترشحن.
ت��ص��ري��ح��ات ن���ورالن���د ت��زي��ح مسؤولية 
االنتخابات  مفوضية  كاهل  ع��ن  التأجيل 

تمهيدا إللقائها على عاتق السياسين

وجاء إعان مفوضية االنتخابات بعد 
انقضاء ساعات على تأكيد لجنة متابعة 
االن���ت���خ���اب���ات ال���رئ���اس���ي���ة وال���ب���رمل���ان���ي���ة في 
إج��راء  الليبي “استحالة”  ال��ن��واب  مجلس 

االنتخابات الرئاسية في موعدها.
اللجنة،  ال��ه��ادي الصغير رئ��ي��س  وق���ال 
ف�����ي خ����ط����اب رس����م����ي م����وج����ه إل������ى رئ��ي��س 
مجلس النواب، “استنادا إلى االجتماعات 
وال�����ل�����ق�����اءات م����ع م���ف���وض���ي���ة االن���ت���خ���اب���ات 
وامل��ج��ل��س األع��ل��ى ل��ل��ق��ض��اء وك���ل األط����راف 
املعنية، وبعد اطاعنا على التقارير الفنية 
باستحالة  نفيدكم  واألمنية،  والقضائية 
إجراء االنتخابات باملوعد املقرر في الرابع 

والعشرين من ديسمبر”.
وكانت اللجنة البرملانية قد طالبت قبل 
ملدة  االنتخابات  بتأجيل  أسبوعن  نحو 

شهر أو أسبوعن.
ال����ف����ت����رة  م�����راق�����ب�����ون إن ه��������ذه  وي������ق������ول 
ستكون كافية إلزال���ة العوائق أم��ام إج��راء 
االنتخابات، خاصة بعد أن ذّكرت الواليات 
امل���ت���ح���دة ال��ل��ي��ب��ي��ن ب���ال���ت���زام���ات���ه���م ت��ج��اه 

االنتخابات.
وق���ال السفير وامل��ب��ع��وث األم��ي��رك��ي إلى 
ل��ي��ب��ي��ا ري���ت���ش���ارد ن����ورالن����د “ي���ت���ع���ّن على 
القادة الليبين، نيابة عن الشعب الليبي، 
التعجيل بإزالة جميع العقبات القانونية 
والسياسية إلج���راء االن��ت��خ��اب��ات، بما في 

اللمسات األخ��ي��رة على قوائم  ذل���ك وض���ع 
املترشحن لانتخابات الرئاسية”.

وت��اب��ع “ت��ش��ارك ال��والي��ات امل��ت��ح��دة قلق 
وخيبة أمل الغالبية العظمى من الليبين 
ال����ذي����ن ي���ن���ت���ظ���رون أن ت����ت����اح ل���ه���م ف��رص��ة 
التصويت من أج��ل مستقبل بلدهم، وفي 
ه��ذه اللحظة الدقيقة من مسار ليبيا إلى 
األم������ام ص����ار م���ن امل���ه���م أك���ث���ر م���ن أي وق��ت 
م��ض��ى أن ي��ك��ون ال��ل��ي��ب��ي��ون ي��ق��ظ��ن ت��ج��اه 
ان��ت��ش��ار امل��ع��ل��وم��ات املضللة ال��ت��ي ال تفيد 
إاّل أولئك الذين يرغبون في تعطيل تقدم 

ليبيا في املستقبل”.
ن��ورالن��د مسؤولية  وت��زي��ح تصريحات 
االنتخابات  مفوضية  كاهل  ع��ن  التأجيل 
السياسين، وه��و ما  إللقائها على كاهل 
يحيل إل��ى االجتماع ال��ذي تم الثاثاء في 
مدينة بنغازي بن مترشحن لانتخابات 

الرئاسية.
وف������ي ح�����ن ت����ت����ض����ارب األن������ب������اء ب���ش���أن 
دواف����ع االج��ت��م��اع وم���ا إذا ك���ان ي��ه��دف إلى 
الجديدة  الحكومة  مناصب  تقاسم  بحث 
بن ه��ؤالء املترشحن، يستبعد مراقبون 
أن ي��ك��ون االج��ت��م��اع ق��د ت��م ب��ه��دف ت��وزي��ع 
مرجحن  املقبلة،  الحكومة  ف��ي  امل��ن��اص��ب 
أن ال��ه��دف منه ه��و توحيد امل��واق��ف بشأن 
رف������ض ت����رش����ح س���ي���ف اإلس���������ام ال���ق���ذاف���ي 

ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

اململكة تجدد أمام االتحاد اإلفريقي التأكيد على التزامها لفائدة تنمية إفريقيا

التسويف يؤجل االنتخابات الليبية دون توجيه اللوم إلى أحد

اجتماع بنغازي يعيد توزيع األدوار في املشهد الليبي

تتمة األولى
النظام الجزائري ودبلوماسية الشيكات لشراء املواقف  

وإص�������رار ن���ظ���ام ال���ج���ن���رالت ع���ل���ى ه���ذا 
امل��س��ع��ى ت���ؤك���ده امل����ن����اورات ال���ت���ي ح���اول 
ت��ن��زي��ل م��ق��وم��ات��ه��ا ال��ب��اط��ل��ة ، ح���ن دع��ى 
بلغة ال��ت��زوي��ر ع��ل��ى ل��س��ان زع��ي��م ح���زب " 
ح��رك��ة ال��ن��ه��ض��ة" راش���د ال��غ��ن��وش��ي ، ال��ى 
تأسيس إت��ح��اد م��غ��ارب��ي م��ن ث��اث��ة دول 
ف���ي إش�����ارة إل���ى ك���ل " ت���ون���س- ال��ج��زائ��ر- 
ت���ت���ه���اوى أط��روح��ت��ه��م  ق���ب���ل أن   " ل��ي��ب��ي��ا 

ف��ي ذات ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��ي ت��م االع����ان فيها 
ع��ن ه���ذا امل��ق��ت��رح امل��اك��ر بصيغة ال��ت��آم��ر. 
ال���ي���وم وب��ع��د أن ف��ش��ل��ت ج���زائ���ر ال��ع��س��ك��ر 
ف��ي شيطنة امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ، وإف���اس 
ك��ل م��خ��ط��ط��ات��ه��ا وم��ش��اري��ع��ه��ا ال��ع��دائ��ي��ة 
ال��ت��ي اس��ت��خ��دم��ت ف��ي��ه��ا ك��ل م��ا ت��م��ل��ك من 
ق��ط��ع  إع���ان���ه���ا  ق��ب��ي��ل  م����ن  أوراق ض���غ���ط 
ال����ع����اق����ات ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة م�����ع امل���غ���رب 

،وس����ح����ب س���ف���ي���ره���ا م����ن ال����رب����اط،وع����دم 
ت��ج��دي��د ات��ف��اق��ي��ة أن��ب��وب ال��غ��از امل��غ��ارب��ي 
،وت��وج��ي��ه ع��ش��رات االت��ه��ام��ات ،وغ��ي��ره��ا 
م��ن ال��دس��ائ��س وامل���ن���اورات ، ع����ادت  ال��ى 
م���ا ي���ع���رف ب:" دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ش��ي��ك��ات" 
املؤسسة لشراء املواقف كما اعتادت على 
اإلفريقية ،بغرض  ال��دول  ذل��ك مع بعض 
تكريس سياسة املحاور باملنطقة  تحت  

غ��ط��اء ت��ب��ادل ال��زي��ارات بينها وب��ن دول 
مغاربية بعينها في املرحلة الراهنة. 

األك�������اذي�������ب  أن ص������ن������اع  ي������ب������دو  ل�����ك�����ن 
وال����ف����رق����ع����ات االع����ام����ي����ة، غ���ي���ر م���درك���ن 
لحقيقة أن حكام الجمهورية املوريتانية 
االسامية على عهد رئيسها محمد ولد 
الشيخ الغزواني أكبر من هذه األالعيب، 
وأن نواكشوط أكبر من أن يتم توظيفها 

اململكة  ض��د  عدائية  سياسات  هكذا  ف��ي 
املغربية ، وأن شيم وأخاق أهل شنقيط 
الت���س���م���ح ال���ب���ت���ة ان ت����ك����ون وق�������ود ن����زاع 
م��ف��ت��ع��ل ك���ل ف��ص��ول��ه م��ك��ش��وف��ة وح��ق��ائ��ق��ه 
املوريتانية دون غيرها  بالساحة  عارية 
م��ن س��اح��ات ب��اق��ي ال���دول. ف��م��اذا بعد أن 
املؤامرات تجلياتها كاشفة  أصبحت كل 

ملراميها باملنطقة املغاربية ؟

زنقة .. زنقةشش
الوزير األول املوريتاني يطالب 

رجال األعمال بعصرنة أنشطتهم و 
تقليص ارباحهم في املواد الغذائية

طالب الوزير األول املوريتاني محمد 
ول���د ب���ال رج����ال األع���م���ال امل��وري��ت��ان��ي��ن 
ب����ع����ص����رن����ة أن����ش����ط����ت����ه����م، وت���وج���ي���ه���ه���ا 
ن��ح��و امل��ج��االت اإلن��ت��اج��ي��ة، ك��م��ا دع��اه��م 
ل���ت���ق���ل���ي���ص ن����س����ب ال�����رب�����ح ع����ل����ى امل�������واد 

الغذائية بشكل ملموس.
وش���������دد ال�������وزي�������ر خ��������ال خ�����ط�����اب ل��ه 
ال��خ��م��ي��س ف���ي اف���ت���ت���اح امل���ؤت���م���ر ال���راب���ع 
ع��ش��ر ل��ات��ح��اد ال��وط��ن��ي ألرب����اب العمل 
املوريتانين على ضرورة الحرص على 

سامة وجودة املواد الغذائية.
اإلنتاجية  ب��ال لأنشطة  ول��د  ومثل 
التي على رجال األعمال التوجه صوبها 
بمجاالت الزراعة، والتنمية الحيوانية، 

والصيد.
ودع��ا ول��د ب��ال رج��ال األعمال لخلق 
املزيد من فرص الشغل للشباب، فضا 

عن تشجيع ومواكبة املقاولن الشباب
ووع���������د ول�������د ب�������ال رج���������ال األع�����م�����ال 
ب����م����واك����ب����ة ال����ح����ك����وم����ة ل����ج����ه����وده����م ف��ي 
أك��ث��ر م��ن أي وق���ت مضى،  ه���ذا السبيل 
مل����واص����ل����ة م�����ا وص���ف���ه���ا ب����اإلص����اح����ات 
االق���ت���ص���ادي���ة، وت���ذل���ي���ل ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي 

تعترضهم.

منظمة التعاون اإلسالمي تعبر عن 
دعمها لكافة الجهود اهلادفة إلى 

استعادة أمن ليبيا
ع����ب����ر ح����س����ن إب�����راه�����ي�����م ط�����ه األم�����ن 
ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون اإلس���ام���ي عن 
دع����م امل��ن��ظ��م��ة ل��ك��اف��ة ال��ج��ه��ود ال��ه��ادف��ة 
إل��ى اس��ت��ع��ادة أم��ن ليبيا واس��ت��ق��راره��ا، 
وال�����ح�����ف�����اظ ع����ل����ى س����ي����ادت����ه����ا ووح�������دة 

أراضيها.

جاء ذلك خال لقائه الخميس بمقر 
األم���ان���ة ال��ع��ام��ة امل���ن���دوب ال���دائ���م ل��دول��ة 
اإلس��ام��ي  ال��ت��ع��اون  ل��دى منظمة  ليبيا 
” ك��م��ال بشير ده���ان ” وف���ق م��ا نشرته 

املنظمة عبر موقعها االلكتروني.

ك��م��ا أك����د ” ط���ه ” م��ت��اب��ع��ة واه��ت��م��ام 
األم�����ان�����ة ال���ع���ام���ة ل���ل���ت���ط���ورات ال��ح��ال��ي��ة 
ف����ي ل��ي��ب��ي��ا وخ����اص����ة ت���أج���ي���ل ال��ع��م��ل��ي��ة 
االن��ت��خ��اب��ي��ة، م��ن��اش��دا األط����راف الليبية 
ك��اف��ة ب����ذل ق���ص���ارى ال��ج��ه��د، وت��وظ��ي��ف 
ال���ح���وار ل��ت��ج��اوز م��خ��اط��ر ه���ذه امل��رح��ل��ة 
الشعب  الدقيقة والحساسة، وليواصل 
لتحقيق تطلعاته  األمل  الليبي مسيرة 
في األمن والسلم واالستقرار والتنمية.

من جانبه عبر املندوب الدائم لدولة 
اإلس��ام��ي  ال��ت��ع��اون  ل��دى منظمة  ليبيا 
” كمال بشير ده��ان ” عن تقديره لدور 

املنظمة ودعمها لليبيا .

وك����ان ال��س��ف��ي��ر األم��ي��رك��ي ل���وح م��ؤخ��را 
يرغب  كان  إذا  الدبيبة  استقالة  بضرورة 
في استمرار الترشح لانتخابات. واعتبر 
ذل���ك ب��م��ث��اب��ة ف��ي��ت��و أم��ي��رك��ي ع��ل��ي��ه بسبب 

قربه من موسكو وأنقرة.
القذافي على   ويحسب سيف اإلس��ام 
روس����ي����ا ال���ت���ي ط���ال���ب وزي������ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا 
ص�����راح�����ة األس������ب������وع امل�����اض�����ي ب����ض����رورة 

السماح له بخوض االنتخابات.
وط��م��أن اج��ت��م��اع ب��ن��غ��ازي -ال���ذي ينظر 
إل����ي����ه ك���ل���ب���ن���ة أول��������ى ل���ل���م���ض���ي ق����دم����ا ف��ي 
املصالحة الوطنية- الليبين بشأن إجراء 
املتابعن  مخاوف  أث��ار  لكنه  االنتخابات 
ال����ت����ي س��ي��ت��م  األط�����������راف  ف���ع���ل  م�����ن ردود 
تقف  التي  الدولية  والجهات  استبعادها 

خلفها.

ال��داخ��ل��ي��ة السابق  ال��ث��اث��اء وزي���ر  وزار 
وامل��ت��رش��ح ل��ان��ت��خ��اب��ات ف��ت��ح��ي ب��اش��اغ��ا 
ون���ائ���ب رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي أح��م��د 
معيتيق امل��ن��ح��دران م��ن م��دي��ن��ة م��ص��رات��ة 
ب���ن���غ���ازي،  م���دي���ن���ة   2014 م���ن���ذ  م�����رة  ألول 
واج����ت����م����ع����ا م������ع ع��������دد م������ن امل���ت���رش���ح���ن 
ل����ان����ت����خ����اب����ات ال����رئ����اس����ي����ة ع�����ن امل��ن��ط��ق��ة 
الشرقية والجنوبية، وفي مقدمتهم قائد 

الجيش املشير خليفة حفتر.
وان��ت��ه��ى االج��ت��م��اع ب��ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن 
“امل��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ج��ام��ع��ة ف����وق كل 
اع��ت��ب��ار، وك��ذل��ك ف���إن امل��ص��ال��ح��ة الوطنية 
خ�����ي�����ار وط�����ن�����ي ج�����ام�����ع ال ت������راج������ع ع��ن��ه 
وتوسيع  والتواصل  التنسيق  واستمرار 
الكلمة  الوطنية لجمع  املبادرة  إطار هذه 

ولم الشمل واحترام إرادة الليبين”.
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مختصرات
خبر سار بشأن مشروع الغاز بني 

املغرب ونيجيريا 

أن��ه  ال��ب��ن��ك اإلس���ام���ي للتنمية  أع��ل��ن 
واف�������ق ع���ل���ى ت���م���وي���ل م�����ش�����روع دراس������ة 
املرحلة الثانية من التصميم الهندسي 
 – املغربي  ال��غ��از  أنابيب  لخط  املبدئي 
ن��ي��ج��ي��ري��ا، ب���غ���اف م���ال���ي ق�����دره 29.75 

مليون دوالر أمريكي.
وذك����ر ال��ب��ن��ك ف���ي ب��ي��ان ع��ل��ى موقعه 
اإلل��ك��ت��رون��ي أن ه��ذا امل��ش��روع “سيمكن 
توليد  استبدال  م��ن  إفريقيا  غ��رب  دول 
ال����ط����اق����ة ع����ن ط����ري����ق ال���ن���ف���ط ال��ب��اه��ظ��ة 
ال���ت���ك���ل���ف���ة، ب���إن���ت���اج ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة 
وت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ال��غ��از”. 
ا من تمويات  ويعد هذا التمويل ج��زء
عليها  واف����ق  دوالر  م��ل��ي��ار   1.6 ب��ق��ي��م��ة 
البنك، أمس االثنني وتشمل 24 مشروعا 
تنمويا جديدا في 19 دول��ة عضو، في 
ع��ددا  أفريقيا وآس��ي��ا وأوروب����ا، تغطي 
ك��ب��ي��را م���ن ال���ق���ط���اع���ات ال��ت��ن��م��وي��ة، من 
والطاقة  السريع  والنقل  ال��ط��رق  بينها 
حزمة  إلى  إضافة  والنظيفة،  املتجددة 
م��ش��اري��ع أخ���رى ف��ي ق��ط��اع��ات ال��دواج��ن 
واألس����م����اك وال������ري وال�����زراع�����ة وت��غ��ذي��ة 
األط���ف���ال وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ي واألك��ادي��م��ي 

والتدريب املهني.
جاء ذلك خال الجلسة التي عقدها 
ب���ج���دة، م��ج��ل��س امل���دي���ري���ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
ل��ل��ب��ن��ك ب���رئ���اس���ة رئ���ي���س ال��ب��ن��ك،م��ح��م��د 

الجاسر.
وج�����دد ال���ج���اس���ر ب��امل��ن��اس��ب��ة ال���ت���زام 
ال��ب��ن��ك ال��ك��ام��ل ودع��م��ه امل��س��ت��م��ر ل��ل��دول 
األعضاء لاستجابة لتحديات التنمية 
التي تواجهها وإعادة اقتصاداتها إلى 
أن��ه من  إل��ى  مسارها الصحيح، مشيرا 
خ���ال ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك ت���واص���ل مجموعة 
مع  ال��ت��ع��اون  للتنمية  اإلس��ام��ي  البنك 
ش��رك��ائ��ه��ا ف��ي ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ع��امل��ي��ني، بما 
في ذلك مجتمع بنوك التنمية متعددة 
األطراف، ومجموعة التنسيق العربية، 
الزراعية،  للتنمية  الدولي  والصندوق 

من بني آخرين، لتعبئة موارد جديدة.
واع���ت���ب���ر أن ه�����ذه ال���ح���زم���ة ت���ع���د م��ن 
التقلبات  العمل ملواجهة  أفضل تقاليد 
ف���ي ه���ذه األوق�����ات العصيبة،  ال���دوري���ة 
ب���اإلض���اف���ة إل�����ى م���راج���ع���ة ال���ع���دي���د م��ن 
ال��ت��ق��اري��ر األخ����رى، الف��ت��ا إل���ى أن���ه ج��رت 
على  اإلدارة  م��ج��ل��س  أع���ض���اء  م���واف���ق���ة 
م��وع��د وم���ك���ان االج��ت��م��اع��ات ال��س��ن��وي��ة 
ملجموعة البنك اإلسامي للتنمية لعام 
جمهورية  ستستضيفها  ال��ت��ي   2022
م���ص���ر ال���ع���رب���ي���ة ف����ي ش�����رم ال���ش���ي���خ ف��ي 

يونيو القادم.

وّج������ه خ���ال���د ال�����زاي�����دي م���ح���ام���ي س��ي��ف 
اإلسام القذافي، األربعاء، إنذارا قضائيا 
العليا  للمفوضية  "س��ب��ه��ا"  محكمة  ع��ب��ر 
ل���ان���ت���خ���اب���ات، ب���ع���د اق���ت���راح���ه���ا ت��أج��ي��ل 
العملية شهرا آخر، وذلك في خطوة تبدو 
الليبي  أنها تعكس مخاوف نجل الزعيم 
ال��راح��ل م��ن اق��ص��ائ��ه م��ج��ددا م��ن الترشح 

لاستحقاق الرئاسي.
وك����ان����ت امل���ف���وض���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة ال��ع��ل��ي��ا 
األربعاء،  أعلنت،  ليبيا،  في  لانتخابات 
ع���ب���ر ص��ف��ح��ت��ه��ا ع���ل���ى "ف���ي���س���ب���وك"، أن��ه��ا 
تقترح تأجيل الجولة األولى من االقتراع، 
إل���ى 24 ي��ن��اي��ر، وذل����ك ب��ع��د س���اع���ات على 
إع������ان ال���ل���ج���ن���ة االن���ت���خ���اب���ي���ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة اس���ت���ح���ال���ة إج�������راء االن���ت���خ���اب���ات 
ال��ق��ادم، داع��ي��ة رئيس  ال��رئ��اس��ي��ة الجمعة 
التخطيط  بدء  إلى  البرملان عقيلة صالح 

لخارطة طريق سياسية جديدة.
"م��ن محاولة  املفوضية  اإلن����ذار  وح���ذر 
أنها  االن��ت��خ��اب��ات"، معتبرا  إن��ج��از  عرقلة 
"ت���ق���وم ب��ج��ري��م��ة ي��ع��اق��ب ع��ل��ي��ه��ا ال��ق��ان��ون 

وتدفع للفوضى".
وأك���د أن "امل��ف��وض��ي��ة ات��خ��ذت إج����راءات 
غ���ي���ر واض����ح����ة، ك���م���ا ت����ح����اول إه�������دار ق���وة 
األحكام النهائية الصادرة للمترشحني".

وشدد محامي سيف اإلسام القذافي، 
ات��خ��اذ أي  للمفوضية  أن��ه "ال يجوز  على 
إج������راءات، دون أس���س ق��ان��ون��ي��ة م��ت��ذرع��ة 
القانون  إط��ار  بقيود وهمية وآراء خ��ارج 

الذي حدد عملها".
واعتبر خالد الزايدي، أن "أي إجراءات 
���ع���ط���ل 

ُ
ت����ت����خ����ذه����ا امل����ف����وض����ي����ة ال����ع����ل����ي����ا ت

تهدر  قانونية  مخالفة  تعد  االنتخابات، 

إرادة الناخبني".
اتهمها بأنها "تقوم بتزوير  ذل��ك،  إل��ى 
االن���ت���خ���اب���ات ف���ي س���ي���اق م��خ��ال��ف إلرادة 
الناخبني، وتمارس جريمة يعاقب عليها 

قانون انتخاب الرئيس".
ورأى أن عرقلة االنتخابات تدفع نحو 
ع����دم االس���ت���ق���رار ف���ي ل��ي��ب��ي��ا، إض���اف���ة إل��ى 
تفكيك الوحدة الوطنية وإحال الفوضى 

مكان االستقرار.
وك����ان س��ي��ف اإلس����ام ال��ق��ذاف��ي تعرض 
خ������ال ال���ف���ت���رة امل���اض���ي���ة ل����ع����دة ع���راق���ي���ل، 
أخ���رج���ت���ه م���ؤق���ت���ا م����ن الئ���ح���ة امل��رش��ح��ني 
امل���ق���ب���ول���ني ل���ان���ت���خ���اب���ات ال���رئ���اس���ي���ة، إذ 
ب��ق��رار ت��رش��ح��ه ف��ي محكمة سبها،  ��ع��ن 

ُ
ط

فاستبعد من قائمة املرشحني االبتدائيني 
من قبل املفوضية العليا لانتخابات، قبل 
مضاد،  بطلب  القانوني  فريقه  يتقدم  أن 
إلى  بعودته  االستئناف  محكمة  وتحكم 

السابق.
وكانت املفوضية استبعدت 25 مرشحًا 
من القائمة األولية للمرشحني لعدم توفر 
شروط الترشح، إال أن القضاء أعاد عددًا 
منهم إلى السباق بعدما حكم في الطعون 
ال��ت��ي ت��ق��دم��وا ب��ه��ا، بينهم سيف اإلس��ام 

القذافي.
وف��ي سياق متصل، رف��ض 28 مرشحا 
ل��رئ��اس��ة ل��ي��ب��ي��ا، م��س��اء األرب����ع����اء، تأجيل 
إجراؤها  املقرر  التي كان من  االنتخابات 
باملوعد  بااللتزام  مطالبني  الجمعة،  غ��دا 
نهائي  كموعد  املقبل،  يناير   24 الجديد 

لاستحقاق الرئاسي.
وأص�����در امل��ت��رش��ح��ون ف���ي االن��ت��خ��اب��ات 
ال���رئ���اس���ي���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة م����ن م���ن���اط���ق ل��ي��ب��ي��ة 

مختلفة، عقب اجتماع في منطقة جودائم 
ب��م��دي��ن��ة ال����زاوي����ة، ب��ي��ان��ا اس��ت��ن��ك��روا فيه 
تعطيل االن��ت��خ��اب��ات غ��ي��ر امل��ب��رر، وأك���دوا 
ع��ل��ى ض����رورة االل���ت���زام ب��امل��وع��د النهائي 
إلجراء االستحقاق، وأن االنتخابات غير 

قابلة للتعطيل مرة أخرى.
وأك�����������د ال�����ب�����ي�����ان "إي��������م��������ان امل����رش����ح����ني 
على  السلمي  ب��ال��ت��داول  ال��ت��ام  الرئاسيني 
ال��س��ل��ط��ة واع��ت��ب��ار ص��ن��دوق االق���ت���راع هو 
ال��ط��ري��ق ال��وح��ي��د ل��ب��ن��اء ال���دول���ة، واح��ت��رام 
املضي  ف��ي  ورغبته  الليبي  الشعب  إرادة 

قدما في املسار االنتخابي".
وش���دد على أهمية ع��دم م��ص��ادرة حق 
ال��ل��ي��ب��ي��ني ف����ي اخ���ت���ي���ار م����ن ي��م��ث��ل��ه��م ف��ي 
العليا  الدولة، مطالبني املفوضية  رئاسة 
لانتخابات باإلعان عن القائمة النهائية 
ل���ل���م���رش���ح���ني ل����ان����ت����خ����اب����ات ال���رئ���اس���ي���ة 
واألول��������ي��������ة ل����ل����م����رش����ح����ني ل����ان����ت����خ����اب����ات 

البرملانية، بأسرع وقت ممكن.
ك���م���ا رح�����ب�����وا ب�����إع�����ان امل���ف���وض���ي���ة 24 
ي���ن���اي���ر امل���ق���ب���ل ك���م���ق���ت���رح مل����وع����د ن��ه��ائ��ي 
للجولة األولى في االنتخابات الرئاسية، 
ورفضهم الدخول في أي مراحل انتقالية 

أخرى.
الليبي  ال��ن��واب  البيان مجلس  وط��ال��ب 
وال����������دول امل���ت���دخ���ل���ة ف�����ي ال�����ش�����أن ال��ل��ي��ب��ي 
مسؤولياتهم  بتحمل  األم��م��ي��ة  وال��ب��ع��ث��ة 
تجاه االنتخابات واحترام إرادة الليبيني 
ودعمها وعدم االنتقائية في التعامل مع 

املرشحني.
انتخابات  إج��راء  استحالة  تأكد  وبعد 
ق��ررت رئاسة  ليبيا واقتراح موعد بديل، 
م��ج��ل��س ال���ن���واب األرب����ع����اء ت��ش��ك��ي��ل لجنة 

ب��رمل��ان��ي��ة م���ن ع��ش��رة ن����واب ت��ت��ول��ى إع���داد 
 24 تاريخ  بعد  ملا  لخارطة طريق  مقترح 

ديسمبر الجاري.
"وال"  الليبية  األنباء  وكالة  وأوضحت 
أن ال����ق����رار ن���ص ع��ل��ى أن ت��ت��ول��ى ال��ل��ج��ن��ة 
الرئاسة خال  هيئة  إل��ى  تقريرها  تقديم 
أس�����ب�����وع ل���ع���رض���ه ع���ل���ى ج���ل���س���ة م��ج��ل��س 

النواب القادمة.
واس��ت��ن��دت رئ��اس��ة ال���ن���واب ف��ي ق��راره��ا 
التي  على من انتهت إليه جلسة املجلس 
انعقدت في 7 ديسمبر الجاري بتفويض 
ه��ي��ئ��ة ال���رئ���اس���ة ب��ت��س��م��ي��ة ل��ج��ن��ة ل��ت��ق��دي��م 

مقترح خارطة طريق.
ووف���ق���ا ل��ل��ق��رار ت���م ت��ك��ل��ي��ف ن��ص��رال��دي��ن 
وعضوية  للجنة،  رئيسا  غباشي  مهني 
كل من عبدالسام نصية، مصباح دومة 
الفقيه، ومحمد  أوحيدة، سليمان محمد 
واملبروك  العريبي،  وعيسى  سعد حماد، 
عبدالله الكبير، مفتاح عيسى الكرتيحي، 
خالد علي األسطى، محمد إبراهيم ثامر.

وق�����ال امل����ب����روك ال��ك��ب��ي��ر ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ن��ي��اب��ي��ة إلع�����داد م��ق��ت��رح خ���ارط���ة ط��ري��ق 
ستدرس  اللجنة  أن  ديسمبر   24 بعد  م��ا 
ع���دة م��ق��ت��رح��ات م��ط��روح��ة، م��ن��ه��ا مقترح 
املفوضية بشأن تأجيل االنتخابات لشهر 
يناير أو تشكيل حكومة أخرى أو اإلبقاء 
املناقشة  وه��دف  الحالية،  الحكومة  على 
ال�����وص�����ول إل������ى م���ق���ت���رح ت����واف����ق����ي وأك���ث���ر 

واقعية.
��ر إج���راء 

ّ
وك��ش��ف ال��ك��ب��ي��ر أن س��ب��ب ت��ع��ث

االنتخابات اآلن ليس فنيا أو قانونيا، بل 
هو انسداد سياسي بني األطراف الحالية، 

ويخضع ملتغيرات زمانية ومكانية.

 نددت ثاثة أحزاب تونسية، الخميس، 
محمد  األس��ب��ق  ال��رئ��ي��س  بسجن  بالحكم 
متهمة   ،)2014-2011( امل��رزوق��ي  املنصف 
رئ��ي��س ال���ب���اد، ق��ي��س س��ع��ي��د، ب���”ال��ض��غ��ط 
ع���ل���ى ال���ق���ض���اء ف����ي م���ح���اول���ة ل��ت��س��خ��ي��ره 

للتنكيل بالخصوم السياسيني”.
تونسية  محكمة  أص����درت  واألرب����ع����اء، 
ح��ك��م��ا اب���ت���دائ���ي���ا ب��س��ج��ن امل�����رزوق�����ي )76 
ع��ام��ا( غيابيا مل��دة أرب���ع س��ن��وات؛ بتهمة 
“االع����ت����داء ع��ل��ى أم���ن ال���دول���ة ال��خ��ارج��ي”، 
اتهامه  األسبق صحة  الرئيس  نفى  فيما 

بالتحريض على باده.
وق��ال��ت أح����زاب “ال��ت��ي��ار ال��دي��م��ق��راط��ي” 
من  الديمقراطي  و”التكتل  و”الجمهوري 
أجل العمل والحريات”، في بيان مشترك، 
امل��م��ن��ه��ج للحقوق  إن “ت���واص���ل االن��ت��ه��اك 
املدنيني  والحريات عبر تواصل محاكمة 
أم����ام امل��ح��اك��م ال��ع��س��ك��ري��ة وال��ض��غ��ط على 

للتنكيل  لتسخيره  م��ح��اول��ة  ف��ي  ال��ق��ض��اء 
ب����ال����خ����ص����وم ال���س���ي���اس���ي���ني وال���ت���ض���ي���ي���ق 
ع���ل���ي���ه���م، ي���ع���د س���اب���ق���ة خ���ط���ي���رة ي��ت��وج��ب 

الوقوف في وجها قبل استفحالها”.
وم����ط����ل����ع ن����وف����م����ب����ر/ ت����ش����ري����ن ال���ث���ان���ي 
مذكرة  التونسي  القضاء  أص��در  املاضي، 
اعتقال دولية بحق املرزوقي، على خلفية 
تصريح له، في الشهر السابق، قال فيه إنه 
سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية 

في باده، أواخر العام الجاري.
ك��م��ا ن����ددت األح������زاب ال��ث��اث��ة ب���”ت��ك��رار 
م���ث���ول امل����دون����ني أم�����ام امل���ح���اك���م، وإص�����دار 

أحكام سالبة للحرية في حقهم”.
وأع��ل��ن��ت ت��ض��ام��ن��ه��ا م���ع امل���دون���ة م��ري��م 
ال���ب���ري���ب���ري “ال���ت���ي ص����در ف���ي ح��ق��ه��ا حكم 

صادم بالسجن”، وفق البيان.
وال��ث��اث��اء، ق��ض��ت امل��ح��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة 
أربعة  م��ري��م  بحبس  صفاقس  مدينة  ف��ي 

أش���ه���ر، وب��غ��رام��ة 500 دي���ن���ار )ن��ح��و 173 
ن��ق��اب��ة  ب��ه��ا  ت��ق��دم��ت  دع�����وى  ف���ي  دوالرا(، 
قوات األمن الداخلي بسبب نشرها مقطع 
م��ص��ور ي��وث��ق اع��ت��داء أم��ن��ي ع��ل��ى م��واط��ن 
بمحافظة نابل منذ أكتوبر/ تشرين األول 

.2020
وأع��رب��ت األح���زاب الثاثة عن “رفضها 
لتواصل تشنج خطاب رئيس سلطة األمر 
ال���واق���ع )ت��ق��ص��د ق��ي��س س��ع��ي��د( وتقسيمه 
ل���ل���ت���ون���س���ي���ني وت����ش����وي����ه����ه ل���ل���م���ع���ارض���ة 

ورموزها”.
ودع�������ت “ك����اف����ة ال����ق����وى ال���دي���م���ق���راط���ي���ة 
وامل���دن���ي���ة ل��ت��وح��ي��د ال���ج���ه���ود دف����اع����ا ع��ن 
الديمقراطية وحماية للدولة من التفكك”.

ومنذ 25 يوليو/ تموز املاضي، تعاني 
ت��ون��س أزم����ة س��ي��اس��ي��ة ح�����ادة، ح��ي��ث ب��دأ 
سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد 
اخ��ت��ص��اص��ات ال���ب���رمل���ان ورف����ع ال��ح��ص��ان��ة 

عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية 
ت��ش��ري��ع��ات بمراسيم  ال��ق��وان��ني، وإص�����دار 
رئ����اس����ي����ة، وت������رؤس������ه ل���ل���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة، 
السلطة  وتوليه  الحكومة،  رئيس  وإقالة 
 
ً
رئيسة  

َ َع���نينَّ حكومٍة  بمعاونة  التنفيذية 
لها.

ورف����ض����ت غ��ال��ب��ي��ة ال����ق����وى ال��س��ي��اس��ي��ة 
وامل���دن���ي���ة وش��خ��ص��ي��ات ت��ون��س��ي��ة، بينها 
امل����رزوق����ي، ه����ذه اإلج���������راءات، وت��ع��ت��ب��ره��ا 
تؤيدها  بينما  ال��دس��ت��ور”،  على  “انقابا 
ت��رى فيها “تصحيحا ملسار  ق��وى أخ��رى 
أزم������ات س��ي��اس��ي��ة  ف���ي ظ���ل  ث�����ورة 2011"، 

واقتصادية وصحية )جائحة كورونا(.
وق��ال سعيد، ال��ذي ب��دأ ف��ي 2019 فترة 
رئ���اس���ي���ة ت��س��ت��م��ر 5 س����ن����وات، إن�����ه ات��خ��ذ 
“تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة 
من خطر داهم”، مشددا على عدم املساس 

بالحقوق والحريات.

املاضي،  األربعاء  املغاربة  مئات  خرج 
ف�����ي م����س����ي����رات اح���ت���ج���اج���ي���ة م���ن���اه���ض���ة 
للتطبيع مع إسرائيل بعدد من املدن، في 
ات��ف��اق  ال��س��ن��وي��ة األول���ى لتوقيع  ال��ذك��رى 

التطبيع.
وج�����اءت امل���س���ي���رات اس��ت��ج��اب��ة ل��ل��ن��داء 
ال������ذي أط���ل���ق���ت���ه ال���ج���ب���ه���ة امل���غ���رب���ي���ة ل��دع��م 
ف���ل���س���ط���ني وض������د ال���ت���ط���ب���ي���ع امل����ق����رب����ة م��ن 

جماعة العدل واإلحسان اإلسامية.
م��ن��اوئ��ة  امل��ت��ظ��اه��رون ش���ع���ارات  وردد 
التفاق  عن  بالتراجع  ومطالبة  للتطبيع 
ال�����ذي وص���ف���وه ب�����”امل����ش����ؤوم”، م���ن ق��ب��ي��ل 
“امل��غ��رب أرض���ي ح���رة وال��ص��ه��ي��ون يطلع 
ب����������را”، و”ف����ل����س����ط����ني ت�����ق�����اوم واألن����ظ����م����ة 
ت��������س��������اوم”، “ي��������ا ص����ه����ي����ون ي������ا م���ل���ع���ون 
وف��ل��س��ط��ني ف���ي ال���ع���ي���ون”، و”م����ن امل��غ��رب 
ل��ف��ل��س��ط��ني ش���ع���ب واح�����د م���ش ش��ع��ب��ني”، 

و”ال ال ثم ال للتطبيع والهرولة”.
وعاين مراسل األناضول في املسيرات 
التي بثت في مواقع التواصل االجتماعي 
األمن  املباشر، تدخل رجال  البث  بتقنية 
املدن، كالرباط والدار البيضاء.مل��ن��ع امل��س��ي��رات االح��ت��ج��اج��ي��ة ف���ي بعض 

مسيرة  ف��ي  فتحي،  الصمد  عبد  وق��ال 
ال����رب����اط االح���ت���ج���اج���ي���ة، إن “ال��ص��ه��اي��ن��ة 
احتال  إل��ى  يسعون  لفلسطني  املحتلني 

امل�����غ�����رب أي�����ض�����ا، وت���خ���ري���ب���ه اق���ت���ص���ادي���ا 
واجتماعيا”. وسياسيا 

وأض����اف ف��ت��ح��ي م��ت��س��ائ��ا: “م��ت��ى أت��ى 
ال���خ���ي���ر م����ن ال����ص����ه����اي����ن����ة؟”، م���ع���ت���ب���را أن 

املغرب يباع ويخرب بموجب االتفاق.
وج������دد ف��ت��ح��ي ال���ت���أك���ي���د ع���ل���ى م��وق��ف 
ال��ج��ب��ه��ة امل��غ��رب��ي��ة ل��دع��م ف��ل��س��ط��ني وض��د 
للتطبيع  وامل��ن��اه��ض  ال���راف���ض  ال��ت��ط��ب��ي��ع 

مع إسرائيل، داعيا الشعب إلى رفضه.
 ،2020 أول  دي��س��م��ب��ر/ك��ان��ون   22 وف���ي 
وق���ع امل��غ��رب ات��ف��اق��ا ث��اث��ي��ا م��ع ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة وإس���رائ���ي���ل، يقضي 
ب��اس��ت��ئ��ن��اف ال���ع���اق���ات ب���ني ال���رب���اط وت��ل 
أب����ي����ب، ف����ي ال����وق����ت ال�������ذي اع���ت���رف���ت ف��ي��ه 
اإلدارة األمريكية بقيادة الرئيس السابق 
دون�����ال�����د ت����رام����ب ب���س���ي���ادة امل����غ����رب ع��ل��ى 
جبهة  مع  عليه  املتنازع  الصحراء  إقليم 

“البوليساريو”.
ذات��ي��ا موسعا  ال��رب��اط حكما  وت��ق��ت��رح 
ت���ح���ت س���ي���ادت���ه���ا ف����ي إق���ل���ي���م ال���ص���ح���راء، 
بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء 
ل���ت���ق���ري���ر امل����ص����ي����ر، وه�������و ط�������رح ت���دع���م���ه 
تستضيف  التي  املغرب(  )ج��ارة  الجزائر 

الجئني من اإلقليم”.

إنذار قضائي من سيف اإلسالم القذافي للمفوضية بعد تأجيل االنتخابات

3 أحزاب تونسية تتهم "سعّيد" بالضغط على القضاء لـ"التنكيل بالخصوم"

مئات املغاربة يحتجون في عدد من املدن رفضًا للتطبيع
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ك��ان��ت ت��ع��ي��ش ال��ك��ات��ب��ة األرس��ت��ق��راط��ي��ة 
إي����زاب����ي����ل إي�����ب�����ره�����ارت ح����ي����اة ص���اخ���ب���ة، 
"التشرد  تقول:  نيزك مبهر،  كما  عبرتها 
الطرقات  التحرر، والسفر على ط��ول  هو 

هو الحرية".
بحثت هذه امل��رأة عن الحرية منذ رأت 
النور، في عام 1877 بجنيف السويسرية، 
إل���ى آخ���ر رم���ق ل��ه��ا ت��ح��ت أن��ق��اض بيتها 
املتهاوي في عني الصفراء، جنوبي غرب 

الجزائر، عام 1904.
 وأليام ظل الناس يبحثون عنها تحت 
األطمار والركام، فما وجدوا غير جثتها 
��ة ب��ال��ت��راب، وغ��ي��ر بعيد 

ّ
"األن��ي��ق��ة" م��ق��م��ط

عنها " حقيبة يدوية" ظلت، طوال سنني، 
تخبئ فيها كتاباتها الحميمية.

م��ن  ب������دا  م����ا  أول  أن  ح���ق���ًا  وال���ع���ج���ي���ب 
عنوان  ك��ان  الحقيبة،  فتح  غ���داة  كلمات، 
م��خ��ط��وط��ه��ا "ف���ي ظ���ل اإلس�����ام ال���داف���ئ "، 
ليوطي  الجنرال  األوراق وق��ف  تلك  وب��ني 
، من نبوءتها القدرية وهو يطالع 

ً
ذاه��ا

ع��ب��ارات "م���ا أس��ه��ل أن ي��م��وت ال��ب��ش��ر" ثم 
ع���ل���ى ش��ف��ي��ر ال���ب���ك���اء ق�����رأ ح����روف����ًا ق��ات��ل��ة: 
"ك��ان ثمة بركة كبيرة آسنة تحت نخيل 
غزيرة  أم��ط��ار  تهاطلت  الكريمة،  التمور 
فخرجت  والخصوبة،  الحياة  كنوز  على 
روح������ي م����ن ج���س���دي م��ح��ل��ق��ة م����ن ج��دي��د 
ص���وب ال��ب��س��ات��ني ال��س��ع��ي��دة واألح�����واض 

الكبيرة الزرقاء لجنة املاء".
م��ن��ت��ه��ى ال��ع��ج��ب أن ت������دّون ت��ل��ك امل����رأة 
حياتها  من  الختامي  املشهد  املسترجلة 
ق���ب���ل أن ت����ف����ارق روح����ه����ا ال����ب����دن، ف��ي��ب��رق 

الجنرال للقيادة الفرنسية بالجزائر:
– "في هذا اليوم، الخميس 27 أكتوبر/

تشرين األول 1904، عثر على جثة إيزابيل 
إيبرهارت أو سي محمود السعدي".

لقيطة قصر فيال نوفا السويسري
ُول����دت إي��زاب��ي��ل إي��ب��ره��ارت ف��ي جنيف 
أرس��ت��ق��راط��ي��ة روس��ي��ة  م 

ُ
أ م���ن  ع����ام 1877 

أم��ا والدها  أملانية ه��ي نتالي دوم��ردي��ر، 
ت��ردد بأنه "أرمني  فظل مجهواًل، عدا ما 

أو روسي مسلم الديانة".
ت أم��ه��ا م���ن زوج��ه��ا  ق��ب��ل م��ي��اده��ا ف����رَّ
الجنرال الروسي، لتلتحق رفقة أبنائها، 
ب��ع��ش��ي��ق��ه��ا أل���ك���س���ن���در ت��روف��ي��م��وف��س��ك��ي، 
ال��ذي ك��ان راه��ب كنيسة أرثوذكسية قبل 
ومربي  وص���يَّ  ويصير  عنها،  ينشق  أن 

األبناء في القصر البديع.
وف��ي إق��ام��ة "ف��ي��ا ن���وف" تكفل ال��راه��ب 
"اليساري"، املكنى "فافا"، بتربية األبناء 
إيزابيل  فأظهرت  صارمة،  ثورية،  تربية 
ذك�������اء خ�����ارق�����ًا، وب�����رع�����ت ف�����ي ال��ف��رن��س��ي��ة 
واألمل�����ان�����ي�����ة وال���ات���ي���ن���ي���ة وال���ي���ون���ان���ي���ة، 

والروسية واإليطالية والعربية.
ق���������������رأت ل������ك������ب������ار ال��������ك��������ت��������اب، إي����م����ي����ل 
وب������ودل������ي������ر  ه�������وغ�������و  وف������ي������ك������ت������ور  زوال 
وشوبنهاور،  ونيتشه  ودوستويفسكي، 
ل��ك��ن��ه��ا ظ��ل��ت م��ت��أث��رة ب��ش��ق��ي��ق��ه��ا الحميم 
أوغ��س��ت��ني وح��دي��ث��ه امل��ت��وات��ر ع��ن صحراء 
الجزائر "ذلك البحر املتأللئ بموج الرمل 
األصفر"، ثم احتد فيها شغف الصحراء 
وه����ي ت��ق��ع ف���ي غ����رام "رواي������ة ص��ب��اي��ح��ي" 

للكاتب والعسكري الشهير بيير لوتي.
ت��م��ام��ًا، فهي  أن��ه��ا مختلفة  ب���دا ج��ل��ي��ًا 
ت���ق���ط���ع ال����ح����ط����ب، وت���ت���س���ل���ق األش�����ج�����ار، 
وتسوس الخيل، وتقص شعرها كالذكور 

بل وترتدي لباسهم وتقول:
"ف��ي هندام مثالي لشابة أوروب��ي��ة، لم 
العالم  ألن  شيئًا،  أرى  أن  بمقدوري  يكن 
كان مغلقًا أمامي. يبدو لي أن ذلك العالم 
ال��خ��ارج��ي ق��د ُص��ن��ع ل��ل��رج��ل، ول���م يصنع 

للمرأة".

مأساة إغريقية واهلجرة إلى مدينة بونة 
وذلك القصر الذي صار سجنًا لصرامة 
ص��اح��ب��ه س��ي��غ��دو ال م��ح��ال��ة م���ق���ب���رة، ف��رَّ 
ش��ق��ي��ق��ه��ا م���ن أم��ه��ا ن��ي��ك��وال إل���ى روس��ي��ا، 
ولحق به كونستونتان، وتفاقم انشطار 
ت��ل��ك ال��ع��ائ��ل��ة امل���ت���ف���ج���رة، ح��ي��ن��م��ا ان��ت��ح��ر 
شقيقها فاديمير اختناقًا بالغاز. وفيما 
ترك أوغستان ذلك البيت امللعون، هربت 

الشقيقة "نتاليا" مع عشيقها بيراس.
إزاء ت��ل��ك امل���آس���ي، ق�����ررت وال���دت���ه���ا أن 

إيزابيل  تتردد  ول��م  الجزائر،  إل��ى  تهاجر 
ل��ل��ح��ظ��ة واح������دة ف���ي ال���رح���ي���ل م��ع��ه��ا إل��ى 
مدينة عنابة، كما لم تتأخر في أن تقول 
لوالدتها وهي تطأ رصيف ميناء بونة، 

في شهر أغسطس/آب 1897:
"ه����ذا ال��ش��ع��ب ه��و ش��ع��ب��ي. إن حياتي 
م���ع���ق���ودة ب��ش��ك��ل ن���ه���ائ���ي م����ع ه�����ذا ال��ب��ل��د 
ال��ذي ال يجب أن أت��رك��ه أب���دًا، أن��ا التي لن 
والهادئة  الناعمة  الحياة  تلك  تشبعني 

في أية مدينة أوروبية".
ثم ها هي ترتدي لباسًا عربيًا خالصًا، 
ب���ال���س���روال ال��ط��وي��ل وال���ش���اش وال��ب��رن��س 
وتتخذ لها اس��م��ًا ج��دي��دًا: "س��ي محمود 

السعدي".
أق��ام��ت رف��ق��ة وال��دت��ه��ا نتالي ف��ي ح��ارة 
ال��ع��رب، ق��رب مسجد زاوي���ة صوفية، ولم 
ت���م���ِض أش���ه���ر ق��ل��ي��ل��ة ح���ت���ى ك���ان���ت أم��ه��ا 
تعتنق اإلسام وباسم جديد هو فاطمة 
امل��ن��وب��ي��ة، وت��م��وت وت��دف��ن ب��ه ف��ي مقبرة 
ال��زغ��وان��ي ب��ع��ن��اب��ة، ب��ع��د س��ت��ة أش��ه��ر من 

وصولهما.
ع�������ادت م���ك���ره���ة إل������ى ج���ن���ي���ف ل���رع���اي���ة 
الذي  تروفمورسكي،  ألكسندر  متبنيها 
 لها 

َ
سيموت في بضعة أشهر، وإذ لم يبق

شيء آخر تعيش له، قررت أن تبدأ رحلة 
املشرع  الطريق  ص��وب  الحقيقية،  العمر 

إلى الصحراء الجزائرية.

أول م��س��ل��م��ة وم��ت��ص��وف��ة أوروب���ي���ة في 
العالم الغربي

"ليس لي وطن. فأنا أعبر الحياة، مثل 
غ��ري��ب��ة. أن���ا وح���ي���دة ح��امل��ة ت��رغ��ب ف���ي أن 
تعيش حياة بعيدة عن العالم مثل البدو 

الرحل".
ه���ك���ذا ك��ت��ب��ت وه���ك���ذا س��ت��ف��ع��ل ج��ائ��ب��ة 
ع����ل����ى ص�����ه�����وة ج������واده������ا رب���������وع ال����ب����اد 
ال��ج��زائ��ري��ة، ف��ي ل��ب��اس رج���ل يسمى سي 
الخروب،  م��دن  ما بني  السعدي،  محمود 
وباتنة قبل أن تعرج نحو بسكرة، سالكة 
الطريق جنوبًا نحو وادي س��وف مدينة 

األلف قبة.
هناك ستفنت إيزابيل بتلك املدينة ذات 
ال��ك��ث��ب��ان ال��رم��ل��ي��ة، وال���ص���وام���ع وال��ق��ب��اب 
الشمس،  أعمدة  املتوضئة تحت  الكثيرة 
ث���م ت��ق��رر ال��ع��ي��ش ب��ه��ا، م�����رددة ع��ب��ارات��ه��ا 
الشهيرة: "أحاول أن أكون صديقة نفسي، 

وأن أحتمي بصمت الصحراء.
إن ال��ص��م��ت امل��رب��ك مل��ح��ي��ط ال��رم��ل ه��ذا 
يفتنني، إفريقيا وطني العزيز ال أريد أن 

أغادرك إلى األبد".
ولم تنقِض أشهر، حتى ذابت في ذلك 
املجتمع، فتعرفت على الناس والعادات، 
وت���رددت على األس���واق واملقاهي وزواي��ا 
ال��دي��ن��ي��ة، ث��م لتعلن ف��ي نوفمبر/ ال��ط��رق 

ال���ث���ان���ي 1900 اع���ت���ن���اق اإلس����ام  ت��ش��ري��ن 
قائلة: "يساعدني اإلسام في العثور على 
الحقيقي، سينقذني، ويخرجني  السام 

من ظلمات الجاهلية".
 واص���ل���ت إي���زاب���ي���ل ح��ي��ات��ه��ا ال��ب��دوي��ة، 
ف��اق��ت��ن��ت ج������وادًا أب���ي���ض س��ّم��ت��ه "س����وف" 
وان����ط����ل����ق����ت ب�����ه ف�����ي م����س����ال����ك ال����ص����ح����راء 
ال��ك��ب��ي��رة، وف��ي زي���ارة األم��اك��ن املجهولة. 
البائسني  رأف حالها لكل أولئك األهالي 
ال��ذي��ن ي��ع��ي��ش��ون ف��ي أرض��ه��م ح��ي��اة ال��ذل 
والحرمان مثل املسالك الترابية البائسة.

 وروي��دًا روي��دًا ستتبنى عبر مقاالتها 
الصحفية، املنشورة في جريدة "األخبار" 
بريكو،  فيكتور  لصاحبها  و"الدي��ب��اش" 
ال��ذي��ن احتضنوها بينهم،  أول��ئ��ك  ه��م��وم 
ث���م ه���ا ه���ي ت��ن��دد ع��ل��ن��ًا ب��ال��ت��ع��س��ف ال���ذي 
الفرنسية  االستعمارية  اإلدارة  تمارسه 
ال��ج��زائ��ري��ني، س���واء عبر االستغال  ض��د 
ال����ب����ش����ع، أو ب���ت���ج���ري���ده���م م����ن األراض�������ي 
وتمليكها لألوروبيني، وفرض الغرامات 

الثقيلة.
وم����ا م���ن ش���ك أن ه����ذا س��ب��ب ل��ه��ا ذل��ك 
م����واج����ه����ة "س������ري������ة" غ����ي����ر م���ك���ش���وف���ة م��ع 
عساكر "مكتب العرب" الفرنسيني، بينهم 

الضابطان كوفي ودورون.
املؤامرة: عسكر ضد الحب بمبرر األمن

أن مقاالتها  األم��ن��ي��ان  امل��س��ؤوالن  رأى 
ت���ش���وي���ش ع���ل���ى س���ي���اس���ة ت��ث��ب��ي��ت ال��س��ل��م 
ل��م تبرأ بعد من  التي  ال��ب��اد املحتلة  ف��ي 
الثورات الشعبية، وهي لم تنتِه بعد من 
ث���ورة ع��ارم��ة ي��ق��وده��ا ال��ش��ي��خ بوعمامة، 
منذ ع��ام 1881 ف��ي م��غ��رار ق��رب النعامة، 
وباتت تهدد بعدوى االمتداد من الجنوب 

الغربي إلى عموم الصحراء.
 وع��ل��ى أي���ة ح���ال ل��ن تغفر ل��ه��ا اإلدارة 
ال��ف��رن��س��ي��ة أن��ه��ا ان��ت��ص��رت ل��ل��س��ك��ان دينًا 
ول��ب��اس��ًا وث��ق��اف��ة وط��ري��ق��ة ص��وف��ي��ة، على 
ي���ل���زم تثبيتها  أوروب����ي����ة  ث��ق��اف��ة  ح���س���اب 

الحديد والنار.
امل��راه��ق م��ن عاطفة  م��ا خ��ال��ج خيالها 
ت����رم����م ش��خ��ص��ي��ت��ه��ا امل���ه���ت���زة وامل���ع���ذب���ة، 
ف��ي س���وق وادي  ي���وم  ع��ل��ي��ه ذات  ستعثر 
سوف، عندما التقت للمرة األولى الشاب 
س��ل��ي��م��ان إه���ن���ي، وك����ان ف���ارس���ًا ف���ي ف��رق��ة 

الصبايحية، بمكتب العرب.
ل������م ي����ت����أخ����ر ال������رج������ل األس������م������ر ف������ي أن 
يبادلها نظرات اإلعجاب، نشبت بينهما 
ق���ص���ة ح����ب ه����ادئ����ة وم���س���ت���ع���رة، ان��ت��ه��ت 
ب���زواج���ه���م���ا ال���دي���ن���ي ال��ت��ق��ل��ي��دي ف��أق��ام��ا 
ف���ي ب��ي��ت م���ن ال���ط���وب امل���ح���ل���ي، بمنطقة 
البهيمة ق���رب امل��دي��ن��ة، وح��ت��م��ا أع���اد لها 
ذل���ك ال��ع��ش ال��ج��دي��د ب��ن��اء ح��ي��اة ج��دي��دة 
ع���ّوض االن���ف���ات ال��ج��ن��س��ي ال���ذي عاشته 
م��ع ال��ب��ح��ارة وال��ض��ب��اط ال��س��م��ر وال��رج��ال 

العابرين.
 أح���ب���ت س��ل��ي��م��ان ب��ش��غ��ف ف���ل���م ي��ب��خ��ل 
أسريًا  حضنًا  لها  واه��ب��ًا  ب��ش��يء،  عليها 
دافقًا ودافئًا. كانت تداعبه بكلمات وهما 
ي��ن��ت��ش��ي��ان ب��س��ي��ج��ارة: "س��ل��ي��م��ان "زي����زو" 
أن��ت ك��ل ش��يء ف��ي حياتي، روح��ي وأخ��ي 
وزوجي حبيبي" فيرد مبتسمًا: " إيزابيل 
أن����ت ح��ب��ي��ب��ت��ي وص���دي���ق���ي س���ي م��ح��م��ود 

السعدي".
ع��اش��ا أي���ام���ا وردي�����ة ح���امل���ة، ل���م يسبق 
لهما أن ت��ذوق��ا طعمها ف��ي أوروب����ا، لكن 
غ����ول ال���ش���ر ك����ان ي��ت��ه��ي��أ ل��ت��ن��ف��ي��ذ م���ؤام���رة 
"ك��س��ر ال��ق��ل��ب ل��ك��س��ر ال��ق��ل��م"، ف��ص��در ق���رار 
للعمل  سليمان  زوج��ه��ا  بتحويل  ط���ارئ 
بمدينة باتنة، الواقعة على بعد 360 كلم 

إلى الشمال.

ليلة االغتيال املزدوج إليزابيل
واصلت ايزابيل حياتها بتحد رغم ألم 
والرجال  األطفال  تعالج  فانكفأت  الفراق 
وال���ن���س���اء، ف���ي ع���ام ال���رم���د. ط��اف��ت ال��ق��رى 
تعلمته  بما  العمى،  من  الجميع  مسعفة 
من فنون التطبيب في الصبا، ثم بأدوية 

مهربة من مشافي الفرنسيني.
اكتسبت الفارسة األوروبية حبًا كبيرًا 
بني األه��ال��ي، رغ��م طريقتها غير املألوفة 
ال��ح��ري��ة جلبت  ت��ل��ك  أن   

ّ
إال ال��ع��ي��ش،  ف���ي 

الزاوية  من  متطرف  كراهية شخص  لها 
التيجانية املناوئة للقادرية.

ك����ان اس����م ذل����ك امل����وت����ور ع��ب��د ال���ل���ه بن 
األخضر، هوى عليها بسيف وهي عاكفة 
ف����ي س���اح���ة م���ن���زل ش���ي���خ زاوي�������ة ع��ب��ي��ش، 
ف��أص��اب��ه��ا ف��ي ي��ده��ا، ص��ائ��ح��ًا متهجمًا: 
ومسترجلة  وج��اس��وس��ة  شيطانة  "إن��ه��ا 
ت�����دخ�����ن أم����������ام امل��������أل وت������س������يء ل����إس����ام 
ب��ت��ص��رف��ات��ه��ا امل���ن���ح���رف���ة"، أم����ا ف��ه��ي فقد 
ال��رح��م��ة، فعقبت:   م��ن 

ً
أطلقت عليه واب���ا

��ش��ت ل���ه ف���ي ق��ل��ب��ي ع���ن أي س��ب��ب لكي 
َّ
"ف��ت

فيه على ذرة حقد  أعثر  فلم  أحقد عليه، 
أو ضغينة".

أيقنت في قرارة نفسها أنه عبد مأمور؛ 
إذ "كان ال يجد قوت يومه إلطعام عياله، 
فكيف ب��ه ي��ش��ت��ري ب��س��ت��ان��ًا ق��ب��ل أي���ام من 
لتربط بني  الحدس  قادها  الحادثة" وقد 
تهم "سمعة" ما فتئت تطالها، وبني رغبة 
ضباط فرنسيني إلبعادها من البلد بأية 
وس��ي��ل��ة. وي���وم ص���در م��ن��ط��وق ال��ح��ك��م في 
محكمة قسنطينة، أدين الفاعل بالسجن 
امل���ؤب���د م���ع األش����غ����ال ال���ش���اق���ة وامل���ف���اج���أة 

إبعاد إيزابيل إيبرهارت، من الجزائر.
شعرت بألم عظيم وهي تغادر وطنها 
الدافئ الجديد، وزوجها سليمان إهني، 
وق��ب��ل أن ت��رك��ب س��ف��ي��ن��ة ال��ن��ف��ي، أرس��ل��ت 
للمجرم الذي حاول قتلها، رسالة، غفرت 

له فيها جريمته املوصوفة.

أول مراسلة حرب في مقاومة الشيخ بوعمامة
 ،

ً
لعنة الفراق والتشرد لن تدوم طويا

شيء  ك��ل  اعتبرته  ال���ذي  الشهم  سليمان 
ف��ي ال��ح��ي��اة، سيثبت ل��ه��ا أن��ه��ا ك��ل ش��يء 
ف����ي ح���ي���ات���ه. س��ي��ن��ت��ق��ل إل�����ى م��ارس��ي��ل��ي��ا 
وي���رس���م زواج�����ه امل���دن���ي ب��ه��ا ه���ن���اك، فهو 
فإن  وبالتالي  الفرنسية،  الجنسية  يملك 
إي���زاب���ي���ل س��ت��غ��دو ب��ح��ك��م ال���ق���ان���ون ام����رأة 

فرنسية.
 ه����ك����ذا رج����ع����ت م����ع زوج�����ه�����ا، ك���م���ا ل��و 
ال��س��ح��ري"  "خ��ات��م سليمان  استعمل  أن���ه 
ليعيدها عبر ثغرة قانونية إلى عاصمة 
أي��ام��ًا، قبل أن يعود  أي��ن مكثا  ال��ج��زائ��ر، 
التقت  فيما  تنس،  منطقة  ف��ي  إل��ى عمله 
ه�����ي ب���م���دي���ر ج�����ري�����دة األخ�����ب�����ار ف��ي��ك��ت��ور 
ب��ري��ك��و ال�����ذي ق����رر أن ي��ن��ت��دب��ه��ا م��راس��ل��ة 
بوعمامة  الشيخ  مقاومة  لتغطية  ح��رب 

املستعرة بالجنوب الغربي الجزائري.
وف�����ي غ���ض���ون أي������ام ك���ان���ت ت���ص���ل ع��ب��ر 
القطار إلى مدينة عني الصفراء وتستأجر 

منزال. تهيآ، للمغامرة الخطرة.
ألس����اب����ي����ع ط���ف���ق���ت ت���ن���ت���ق���ل ب�����ني امل�����دن 
تلك  والفجاج والزوايا والجبال، راص��دة 
بالجنرال  لقائها  من  مستفيدة  األه���وال، 
ل��ي��وط��ي، ال����ذي أك��ب��ر م��ع��رف��ت��ه��ا ال��واس��ع��ة 
بثقافة وتقاليد األهالي، فوصفها ب�"املرأة 
امل���ت���ع���ة" ال���ت���ي "ت���ع���ي���ش خ������ارج األح���ك���ام 

املسبقة، مثل عصفور حر".
رغم إدراكها ملرامي العسكري املحنك، 
ال��������ذي ك������ان ي����رغ����ب ف�����ي االس�����ت�����ف�����ادة م��ن 
ط��ري��ق��ت��ه��ا ف����ي ف���ه���م ال����ب����دو ل��ت��ط��وي��ع��ه��م، 
ف��ق��د أدت رس��ال��ت��ه��ا اإلع���ام���ي���ة ال��ن��ب��ي��ل��ة 

بموضوعية واحترافية.
 ع����ن ج��رح��ى 

ً
 ك��ت��ب��ت ت��ح��ق��ي��ق��ًا ط����وي����ا

م��ع��رك��ة امل���ن���ق���ار واس��ت��ج��وب��ت ك���ل أول��ئ��ك 
ال���ع���ام���ل���ني ف�����ي ال���ج���ي���ش ال���ف���رن���س���ي م��ن 
من جنسيات  أنهم  إل��ى  مشيرة  املرتزقة، 

عدة ويموتون في حرب ال تعنيهم.
 تطرقت إلى مجزرة الصفيصيفة التي 
وقعت في حق األهالي، ولم توفر كلماتها 
في انتقاد "الرقابة العسكرية" حني دونت 
"إن أسلوب الرقابة وطريقة املقص أصبح 
تسليطهما عاديًا ضد كل البرقيات التي 
الحقائق  لتسرب  تجنبًا  وه��ذا  نرسلها، 
وانتشار هاجس االسم الذي هول الحكام 
الفرنسيني وغّير الجنراالت، اسم الشيخ 

بوعمامة الذي صار اسطورة".
الشيخ  بلقاء  النفس  ي 

ّ
تمن كانت  وق��د 

ل��دى مقدم  املسجل  الطلب  بوعمامة بعد 
زاوي�������ة ب���ن���ي ون����ي����ف، غ���ي���ر أن�����ه ال وث��ي��ق��ة 
رسمية تؤكد حدوثه، عدا روايات شفوية 
الصوفية،  الطرائق  مريدي  بني  متوارثة 
ت���������روي وق������وع������ه ب������واح������ة ف������ن������دي، ول���ق���د 
أضحكها الشيخ بوعمامة بقوله "مرحبا 

بك يا محمودة".

ليلة الحب األخيرة قبل الطوفان
ب���ع���د أس���اب���ي���ع وف�����ي ط����ري����ق ال����ع����ودة، 
ش��ع��رت إي��زاب��ي��ل بحمى ش��دي��دة، حتمت 
ع��ل��ي��ه��ا امل���ك���وث ل��ف��ت��رة ط��وي��ل��ة ف���ي زاوي����ة 
كابوس  يمزقها   

ً
وليا ببشار،  القنادسة 

مرعب يختطفها من النوم مبللة بالعرق، 
كانت ترى أنها تغرق تحت املطر، فقررت، 
� ال���س���ي���ر ق���دم���ًا إل�����ى ع��ني 

ً
مل����ا خ���ف���ت ق���ل���ي���ا

ال���ص���ف���راء، ل��ت��م��ك��ث ب��امل��ش��ف��ى ح��ت��ى ب���رأت 
م��ن امل��اري��ا، بيد أن��ه��ا طلبت م��ن زوجها 
امل����ج����يء ف������ورًا ل����ت����راه، ف���ق���دم ف����ي ي�����وم 20 
الشوق  ثمرة  معًا  ليكسرا   ،1904 أكتوبر 

في ليلة الحب األخيرة.
ف���ي م��س��اء 21 أك��ت��وب��ر، ه��ب��ت عاصفة 
رع����دي����ة س��������وداء ع���ل���ى ال����ع����ني ال���ص���ف���راء، 
ال���س���م���اء ع���ل���ى األرض،  ق�����رب  وت���ق���ط���ع���ت 
ث���م ج����رت ال����ودي����ان، وال����زوج����ان م��اك��ث��ان 
بالخشب  األب��واب  يسدان  هرعا  بالبيت، 
ظ��ن��ًا أن���ه س��ي��ل ع��اب��ر، ل��ك��ن ال��س��ي��ل ال��ع��ارم 
ك��ان مثل ال���وادي ال��ه��ادر، ح��اول سليمان 
ت��ل��ك��أت بحثًا  ب��ي��ده��ا، لكنها  ي��أخ��ذه��ا  أن 
عن أغلى ما تملك حقيبتها اليدوية التي 
ج��م��ع��ت ف��ي��ه��ا م��خ��ط��وط��ات��ه��ا وأوراق����ه����ا، 
وعندما اس��ت��دار ص��رخ إذ ل��م تكن هناك، 
لقد تهدم سقف املنزل والجدار، وجرفتها 

فيضان األمطار.
األول  أك���ت���وب���ر/ت���ش���ري���ن   27 ي�����وم  ف����ي 
انتشلت جثتها لتدفن بمقبرة بوجمعة، 
مخلفة وراءه����ا م��خ��ط��وط��ات وم���ا ي��ق��ارب 
ألفي ورق��ة، نشرها مدير جريدة األخبار 
ف��ي��ك��ت��ور ب��ري��ك��و، م��ث��ل "ف����ي ظ���ل اإلس����ام 
ال���داف���ئ" و "امل��س��اف��ر" و"ي��اس��م��ي��ن��ا" و"ف��ي 
اإلس��ام"  الرمال" و"صفحات حول  أرض 

و"رخيل".
كانت  لكنها  فحسب،  سنة   27 عاشت 

كما نيزك خاطف ومبهر.
م���ر ع��ل��ى رح��ي��ل��ه��ا أك���ث���ر م���ن ق�����رن، وال 
تزال تحظى بعشرات املؤلفات والروايات 
وال��ك��ت��اب��ات، أك��ث��ر م��ن أي ك��ات��ب آخ���ر، بل 
ق��ارع��ت أس��ط��ورة ل��ورن��س ال��ع��رب أنثويًا، 
كما ل��و أن��ه��ا ع��اش��ت أل��ف ع���ام. لقد كانت 
الخلود وه��ا قد  إل��ى  اللقيطة تطمح  تلك 

تحقق.

 تنكّرت في لباس الرجال وسمّت نفسها »سي محمود«.. قصة »إيزابيل« التي تركت جنيف لتعيش في صحراء اجلزائر
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قضايا وآراء

ات��ه��م أم���ن ع���ام ح���زب ال��ل��ه ح��س��ن نصر 
ال���ل���ه، ص���راح���ة وم���ب���اش���رة، رئ���ي���س ح��زب 
ال����ق����وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع ب��أن��ه 
ي��س��ع��ى إلش���ع���ال ح���رب أه��ل��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان، 
منبهًا أن الخاسر األكبر في هذه الحرب، 
ي����ك����ون امل���س���ي���ح���ي���ن،  إن وق�����ع�����ت، س������وف 
وأن������ه ع���ل���ى ه������ؤالء ب���ال���ت���ال���ي ال��ت��ن��ب��ه إل���ى 
مصلحتهم، واملوافقة على إقصاء جعجع 
وح�����رب�����ه، ب�����ل وم���ح���اك���م���ت���ه���م���ا ل��ل��ج��ري��م��ة 
األخ��ي��رة امل��وص��وف��ة، امل��ن��درج��ة ف��ي سياق 
السعي إل��ى إض��رام ن��ار االقتتال الداخلي 
ف����ي ل���ب���ن���ان، أي امل����ج����زرة ال���ت���ي ارت��ك��ب��ه��ا 
ال��ق��ن��اص��ة ال��ق��وات��ي��ون ب��ح��ق امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

ل في الطيونة األسبوع املاضي.
ّ
العز

نصر الله كان حريصًا على اعتماد لغة 
املنطق واألخالق أواًل، وإن أضاف إشارات 
القوة للتأكيد على أن ما يظهره من  إل��ى 
ال��ص��ب��ر وال��س��م��اح��ة ه���و ول���ي���د ال����ق����درة ال 
ال���ح���اج���ة. ف���ج���اء ك���الم���ه م��ف��ح��م��ًا، م��ق��ن��ع��ًا، 

حاسمًا. ملن يوافقه الرأي ابتداًء.
أم���ا م��ن ك���ان مختلفًا م��ع��ه، ف��ق��د يخرج 
من اإلصغاء إلى كلمته الخطيرة األخيرة 
ب���امل���واف���ق���ة ع���ل���ى م��ق��ول��ت��ه ح�����ول أن�����ه ث��م��ة 
مشروع حرب أهلية في لبنان. غير أن من 
يشرع بهذا االتجاه هو حزب الله وأمينه 

العام.
امل��غ��ال��ط��ة امل��ن��ط��ق��ي��ة األول�������ى، امل��ب��دئ��ي��ة 
الله  نصر  فيها  يمعن  وال��ت��ي  والنهائية، 
وم����ن ي���ؤي���ده ه���و اع��ت��ب��ار ال���وض���ع ال��ش��اذ 
امل��ت��م��ث��ل ب���وج���ود ج��ي��ش ج�����ّرار غ��ي��ر ت��اب��ع 
الوطنية  للمساءلة  خاضع  وغير  للدولة 
ب�����ل م����رت����ب����ط ب�����رؤي�����ة وخ����ط����ة وق����������رار م��ن 
الخارج، علنًا ودون حرج، أمرًا مستوجبًا 
ل��ل��ق��ب��ول دون ن���ق���اش، ب���ل ال��ت��ص��رف ق���واًل 
 ع���ل���ى أس�������اس أن������ه م�����ن ال���خ���ي���ان���ة 

ً
وع�����م�����ال

والعمالة االعتراض عليه، أو الدعوة إلى 
حصر السالح القاهر بالدولة.

غ���ي���ر أن م�����ا ي���ط���ل���ب���ه ن���ص���ر ال����ل����ه وم���ن 
يجاريه ال يتوقف عند حد هذه املغالطة 
على  أن��ه يصّر  عليها  يزيد  ب��ل  القاضية، 
أن يتعامى اللبنانيون عن الظاهر الجلي، 
ه���و أن ه����ذا ال���ج���ي���ش، وال���ب���ن���ى ال��ح��زب��ي��ة 
واالق����ت����ص����ادي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة امل��ت��ف��رع��ة 
عنه، هو جيش طائفي، بهويته وقيادته 
ورم������وزه وع��ق��ي��دت��ه وأدب���ي���ات���ه، يتناقض 
لبنان  م��ع مسعى  بفعل وج���وده وح��س��ب 
إل����ى االرت����ق����اء ن��ح��و ت��ح��ق��ي��ق ال���وع���د ال���ذي 
ق�����ام ع��ل��ي��ه ب�����أن ي���ك���ون وط���ن���ًا مل���واط���ن���ي���ه، 

يضمن لكافة ناسه حقوقهم، على أساس 
املساواة واملواطنة.

وج��������ود ح������زب ال����ل����ه ال ي����ت����ع����ارض م��ع 
وحسب،  الطائفية  تجاوز  باتجاه  السير 
ب����ل ي���ك���ّرس���ه���ا وي�����ص�����ادق ع���ل���ى ال���ن���زع���ات 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة األخ������رى وي��ع��ّم��ق��ه��ا. م���ا ي��ب��دو 
َعَرضيًا في سلوك الجمهور املؤيد لحزب 
ينادي  التي  الشعارات  اختصار  أي  الله، 
ب��ه��ا ع��ن��د ان��غ��م��اس��ه ب��أع��م��ال ال��ع��ن��ف إل��ى 
ع��ب��ارة "ش��ي��ع��ة، ش��ي��ع��ة" ه��و إظ��ه��ار تلقي 
هذا الجمهور لفائض القوة الذي يمنحه 
ال��خ��ط��اب��ي  ال��ت��ن��م��ي��ق  ال����ح����زب دون  إي������اه 
وب�����ال�����ص�����راح�����ة ال����ف����ج����ة. ه�����ي ال��ع��ص��ب��ي��ة 

د ما يشبهها.
ّ
والغرائزية بما يول

ثم إن ما يطالب نصر الله من يستمع 
إل��ي��ه ب���أن ي��ل��ت��زم ب��ه ه��و ت��ج��اه��ل الحقيقة 
امل���ؤك���دة ق��ض��ائ��ي��ًا ب���أن ح���زب ال��ل��ه ه���و من 
من  يستتبعها  وم��ا  الحريري،  رفيق  قتل 
بالتغفيل  إال  ت��ب��دي��ده��ا  ي��م��ك��ن  ال  ظ���ن���ون 
االس���ت���غ���ب���ائ���ي ح�����ول م���س���ؤول���ي���ة ال���ح���زب 
ع��ن ق��ت��ل ال��ع��دي��د م��ن خ��ص��وم��ه ع��ل��ى م��دى 
األع����������وام. ب����ل ي��ع��م��د ن���ص���ر ال���ل���ه ب��م��ط��ل��ق 
االع���ت���زاز إل���ى امل��ف��اخ��رة ب��ال��ج��رائ��م ال��ت��ي ال 
م���ج���ال ل��ل��ت��ش��ت��ي��ت ب���ش���أن���ه���ا، م���ث���ل ع���رض 
ال��ق��ات��ل��ة ف���ي 7 أي����ار 2008، "ال��ي��وم  ال���ق���وة 
املجيد"، أو مثل استعراض القوة إلى حد 

التهديد عام 2011، "القمصان السود".
وع����ل����ي����ه، ف����إن����ه ع����ل����ى ك�����ل م�����ن ي��ص��غ��ي 
إل����ى ح��س��ن ن��ص��ر ال���ل���ه ب��إع��ج��اب وت��ق��دي��ر 
وم�����ودة، وه���م ف��ي ل��ب��ن��ان وج�����واره ليسوا 
أن��ه في مقابلهم من ليس  ة، أن يدركوا 

ّ
قل

مستعدًا عن تجاوز اعتداء حزب الله على 
الله  ح��زب  وت��ك��ري��س  اللبنانية،  ال��س��ي��ادة 
الله  ل��ب��ن��ان، وإج�����رام ح���زب  ف��ي  للطائفية 
بحق معارضيه، وال سيما املؤكد منه من 

اغتياله لرفيق الحريري.
ي��ري��د ح��س��ن ن��ص��ر ال��ل��ه ف��ي خ��ط��اب��ه أن 
يكون منطقيًا، أخالقيًا، وقويًا. ولكن هذه 
العديد ممن يسمعه  السمات ليست لدى 
التي  الصفحة  ب��ل  ب��ي��اض،  ع��ل��ى  مكتوبة 
بالدم  للتو  خة 

ّ
ملط عليها  هي مخطوطة 

والطائفية وانتهاك السيادة.
األهلية.  بالحرب  يشارك  لم  الله  ح��زب 
إل����ى ح���د م����ا، ف��اق��ت��ت��ال��ه م���ع ح���رك���ة أم����ل ال 
ك���ان  إذا  إال  ال�����وص�����ف،  ه������ذا  ع�����ن  ي����خ����رج 
املقصود بالحرب األهلية حصرًا التذابح 
بن املسلمن واملسيحين. حزب الله حّرر 
الجنوب من االحتالل اإلسرائيلي. ُيشهد 

 النظر عن إقصائه لغيره، 
ّ

له ذل��ك، بغض
وع����ن ب��ن��ائ��ه ع��ل��ى ه����ذا اإلن����ج����از ال��وط��ن��ي 
التاريخي  االس��ت��ن��زاف  ل��واق��ع  للتأسيس 

للبنان، كما هو قائم اليوم.
مل����ق����ات����ل����ي ح��������زب ال�����ل�����ه م������ن امل���ن���اق���ب���ي���ة 
بالفعل،  ال��ت��ق��دي��ر.  م��ا يستحق  امل��ش��ه��ودة 
إذا م��ا ج��رى التغاضي ع��ن أن ثمن دعمه 
للنظام في دمشق هو تمكن هذا النظام 
ال���ق���ات���ل م���ن اإلم����ع����ان ف���ي إج����رام����ه، ودف���ع 

املعارضة امللتبسة باتجاه التطرف.
ال��ح��ج��ج التبديدية  ه���ذه، وغ��ي��ره��ا م��ن 
التي يلجأ إليها من يستمع مؤيدًا لخطاب 
حسن نصر الله، وإن انضوت على أوجه 
من الحق، ال تعّوض عن الباطل البنيوي 
ف���ي واق�����ع ح����زب ال���ل���ه، ال���ن���اف���ي ل��ل��س��ي��ادة، 

ه.
ّ
املكّرس للطائفية، واملجرم بسجل

غير أن االعتراض على كالم نصر الله 
ال يتوقف عند حد هذا الثابت. بل يشمل 
ل��ة ال��زع��م ال��ض��م��ن��ي للمنطق  ك��ذل��ك م��س��اء

واألخالق.
من أكثر الطرق ابتذااًل للطعن بموقف 
الخصم عزو التزام الخصم به إلى منفعة 
م�����ادي�����ة، وع��������دم ال����ت����ط����رق إل������ى م��ض��م��ون 
امل����وق����ف. أم����ا م���ن ي���ؤي���د م���وق���ف ال��خ��ص��م، 
 

ّ
 الغش

ّ
لون الذين وقعوا في فخ

ّ
فهم املضل

واالحتيال الذي نصبه الخصم.
قد يكون بالفعل، بما يتوافق مع كالم 
ن��ص��ر ال��ل��ه، أن ك��ل ال��ع��م��ال��ة ال��ت��ي يغوص 
ف��ي��ه��ا س��م��ي��ر ج��ع��ج��ع ت���ه���دف إل�����ى ك��س��ب 
موقع الرئاسة إلرضاء نفسه. وربما كذلك 
أن م��س��ع��ى ال��رئ��ي��س "ال��ج��ه��ن��م��ي" ال��ح��ال��ي 
لتوريث صهره الرئاسة هو قمة التفاني 

في خدمة الوطن واإلنسانية.
ولكن ربما كان من األجدى اإلق��رار بأن 
ما يشهده لبنان هو مواجهة مبدئية بن 
من يريده وطنًا ألهله، ومن يريده جنديًا 
عند خطوط التماس لدى محور يخوض 

حربًا عاملية.
ه من 

ّ
االق���ت���راب م��ن امل��ن��ط��ق، ال���ذي يثمن

يستمع م��ؤي��دًا ألم���ن ع���ام ال��ح��زب، يكون 
ب��م��واج��ه��ة ال��خ��ص��م ب��أق��وال��ه وم��واق��ف��ه، ال 
طاعنة  "معلومات"  على  املبنية  باملزاعم 
م��رج��ع��ي��ت��ه��ا ق������ول ال���ق���ائ���ل وح����س����ب، وال 
سيما حن ت��ورد في سياق التسطيحات 

واملبالغات.
على أن الزعم الضمني للمنطق يهون 
أم�����ام االدع�������اء ال���ص���ري���ح ل����أخ����الق. ف��رغ��م 
إص�����رار أم����ن ع����ام ح����زب ال���ل���ه ع��ل��ى إن��ك��ار 
ال���ت���م���ن���ن ف����ي اس���ت���ع���راض���ه مل���آث���ر ح���زب���ه، 
ف���إن ال��ج��ل��ي ع��ل��ى م���دى كلمته ه��و أن���ه من 
املطلوب من مستمعيه اإلقرار بأن أخالقية 
الحزب ومناقبيته هي بفعل إرادة والتزام 
ال��دي��ن، ال نتيجة  م��ن  ذات���ي، وإن اشتقها 

إلزام خارج عن الحزب وقراره.
يمكن هنا استعادة قول الرئيس عون، 
ف��ي إط���ار تبريره لالتفاق ال���ذي ع��ق��ده مع 
ح���زب ال��ل��ه، ب��أن��ه نتيجة ل��ه��ذا االت��ف��اق لم 
يتعّرض أي مسيحي لضربة كف. يتالقى 
عون هنالك ونصر الله هنا على اعتبار أن 
عدم صفع املواطن اللبناني، مسيحيًا كان 
أو غير مسيحي، هو إنجاز يشكران عليه، 
ومكرمة ينالها هذا املواطن، إذ يدخل في 

ذمة حزب الله.
كالم األخالق في مسامع من يؤيد حزب 
الله هو تعزيز ملقام الحزب املعنوي. غير 
أنه، لدى من ال يرضى بالدور الذي أناطه 
ه��ذا ال��ح��زب بنفسه وأل���زم ال��وط��ن ب��ه، هو 
ه وإلحاقه صاغرًا 

ّ
تجريد للمواطن من حق

بذمة حزب الله.
ك����ل����م����ة ح�����س�����ن ن�����ص�����ر ال������ل������ه األخ������ي������رة 
تعسفية  ولكنها  ذاتيًا،  أخالقية  منطقية 
استذمامية لدى من يسمعها خارج فرض 
فيها،  وح��زب��ه.  باملتكلم  املحيط  التبجيل 
لقوة  عابرة  إش���ارات  كمًا،  عند هوامشها 
ال���ح���زب وق���درات���ه وج���ب���روت���ه، م���ن ب���اب أن 
ي��ع��ّول��ون طوعًا  ال��ح��زب وأه��ل��ه الصابرين 
فت هذه 

ّ
على الدولة، ولكنهم في حال تخل

يعتبرون  منها،  املطلوبة  امل��ه��ام  أداء  ع��ن 
أن���ه "ل��ك��ل ح����ادث ح���دي���ث"، ل��ي��س م���ن ب��اب 

التهديد طبعًا، إنما التحذير والتنبيه.

وه��و منطق  الصريح،  التهديد  بل هو 
ال���ق���وة ال���ن���اف���ي ل��ك��ل م���ا س��ب��ق��ه م���ن م��زاع��م 
العقل واألخالق. حسن نصر الله يتهم من 
ي��رف��ض اخ��ت��ط��اف لبنان واالف��ت��داء ب��ه في 
حرب إيران العاملية، بأنه صاحب مشروع 
ح���رب أه��ل��ي��ة. ه��ي ح���رب أه��ل��ي��ة أخ����رى لن 
تقع، من وجهة نظر أمن عام حزب الله، 
ألنه، وفق ما أوضح بإسهاب، هو وحزبه 
قد انتصرا للتّو، مستبداًل منطق الحوار، 
ومتفقن  بالسياسة  مختلفن  فرقاء  بن 
ع���ل���ى أس�����س ال����وط����ن، ب��م��ن��ط��ق ال��ت��خ��وي��ن 
والعمالة، ومستعيضًا عن منطق الحقوق 
اإللزامية بمنطق األخالق االختيارية، مع 
ال��ح��زب ق��د يتبدل في  التأكيد ب��أن سلوك 

حال لم يصل إلى مرامه عبر املؤسسات.
هو مشروع حرب أهلية وإن رمى غيره 
به. فائض القوة اليوم لصالح حزب الله، 
ولكن ذلك ال يعني استقرار األمر له دومًا. 
متضح،  أحدهما  للبنان،  مشروعان  ثمة 
هو املمانعة الحاضنة للمنظومة، أي ربط 
إلي��ران  العقائدي  بالتوجه  لبنان  مصير 
ف��ي املنطقة مهما ك���ان ال��ث��م��ن، م��ع إت��اح��ة 
امل��ج��ال أم����ام ال��ط��ب��ق��ة ال��س��ي��اس��ي��ة الناهبة 
باالستمرار وإن مع دفعها باتجاه بعض 
اإلص���������الح م���ن���ع���ًا ل���الن���ف���ج���ار ب�����ن ال���ح���ن 

واآلخر.
أم����ا امل����ش����روع ال���ث���ان���ي، وه����و امل��ط��ال��ب��ة 
ب��اس��ت��ع��ادة ال��س��ي��ادة ك��ام��ل��ة، وب��اإلص��الح 
ال��ب��ن��ي��وي ال����ذي ي��ح��ق��ق ال���دول���ة ال��ح��دي��ث��ة، 
الحافظة  الصادقة  الكاملة  وبالعلمانية 
لحقوق الجميع، فله من يحلم به، وله من 
يريده. الطريق إليه شاقة وطويلة، لكنها 
كلمات  تعترضها  ول���ن  امل��ع��ال��م.  واض��ح��ة 
األم����ن ال���ع���ام ل��ح��زب ال��ل��ه وال اس��ت��ه��داف��ه 
ج��م��ي��ع م��ع��ارض��ي��ه ع��ب��ر اس��ت��ف��راد ال��ق��وات 
لفصول  متكررة  استعادات  في  اللبنانية 

الحرب األهلية السابقة.
ال��خ��ي��ار ال����ذي ي��ق��ّدم��ه ح��س��ن ن��ص��ر الله 
واملسيحين  ع��ام��ة،  للبنانين  كلمته  ف��ي 
خ���اص���ة، ه���و إم���ا أن ت��ع��ي��ش��وا ك��م��ا رع��اي��ا 
النظام القاتل في دمشق ذمين خانعن، 
أو أن تواجهوا حربًا أهلية ضروس ترّحل 
منكم من يصّر على الرفض، تقتل أكثركم 
أذًى ل��ن��ا، وت��ب��ق��ي م��ن ع���دا ه���ؤالء وأول��ئ��ك 
ف��ي وه��م مساحة تضيق م��ن ال��ق��درة على 
ال��ت��ن��ف��س. ه��ن��ا ب����ال����ذات م���ش���روع ال��ح��رب 

األهلية القادمة.

االن�����ق�����الب ال���ع���س���ك���ري ف�����ي ال�����س�����ودان 
ل���م ي��ك��ن م��ف��اج��ئ��ا، ول����م ي��ك��ن اس��ت��ث��ن��اًء، 
ف���ه���ذه ال���ب���الد اب��ت��ل��ي��ت م��ن��ذ اس��ت��ق��الل��ه��ا 
ه���ذا بسلسلة  ي��وم��ن��ا  1957 وح��ت��ى  ع���ام 
م��ن االن��ق��الب��ات، وح��رك��ات ال��ت��م��رد، وفي 
م��واج��ه��ت��ه��ا ك���ان���ت ان���ت���ف���اض���ات ال��ش��ع��ب 

تعبيرا عن توقه للديمقراطية.
ما حدث منذ االنتفاضة األخيرة ضد 
من  عقود  ثالثة  بعد  البشير،  عمر  حكم 
لعب  بمسرحية  أش��ب��ه  ك���ان  االس��ت��ب��داد، 
دورها العسكر بإتقاٍن؛ فقد اتفق العسكر 
م���ع امل��دن��ي��ن )ق����وى ال��ح��ري��ة وال��ت��غ��ي��ي��ر( 
املرحلة  إدارة  على  دستورية  وثيقة  في 
االن�����ت�����ق�����ال�����ي�����ة، وت����س����ل����ي����م ال����س����ل����ط����ة ف��ي 
نهايتها، وكما كان مفترضا، 39 شهرا، 
إل����ى ح��ك��وم��ة ُم��ن��ت��خ��ب��ة ب��ع��د ان��ت��خ��اب��ات 

عامة في البالد.
وق���ب���ل ان���ت���ه���اء امل���رح���ل���ة االن���ت���ق���ال���ي���ة، 
املدنين،  شركائهم  على  العسكر  انقلب 
واس��ت��ف��ردوا ب��ال��س��ل��ط��ة، وزج����وا برئيس 

الوزراء بالسجن قبل إطالقه.
ال ُيعيد التاريخ نفسه، ولكن العسكر 
م��ا رسخته  ب��ال��ش��راك��ة، وه���ذا  ال يقبلون 
ال����ت����ج����ارب ف����ي ال������س������ودان، ورب����م����ا ك���ان 
االس���ت���ث���ن���اء ال���وح���ي���د ت���ج���رب���ة ال���ج���ن���رال 
سوار الذهب، العسكري الذي تسلم دفة 
مها بعد عام ُمسجال موقفا 

ّ
الحكم، وسل

ُمشرفا سيبقى خالدا في التاريخ.
الصحفين  ات��ح��اد  ع��ام  أم��ن  استذكر 

ال��ع��رب، اإلع��الم��ي ال��راح��ل ص���الح ال��دي��ن 
ح���اف���ظ، ح���ن ق����ال ل���ي "م����ا ي��ح��ك��م ت��غ��ي��ر 
وتبدل السلطة في العالم العربي قانون 
امل����وت وال�����دم، ف��إم��ا ي��رح��ل ال��زع��ي��م حن 

راق الدماء".
ُ
يموت، وإما ُيطاح به وت

األحداث ال تزال متوالية في الخرطوم 
ك���ان  إن  ال��ت��ن��ب��ؤ  ي��م��ك��ن  وال  اآلن،  ح���ت���ى 
ان���ق���الب رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ادي عبد 
الفتاح البرهان قد تكلل بالنجاح، أم أن 
هذا املسار طريق مغلق، واالنقالب ولد 
وغطاء  بشرعية  يحظى  ال  حيث  ميتا، 

دولي؟
على  "فيتو"  تضع  الدولية  اإلش���ارات 
ما حدث في السودان، فوزارة الخارجية 
األميركية وصفت ما قام به البرهان بأنه 
علق 

ُ
ست أنها  وأعلنت  عسكري،  ان��ق��الب 

 700 إل��ى  قيمتها  تصل  التي  املساعدات 
مليون دوالر، وجيفري فيلتمان مبعوث 
واش����ن����ط����ن ل���ل���ق���رن األف����ري����ق����ي ال ي���ت���ردد 
ف����ي إع�����الن ق���ل���ق واش���ن���ط���ن م����ن س��ي��ط��رة 
ال���ج���ي���ش، وم���م���ث���ل األم������ن ال����ع����ام ل��أم��م 
املتحدة، فولكر بيرتس، ُيندد بتقويض 
في  السياسي  السلمي  االن��ت��ق��ال  عملية 
خالف ُمعارضة االنقالب 

ُ
السودان، ولم ت

بريطانيا وفرنسا.
ي�����م�����ض�����ي ج����������ن����������راالت ال������ج������ي������ش ف���ي 
االس����ت����ي����الء ع���ل���ى ال���س���ل���ط���ة، وي��ق��م��ع��ون 
على  الطريق  لقطع  السلمية  التظاهرات 
ال��ع��ص��ي��ان امل��دن��ي ال����ذي دع���ت ل��ه ال��ق��وى 

حير: 
ُ
الديمقراطية إلسقاط االنقالب، وامل

ع����ل����ى م���������اذا ي���ب���ن���ي ال����ع����س����ك����ر ره���ان���ه���م 
امل��ج��ت��م��ع  ك������ان  إذا  وال����ب����ق����اء  ل���ل���ص���م���ود 

الدولي ُمعارضا ملا قاموا به؟
العربي  الشارع  في  السائد  االنطباع 
أن رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ادي ال��ب��ره��ان، 
وم���������ن خ����ل����ف����ه ن�����ائ�����ب�����ه م����ح����م����د ح�����م�����دان 
���ل���ق���ب ب����� "ح���م���ي���دت���ي" ي��ع��ت��ق��دان 

ُ
دق���ل���و امل

أن ح��م��اس��ه��م��ا ل��ل��ت��ط��ب��ي��ع م���ع إس��رائ��ي��ل 
استيالئهما  عن  النظر  لغض  بوابتهما 
على السلطة، وأن ما فعاله -رغ��م رفض 
ال��ج��م��ه��ور ال���س���ودان���ي- س��ي��ك��ون ُم���ق���درا 
دوليا، خاصة في واشنطن، وربما تلوذ 

بالصمت مكافأة لهما.
ل�����م ي��ك��ن  واق��������ع ال�����ح�����ال أن االن������ق������الب 
م���ف���اج���ئ���ا، ورئ����ي����س ال����������وزراء ع���ب���د ال��ل��ه 
��ح إل��ى م��ؤام��رة يتم تدبيرها، 

ّ
ح��م��دوك مل

وت�����ح�����دث ع�����ن ت����ش����ٍظ ع����س����ك����ري ي���ح���دث 
ف��ي ال���س���ودان، وال���ص���راع ل��م ي��ك��ن خافيا 
ع��ل��ى امل���راق���ب���ن ب��ع��د ات���ه���ام���ات ُم��ت��ب��ادل��ة 
ب����ال����ف����س����اد، وب����ع����د م����ح����اول����ة االن����ق����الب 
الفاشلة التي وقعت الشهر املاضي، ولم 
ت��ك��ن س����وى م���ح���اول���ة "ج����س ن���ب���ض" من 

العسكر. تدبير 
الوضع في السودان كان أشبه بالنار 
الشعبي، وحالة  فالغليان  الرماد،  تحت 
الفقر كانت تتصاعد بعد تدهور الوضع 
�����ح ال���س���ي���ول���ة، وال����وق����ود، 

ُّ
امل��ع��ي��ش��ي، وش
وحتى الخبز.

ات��ف��اق ال��س��ل��ط��ة ك���ان ه��ش��ا م��ن��ذ لحظة 
والدت������������ه، ول��������وال ال����ض����غ����وط ال����دول����ي����ة، 
م 

ّ
ملا سل املليونية  الشعبية  والتظاهرات 
العسكر، وما قبلوا الشراكة في الحكم.

الجنرال البرهان حل مجلس السيادة، 
ق 

ّ
والحكومة، وأعلن حالة الطوارئ، وعل

ال���وث���ي���ق���ة ال����دس����ت����وري����ة، وان����ق����ض ع��ل��ى 
أنه  ُمعلنا  خصومه بزجهم في السجن، 
نذر بخطر 

ُ
نقذ للبالد من "انقسامات ت

ُ
امل

وشيك ُيهدد األمن الوطني".
الضغوط  لتخفيف  البرهان  سُيراوغ 
الدولية، وربما يقوم بخطوات استباقية 
على  ُمراهنا  انتقالية،  حكومة  بتشكيل 

أن ل��ع��ب��ة امل��ص��ال��ح ت��ت��ق��دم ف���ي ال��ع��الق��ات 
ال��دول��ي��ة ع��ل��ى امل���ب���ادئ، وال��ن��ت��ي��ج��ة التي 
ق��د  ال������س������ودان  ان���ت���ف���اض���ة  أن  ت���ت���غ���ي���ر  ال 
أغلق  ق��د  الديمقراطي  وامل��س��ار  سقطت، 
التي سالت في كل الشوارع  الدماء  رغم 

واملدن السودانية.
ال�����س�����ودان ي��ن��ت��ظ��ر م���خ���اض���ا ع��س��ي��را، 
وامل�������واج�������ه�������ة ب�������ن ال����ع����س����ك����ر وال������ق������وى 
أوزاره���ا،  تضع  ول��م  مفتوحة،  الشعبية 
ال���ع���ص���ي���ان  ل������دع������وات  �����ّي�����ض 

ُ
ق م�����ا  وإذا 

امل��دن��ي ال��ن��ج��اح، ف���إن كلفة إراق���ة ال��دم��اء 
وال����ب����ط����ش ب���امل���ت���ظ���اه���ري���ن وامل���ح���ت���ج���ن 
ال��س��ل��م��ي��ن س���ت���ك���ون ُم��ك��ل��ف��ة ل���ج���ن���راالت 
عمر  الرئيس  ُي��الح��ق  ومثلما  االن��ق��الب، 
الشعب  انتفاضة  أسقطته  الذي  البشير 
السوداني، فإن مصير قادة االنقالب قد 

يكون مثله.
االن��ق��الب��ات،  ال���س���ودان تطبعه  ت��اري��خ 
ف���ج���ن���رال ُي��س��ق��ط ج����ن����رال، وم����ا ب��ي��ن��ه��م��ا 
م�����ح�����اوالت ل���ص���ن���اع���ة ت�����اري�����خ م��خ��ت��ل��ف 
ع��ن  ال���ب���اح���ث���ة  ال����ن����اس  "إرادة  ع���ن���اوي���ن���ه 

الحرية، والكرامة، والعدالة".
ي���ت���ن���اوب ال���ع���س���ك���ر ع���ل���ى م����ر ال��ع��ق��ود 
ع��ل��ى ح��ك��م ال���س���ودان، ت��ت��غ��ي��ر أش��ك��ال��ه��م، 
وأس��������م��������اؤه��������م، وي�������ح�������اول�������ون ت���ث���ب���ي���ت 
س���ردي���ت���ه���م ل���ل���ت���اري���خ، ل��ك��ن��ه��م ي��رح��ل��ون 
أم آج��ال، ويبقى السودان فهو ال  عاجال 

يموت.

حول مشروع الحرب األهلية في لبنان

يتغير العسكر.. ويبقى السودان

حسن منيمنة

نضال منصور
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ثقافة

هذا العالم

رص���دت ت��ون��س، ي���وم أم���س الخميس، 
خ�����م�����س إص��������اب��������ات ج�������دي�������دة ب���م���ت���ح���ور 
أوميكرون سريع االنتشار، بعد أن كانت 
البالد قد سجلت إصابة واحدة باملتحور 

في بداية الشهر الجاري.

السلطات حالة  ت��رف��ع  ه��ذا فيما  ي��أت��ي 
ال����ت����أه����ب ع���ل���ى م���س���ت���وى م���ن���اف���ذ ال���ب���الد 
البرية والجوية تحسبا لتسرب العدوى 
ب��م��ت��ح��ورات ف��ي��روس ك���ورون���ا م��ن جديد 
ب��ع��د ان��ح��س��اره��ا ف��ي ت��ون��س م��ن��ذ أش��ه��ر، 
مسجلة أقل من 5 في املئة نسبة تحاليل 
إي��ج��اب��ي��ة م���ن م��ج��م��وع ع��م��ل��ي��ات تقصي 

الفيروس في البالد.
الصحة  وزارة  ل��دى  املستشارة  وقالت 
إي��ن��اس ال��ع��ي��ادي، ف��ي ت��ص��ري��ح��ات ملوقع 
تفرض  تونس  إن  عربية"،  نيوز  "س��ك��اي 
مراقبة مشددة على الوافدين من الخارج 
ح��ي��ث ال ت��س��م��ح ال��س��ل��ط��ات ب���دخ���ول غير 
ف��ي��م��ا يستوجب  ت��ط��ع��ي��م،  دون  امل��ق��ي��م��ن 
ع����ل����ى امل���ق���ي���م���ن االس����ت����ظ����ه����ار ب���اخ���ت���ب���ار 
االلتزام  الفيروس مع  للكشف عن  سلبي 
بالتقصي ال��س��ري��ع ع��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا 

في املطار.
امل����راق����ب����ة  أن  ال�����ع�����ي�����ادي  وأوض�������ح�������ت 
امل���ي���دان���ي���ة وع���م���ل���ي���ات ال���ت���ق���ص���ي ت��ه��دف 
للتفطن للحاالت الوافدة، كما تعمل وزارة 
الجيني  التقطيع  تكثيف  ع��ل��ى  ال��ص��ح��ة 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��ت��ح��ورات امل���وج���ودة في 

البالد ومدى تغيرها.
هذا وتثير إلزامية االستظهار بشهادة 
العامة  لألماكن  النفاذ  أجل  من  التطعيم 
ف����ي ت���ون���س ج�����دال ح���ق���وق���ي���ا، ح���ي���ث ن���دد 
الحقوقية  املنظمات  و  النشطاء  من  عدد 
التطعيم  ب��ف��رض إج��ب��اري��ة ش��ه��ادة تلقي 
ب��ج��رع��ت��ي��ه ع���ل���ى ك����ل امل����واط����ن����ن ك��ش��رط 
أس���اس���ي ل���دخ���ول امل���ح���الت ال���ت���ج���اري���ة و 
امل���ؤس���س���ات اإلداري��������ة وم����واق����ع ال��ع��م��ل و 
م��خ��ت��ل��ف ال���ف���ض���اءات ال��ع��ام��ة، واع��ت��ب��روه 

اعتداء على الحريات الخاصة.
وع����ب����رت م��ن��ظ��م��ة ال���ع���ف���و ال���دول���ي���ة ع��ن 
اس���ت���ي���ائ���ه���ا م�����ن ق�������رار ال���ح���ك���وم���ة ف���رض 
داع��ي��ة  إج��ب��اري  بشكل  التطعيم  ش��ه��ادة 

أجل  م��ن  بذلك  القاضي  امل��رس��وم  لتعديل 
ض���م���ان ع�����دم ان���ت���ه���اك ل���ل���ق���ان���ون ال���دول���ي 
الحريات  اإلنسان والتعدي على  لحقوق 
املواطنن  من  العشرات  ونفذ  األساسية. 
وق�����ف�����ة اح����ت����ج����اج����ي����ة وس��������ط ال���ع���اص���م���ة 
للمطالبة بإلغاء املرسوم املتعلق بإلزامية 
"ج�������واز ال���ت���ط���ع���ي���م"، م��ع��ت��ب��ري��ن اإلج������راء 
تدخال في الحرية الجسدية للتونسين، 
كما رفعت تنسيقية "توانسة ضد جواز 
ال��ت��ط��ع��ي��م" ق��ض��ي��ة أم�����ام أن���ظ���ار امل��ح��ك��م��ة 
اإلداري�����ة ل��ط��ل��ب إي��ق��اف امل���رس���وم املتعلق 

بإجبارية جواز التطعيم ضد كوفيد19-.
ك��ان قد  الرئيس قيس سعيد  أن  يذكر 
ف��ي 22 م��ن أكتوبر مرسوما دخل  أص��در 
بحرمان  يقضي  األرب���ع���اء  التنفيذ  ح��ي��ز 
العمر 18 عاما فما  أي شخص يبلغ من 
ف����وق م���ن دخ�����ول أي م���ن امل����راف����ق ال��ع��ام��ة 
الترفيه  وم��راك��ز  الحكومية  وامل��ؤس��س��ات 
م��ث��ل امل���الع���ب وم���راك���ز ال��ت��س��وق وأم���اك���ن 
الحفالت، في حال لم يبرز شهادة صحية 
ت���ؤك���د ت��ل��ق��ي��ه أح�����د ال���ل���ق���اح���ات امل���ض���ادة 
بها  املعترف  املستجد  ك��ورون��ا  لفيروس 

في تونس.
وق��������د واج����������ه ع��������دد م������ن ال���ت���ون���س���ي���ن 
صعوبات في استخراج "جواز التطعيم" 
بسبب عطل تقني، بعد أن نفذ إلى منصة 
أج���ل  م����ن  اإلل���ك���ت���رون���ي���ة  ال���ص���ح���ة  وزارة 
ال��ح��ص��ول على ال��ج��واز أك��ث��ر م��ن 13 ألف 
ولوجهم  م��ا صعب  الثانية،  ف��ي  شخص 

إلى املنصة لتحميل جواز التطعيم.
األع�����ط�����ال  ال����ص����ح����ة  وزارة  وب������������ررت 
خالل  املسجل  الكبير  بالطلب  الحاصلة 
ال��ي��وم��ن األخ���ي���ري���ن. وأك�����دت امل��س��ت��ش��ارة 

ل���دى وزارة ال��ص��ح��ة إي��ن��اس ال��ع��ي��ادي أن 
ال��وق��ت ك���ان م��ت��اح��ا م��ن��ذ ش��ه��ر للحصول 
على شهادات التطعيم غير أن التونسين 
اختاروا الساعات األخيرة لولوج املنصة 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ف���ي وق����ت واح�����د م���ا سبب 

املشكل التقني.
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ع��دد م��ن استكملو 
التطعيم ضد فيروس كورونا في تونس 
ت���ج���اوز ال��خ��م��س��ة م���الي���ن ش��خ��ص فيما 
العمرية  الفئة  العمل على تطعيم  يجري 

األقل من 18 سنة في األيام القادمة.

تونس.. 5 إصابات جديدة بأوميكرون والسلطات ترفع حالة التأهب

بعد التقدم الكبير.. القوات اإلثيوبية لن تتوغل أكثر في تيغراي

قال رئيس دائرة االتصاالت الحكومية 
الخميس،  ت��ول��و،  ليغيسي  إثيوبيا،  ف��ي 
ال�����ق�����وات اإلث���ي���وب���ي���ة أص�������درت أوام�����ر  إن 
استعادتها  التي  املناطق  على  بالحفاظ 
تيغراي"،  لتحرير  الشعبية  "الجبهة  من 

ولكن ليس للتوغل في اإلقليم.
وح���ق���ق ال��ج��ي��ش اإلث���ي���وب���ي وح��ل��ف��اؤه 
ت���ق���دم���ا ك���ب���ي���را ف����ي األس����اب����ي����ع األخ����ي����رة، 
ح��ي��ث اس���ت���ع���ادوا ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ب��ل��دات 
أمهرة وعفر  ومدن رئيسية في منطقتي 
املجاورتن اللتن سيطر عليهما مقاتلو 
ت��ي��غ��راي ف��ي وق���ت س��اب��ق م��ن ه���ذا ال��ع��ام، 
وأجبرت قوات تيغراي على التراجع إلى 

إقليمها.
وإل������ى ه������ذا، ق�����ال ل��ي��غ��ي��س��ي: "ان���ت���ه���ت 
ع��م��ل��ي��ة امل��رح��ل��ة األول�����ى ل���ط���رد ال��ج��م��اع��ة 
اإلره���اب���ي���ة م���ن امل��ن��اط��ق ال��ت��ي اح��ت��ل��ت��ه��ا، 

بشدة  تدمرت  اللحظة  هذه  في  بالنصر. 
رغ��ب��ة ال���ع���دو وق���درت���ه ع��ل��ى ال���دخ���ول في 

حرب".
وأض���������اف ق�����ائ�����ال: "ت����ع����ت����زم ال���ح���ك���وم���ة 
أن  للتأكد من  الخطوات  اتخاذ مزيد من 
رغبة قوات تيغراي لن تظهر مرة أخرى 
تأمر  ال��ح��ال��ي،  ال��وق��ت  ف��ي  املستقبل.  ف��ي 
املناطق  بالحفاظ على  اإلثيوبية  القوات 

التي تسيطر عليها".
وق�������د ي�����ك�����ون إع��������الن ح����ك����وم����ة رئ���ي���س 
آب�������ي أح����م����د أن ج����ن����وده����ا ل��ن  ال�������������وزراء 
ي���الح���ق���وا ق������وات ت���ي���غ���راي ف����ي إق��ل��ي��م��ه��ا 
إطالق  وق��ف  على  يشجع  انفتاح  بمثابة 

النار واملفاوضات لحل النزاع.
وف����ي وق����ت س��اب��ق م���ن ه����ذا األس���ب���وع، 
قال زعيم قوات تيغراي إن مقاتليه تلقوا 

أوامر باالنسحاب إلى داخل اإلقليم.

وق������ال دي���ب���ري���ت���س���ي���ون غ��ي��ب��ري��ش��ائ��ي��ل 
ف�����ي رس�����ال�����ة إل�������ى األم���������ن ال�����ع�����ام ل���ألم���م 
امل����ت����ح����دة أن���ط���ون���ي���و غ����وت����ي����ري����ش: "ل���ق���د 
أم������رت ت���ل���ك ال�����وح�����دات ال���ت���اب���ع���ة ل��ج��ي��ش 
امل��وج��ودة خ��ارج ح��دود تيغراي  تيغراي 
ب���االن���س���ح���اب إل������ى ح�������دود ت����ي����غ����راي ف��ي 

الحال".
إنشاء منطقة حظر طيران  اقترح  كما 
ف�����وق ت���ي���غ���راي مل���ن���ع ال���ه���ج���م���ات ال��ج��وي��ة 
ع��ل��ى اإلق��ل��ي��م، وف����رض ح��ظ��ر دول����ي على 

األسلحة على إثيوبيا وإريتريا.
وق��ت��ل ع���ش���رات اآلالف م���ن األش��خ��اص 
في صراع تيغراي الذي اندلع في نوفمبر 
2020 ب���ن ال���ق���وات اإلث��ي��وب��ي��ة وم��ق��ات��ل��ن 
م���ن إق��ل��ي��م ت��ي��غ��راي ال���ذي���ن ه��ي��م��ن��وا على 
ال��ح��ك��وم��ة ال��وط��ن��ي��ة ق��ب��ل أن ي��ص��ب��ح آب��ي 

رئيسا للوزراء عام 2018.

واشنطن مستعدة »لبدء حوار دبلوماسي« 
مع موسكو.. متى؟

أعلن مسؤول كبير في البيت األبيض، 
مستعدة  املتحدة  الواليات  أن  الخميس، 
"ل����ب����دء ح������وار دب���ل���وم���اس���ي" م����ع روس���ي���ا 
لكن بشروط،  يناير"،  بداية  من  "اعتبارا 
امل���ؤت���م���ر  ع���ل���ى  ف���ع���ل  رد  أول  ف�����ي  وذل�������ك 
ال��ص��ح��ف��ي ال���س���ن���وي ل��ل��رئ��ي��س ال���روس���ي 

فالديمير بوتن.
وأض����اف امل���س���ؤول أن ال��ب��ي��ت األب��ي��ض 
م���س���ت���ع���د ل���ل���ت���ف���اوض ب���ش���ك���ل ث���ن���ائ���ي أو 
متعدد من خالل "عدة قنوات"، موضحا 
أنه لم يتم تحديد موعد االجتماع األول 

ومكانه.
وق�������ال: "ث���م���ة ن���ق���اط أث���ارت���ه���ا روس���ي���ا 
ونرى أننا نستطيع مناقشتها، )مقابل( 
نقاط أخرى يعلم )الروس( أننا لن نقبل 

بها البتة".
وشدد على "وجوب أن يقوم أي حوار 
تطرح  أن  أي  باملثل،  املعاملة  م��ب��دأ  على 

مخاوفنا أيضا على الطاولة".

وق��������ال امل�����ص�����در ن���ف���س���ه "ن������واص������ل م��ن 
للقوات  املقلقة  ال��ت��ح��رك��ات  متابعة  ك��ث��ب 
ال�����روس�����ي�����ة وع����م����ل����ي����ات االن�����ت�����ش�����ار ع��ل��ى 

الحدود مع أوكرانيا".
املتحدة وحلفاءها  ال��والي��ات  أن  وأك��د 
ي���س���ت���ع���دون ف�����ي ال�����وق�����ت ن���ف���س���ه ل���ف���رض 
"ع����ق����وب����ات ش�����دي�����دة" ف����ي ح�����ال ه��اج��م��ت 

موسكو أوكرانيا.
وق������ال ب����وت����ن، ف����ي وق�����ت س���اب���ق خ���الل 
م��ؤت��م��ر ال��ص��ح��ف��ي ال���س���ن���وي ال��ت��ق��ل��ي��دي: 
ف��ع��ل  رد  أول  ل���ن���ا  ي���س���م���ح  أن  ف����ي  "آم�������ل 
امل��ت��ح��دة( بإعالن  ال��والي��ات  )م��ن  إيجابي 
ب��دء امل��ف��اوض��ات )ف��ي ج��ن��ي��ف( ف��ي يناير 

باملضي قدًما".
وك���ان ال��رئ��ي��س ال��روس��ي ش���دد لهجته 
ال���ث���الث���اء ب����إث����ارة رد "ع���س���ك���ري وت��ق��ن��ي" 
إذا ل���م ي��ض��ع خ��ص��وم��ه ال���غ���رب���ي���ون ح��دا 

لسياساتهم التي تشكل تهديدًا.
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الذاكرة  المغاربية

غالبا ما يسعى املجرم إلى اخفاء معالم 
التنكر  األق��ل  أو على  أو جرائمه  جريمته 
ل��ه��ا، وع����دم االع����ت����راف ب��ه��ا ول����و ك����ان بني 
ي���دي ال��ق��اض��ي وك���ل ال��دالئ��ل ت��دي��ن��ه خوفا 
من العقاب. منطق االشياء هذا ال ينطبق 
على "عسكر ال��ج��زائ��ر"، ح��ني خ��رج واح��د 
خاطر  طيب  وع��ن  بنفسه  ليعترف  منهم 
أن النظام الذي ينتمي اليه ارتكب مجازر 
ف��ظ��ي��ع��ة ل��ي��س ف��ق��ط ف���ي ح���ق ال��ج��زائ��ري��ني 
وح���ده���م، ب���ل ف���ي ح���ق ال��ب��ش��ري��ة ج��م��ع��اء. 
العقيد محمد سمراوي هرب، سنة 1996، 
ب���ع���د أن ان���ش���ق ع����ن ال���ج���ي���ش ال���ج���زائ���ري 
بصفته رئيسا لالستخبارات العسكرية، 
واخ��ت��ار م��ن منفاه بأملانيا أن يكشف عن 
املستور خالل مايعرف بالعشرية السوداء 

بالجزائر في بداية التسعينات.

املولد والنشأة واملسار

رأى ال��ع��ق��ي��د م��ح��م��د س����م����راوي ؛ال�����ذي 
 1953 سنة  "لحبيب"؛النور  بلقب  اشتهر 
بمدينة عنابة. نال شهادة االجازة من قسم 
قسنطينة  بجامعة  البيولوجية  ال��ع��ل��وم 
ع���ام 1976؛ ث���م ال��ت��ح��ق ب��ج��ام��ع��ة دي��ج��ون 
في فرنسا وحصل منها على املاجستير 
في العلوم الكيميائية سنة 1977. اشتغل 
بعدها أستاذا في جامعة قسنطينة حتى 
التحق بجهاز املخابرات عام 1978. تدرج 
بعدها في مناصب ومسؤولياٍت مختلفة 
حتى العام 1987 حيث حصل على دورة 
في االستخبارات ملدة عام من روسيا، عاد 
بعدها م��س��ؤواًل أمنيا عن والي��ة "گ��امل��ة" ؛ 
للمخابرات  العامة  القيادة  إل��ى  انتقل  ث��م 
عام 1989؛ وفي العام 1990 أصبح رئيسا 
ل���ق���س���م م���ب���اح���ث أم������ن ال�����دول�����ة ف����ي ج��ه��از 

املخابرات ومسؤوال إلدارة الطوارئ.
كان للسمراوي دورا رياديا في االنقالب 
ال��ذي أط��اح بالحكم املدني ي��وم 12 يناير 
سنة 1992، إذ كان سمراوي وقتها يشغل 
منصب النائب األول للمسؤول األمني عن 

االنقالب.
عني في نهاية غشت عام 1992 مسؤوال 
عن مكتب املخابرات الجزائرية في أملانيا 
أبريل عام  بدرجة مستشار أول حتى 22 
1996؛ حيث قرر اللجوء السياسي إلحدى 
ال���دول األوروب���ي���ة. وف��ي سنة 2007 أسس 
ح���رك���ة رش�����اد رف���ق���ة ع����دد م���ن امل��ع��ارض��ني 
ل��ل��ن��ظ��ام ال���ج���زائ���ري. ف���ي س��ن��ة 2003 أل��ف 
كتاب اسمه: "وقائع سنوات الدم" ؛ يروي 
ف��ي��ه ش���ه���ادات م��ه��م��ة ع���ن ح��ق��ائ��ق م��روع��ة 
ج��رت خ��الل الفترة التي ك��ان يشغل فيها 

منصب املسؤولية.

االسالميون والعسكر والدم

روى م��ح��م��د س���م���راوي وق���ائ���ع تكشف 
ألول م���رة م��ن خ���الل م��ؤل��ف��ه "االس��الم��ي��ون 
وال��ع��س��ك��ر.. س���ن���وات ال����دم ف���ي ال��ج��زائ��ر"، 
ح���ي���ث ح���م���ل ب��ش��ك��ل م���ب���اش���ر ل��ل��م��ؤس��س��ة 
الجماعية  امل��ج��ازر  مسؤولية  العسكرية، 
واالغتياالت التي استهدفت آالف املدنيني 
أو في  النائية  الريفية  املناطق  ف��ي  س��واء 
ضواحي املدن، خالل مرحلة التسعينات. 
ال��ك��ت��اب أث����ار ض��ج��ة واس��ع��ة وال��ك��ث��ي��ر من 
السابقة  الكتب  غ���رار  على  االف��ع��ال  ردود 
ال����ت����ي ت����ن����اول����ت ال�����ح�����رب األه����ل����ي����ة ال���ت���ي 
ع��رف��ت��ه��ا ال���ج���زائ���ر. وي���وج���ه س���م���راوي في 
الفرنسية اتهامات  كتابه املكتوب باللغة 
بتورطها  العسكرية  للمؤسسة  مباشرة 
الجماعية  ال��ت��ص��ف��ي��ات واالغ���ت���ي���االت  ف���ي 
املسلحة"  اإلس��الم��ي��ة  "ال��ج��م��اع��ة  لتنظيم 
والذي ينتمي أمراؤه إلى األمن العسكري.

وأك������د ال��ع��ق��ي��د ال����ج����زائ����ري ف����ي م��ؤل��ف��ه 
أن أج����ه����زة االس����ت����خ����ب����ارات اس��ت��خ��دم��ت 
العنيفة قبل وقف  املجموعات اإلسالمية 
امل��س��ار االن��ت��خ��اب��ي ف��ي ي��ن��اي��ر 1992، بعد 
بغالبية  لإلنقاذ  اإلس��الم��ي��ة  الجبهة  ف��وز 
األص��وات بكثير، ل��زرع الرعب في أوساط 

ال��ش��ع��ب وإب�������راز ال��ج��ي��ش ع��ل��ى أن����ه امل���الذ 
الجزء األول من كتابه  الوحيد. يقول في 
"... بصفتي قد عايشت األح��داث في قلب 
ال��ن��ظ��ام، أستطيع أن أص����رح ب���أن ال��ح��رب 
ال��ط��اح��ن��ة ال���ت���ي ت���م���زق ب���ل���دي م��ن��ذ 1992 
هي أكثر تعقيدا مما تحاول أن تسمعنا 
إي���اه بعض التحاليل ال��ق��ادم��ة م��ن أروب���ا، 
وال��ت��ي ت��ق��دم لنا ه���ذه ال��ح��رب باعتبارها 
صراعا ناشئا عن تعارض بني عسكريني 
ج���م���ه���وري���ني وم��ت��ع��ص��ب��ني إس���الم���ي���ني... 
ف��ي إظهار  أن أس��اه��م  فلهذا السبب أردت 
ال��ح��ق��ي��ق��ة ل��ل��ت��اري��خ دون أي����ة م��ج��ام��ل��ة أو 
تحيز لهذا ال��ط��رف أو ذاك...إن�����ي ف��ي هذه 
الشهادة أتهم وأدي��ن ق��ادة الجيش الذين 
تقوم  ال���ذي  العنف  ويستغلون  ي��س��ي��رون 
به الجماعات اإلسالمية منذ سنوات. قد 
الدفاع  أتخذ موقف  أنني  البعض  يعتقد 
)ج.إ.إ/ لإلنقاذ(  اإلسالمية  )الجبهة  ع��ن 

FIS(، أو ع��ن اإلس��الم��ي��ني، ول��ذل��ك أح��رص 
لم  التوضيح بأني  البداية هنا على  منذ 
أنتسب على اإلطالق، في أي يوم من األيام 
إلى أية منظمة سياسية، كما أنه ليس في 
نيتي على اإلطالق أن أنفي أو أبرر الجرائم 
الفظيعة التي ارتكبها بعض اإلسالميني، 
والتي وردت وقائعها مفصلة في العديد 
م��ن ال��ك��ت��اب��ات، وس����واء ك���ان م��رت��ك��ب��و تلك 

الجرائم أو لم يكونوا مستعملني ومغررا 
ب���ه���م، ف��إن��ه��م ف���ي ك���ل األح������وال م��ج��رم��ون، 
ي���وم���ا  ي����ح����اك����م م���رت���ك���ب���وه���ا  وي�����ج�����ب أن 
ل��ي��ن��ال��وا ج���زاءه���م. إذا ك��ان��ت ه��ن��اك ح��رب 
ه��ن��اك ط��رف��ان متعارضان  ي��وج��د  فحتما 
ال��ط��رف��ان ف��ي نظري  ومتصارعان وه���ذان 
ه��م��ا ال��ج��ن��راالت م��ن ج��ه��ة وق����ادة )ج.إ.إ/

دور  منهما  فلكل  أخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن   )FIS
ومسؤولية في إح��داث املأساة الجزائرية 

الراهنة".
واص��ل س��م��راوي فيما تبقى م��ن أج��زاء 
كتابه القنبلة سرد وبشكل دقيق واستنادا 
إل�����ى ت�����واري�����خ وق����ائ����ع ذك�����ر ف��ي��ه��ا أس���م���اء 
العسكريني املتورطني. وكيف أصبح عدد 
من "الرعاع أمراء" بني عشية وضحاها في 
الجيش  املجموعات اإلسالمية بمساعدة 
ع���ل���ى غ�������رار زع���ي���م ال���ج���م���اع���ة اإلس���الم���ي���ة 
امل��س��ل��ح��ة ج���م���ال زي���ت���ون���ي ال������ذي اع��ت��ب��ره 
ال��ج��ن��راالت وص��ار  إرهابيا يعمل لصالح 
جمال زيتوني الذي كان بائع دجاج أميا 
أم���ي���را وط��ن��ي��ا ع��ل��ى ال��ج��م��اع��ة اإلس��الم��ي��ة 
امل��س��ل��ح��ة "ال���ج���ي���ا" م����ن ال����ع����ام 1994 إل��ى 
تاريخ مقتله"، وتبنى بعض  العام 1996 
العمليات األكثر إث��ارة للمجموعة املثيرة 
مثل  الجزائرية  املناطق  عموم  ف��ي  للفزع 
التابعة لشركة  "اي���رب���اص"  خطف ط��ائ��رة 

الخطوط الجوية الفرنسية "اير فرانس في 
1994 من مطار بومدين الدولي بالعاصمة 
الجزائرية، واع��ت��داءات ب��اري��س ف��ي 1995 
وإعدام رهبان قرية تيبهيرين املسيحيني 

بالغرب الجزائري.
وي����ت����ه����م ال���ع���ق���ي���د ال�����ج�����زائ�����ري أج����ه����زة 
االس�����ت�����خ�����ب�����ارات ال���ف���رن���س���ي���ة ب���ال���ت���ع���ام���ل 
امل����ت����س����ام����ح م������ع ن���ظ���ي���رت���ه���ا ال����ج����زائ����ري����ة 
ت��ارك��ة ع��ن��اص��ر م��ت��ورط��ة م��ع اإلس��الم��ي��ني 
ي��ن��ش��ط��ون ب��ك��ل ح���ري���ة، وأوض�����ح ف���ي ه��ذا 
ال���ص���دد "ك�����ان ه���ن���اك ات���ف���اق ب���ني م��دي��ري��ة 
االس����ت����خ����ب����ارات واألم�������ن )االس���ت���خ���ب���ارات 
الجزائرية( ونظيرتها الفرنسية "مديرية 
ك��ان  إذ   ")DST( الفرنسية  األراض�����ي  أم���ن 
ل����أج����ه����زة ال����ج����زائ����ري����ة ع���ن���اص���ر ت��ن��ش��ط 
ال��ت��راب الفرنسي وتخترق صفوف  داخ��ل 
اإلس��الم��ي��ني ال��الج��ئ��ني ف��ي ف��رن��س��ا، وه��ذه 
الفرنسي  ال��ج��ه��از  تخبر  ك��ان��ت  العناصر 
ال����ذي ك����ان ف���ي امل��ق��اب��ل ي��ق��دم ل��ه��ا ال��غ��ط��اء 
األمني". وليقدم الدليل على صدق أقواله 
ي��ك��ش��ف ال��ع��ق��ي��د س���م���راوي أن امل��خ��اب��رات 
ال��ج��زائ��ري��ة ب����ادرت إل���ى إرس����ال أح���د أب��رز 
لدى  امل��ع��روف  توشنت"  "علي  عناصرها 
أج����ه����زة االس���ت���خ���ب���ارات ال���ف���رن���س���ي���ة، إل���ى 
األراض�������ي األوروب�����ي�����ة إذ ق����اد ف���ي ف��رن��س��ا 
الكثير من االعتداءات والتفجيرات السيما 

ال����ت����ي ن����ف����ذت ف����ي ب����اري����س ص���ي���ف ال���ع���ام 
ي��ق��ول س��م��راوي  النقطة  ع��ن��د ه���ذه   .1995
إن ال��ت��ف��ج��ي��رات ال��ت��ي شهدتها ب��اري��س ال 
يمكن أن تتحمل االستخبارات الفرنسية 
قائال  يستدرك  لكنه  تنفيذها،  مسئولية 
ل��و ك��ان��ت أك��ث��ر يقظة لتمكنت من  "لكنها 
تفاديها". كتاب سمراوي عبارة عن وثيقة 
ت��ح��م��ل ش���ه���ادات غ��اي��ة ف���ي ال��خ��ط��ورة من 
عقيد عايش األح��داث لحظة بلحظة، دفع 
لكن  الجزائريني،  العسكريني  باملسؤولني 

ردهم كان " مخجال" للغاية.

االعتقال ثم االفراج

ال��س��ل��ط��ات  اع���ت���ق���ل���ت   ،2007 س���ن���ة  ف����ي 
االس���ب���ان���ي���ة ال���ع���ق���ي���د امل���ن���ش���ق س����م����راوي، 
حني دخل ترابها قادما من أملانيا، وذلك 
ب��ن��اء على م��ذك��رة بحث دول��ي��ة أصدرتها 
ال��س��ل��ط��ات ال���ج���زائ���ري���ة ف���ي ح���ق���ه. وق��ص��د 
ال��ج��زائ��ري اس��ب��ان��ي��ا للمشاركة  ال��ض��اب��ط 
ف�����ي م����ؤت����م����ر دول���������ي ل����الت����ح����اد ال����دول����ي����ة 
يرأسها  التي  باملراسلة  الشطرنج  ألعاب 
ش��خ��ص��ي��ا ح���ي���ن���ه���ا. ون����ظ����را ألن ال��ع��ق��ي��د 
س������م������راوي م���س���ت���ف���ي���د م�����ن ح�����ق ال���ل���ج���وء 
أمانة  تقدمت  فقد  أمل��ان��ي��ا،  ف��ي  السياسي 
حركة "رشاد" املعارضة في الخارج بطلب 
أول�����ي ل��ل��س��ل��ط��ات اإلس��ب��ان��ي��ة أف���ض���ى إل��ى 

االفراج عنه.

ردود فعل العسكر

امل���ؤس���س���ة  رم���������وز  ف����ع����ل  ردود  ب���������دأت 
ال���ع���س���ك���ري���ة ف����ي ال����ج����زائ����ر ف����ي ال���ظ���ه���ور، 
مباشرة بعد صدور كتاب "..سنوات الدم 
ف��ي ال��ج��زائ��ر"؛ وذل���ك ردا ع��ل��ى االت��ه��ام��ات 
امل���وج���ه���ة إل��ي��ه��ا ب��ال��ض��ل��وع ف���ي األح�����داث 
ال���دم���وي���ة ال���ت���ي ش��ه��دت��ه��ا ال���ج���زائ���ر، فقد 
ه���اج���م وزي������ر ال�����دف�����اع األس����ب����ق ال���ج���ن���رال 
ن���زار دول���ة قطر مستخدما تعبيرا  خ��ال��د 
غير ديبلوماسي، لبثها برنامجا تلفزيا 
استضافت فيه الضابط سمراوي، وحمل 
ال��ج��ن��رال ن���زار ورف��اق��ه مسؤولية امل��ذاب��ح، 
كما اتهم الجنرال نزار بعض رموز التيار 
الوطني بالحنني إلى املاضي، أي إلى فترة 

االحتالل الفرنسي.
وان������ت������ظ������رت األوس����������������اط ال���س���ي���اس���ي���ة 
املؤسسة  فعل  رد  الجزائرية،  واإلعالمية 
تعرضت  التي  الهجمات،  بعد  العسكرية 
ل��ه��ا ف���ي ب��ع��ض وس���ائ���ل اإلع�����الم ال��ع��رب��ي��ة 
وال���غ���رب���ي���ة، األش���ه���ر األخ����ي����رة، وك�����ان من 
امل���ت���وق���ع أن ي���ك���ون امل���ت���ق���دم ل���ه���ذه امل��ه��م��ة 
الجنرال املتقاعد خالد ن��زار، ال��ذي هاجم 
دول�������ة ق���ط���ر الس���ت���ض���اف���ة ق����ن����اة ال���ج���زي���رة 
ال����ف����ض����ائ����ي����ة مل����ح����م����د س��������م��������راوي، ع��ق��ي��د 
املخابرات الجزائرية األسبق،  وكان وراء 
ك���ل االت���ه���ام���ات ال��خ��ط��ي��رة ال���ت���ي أغ��ض��ب��ت 

الجنرال الجزائري املتقاعد.
ولم يتوقع أحدا أنذاك أن يزيغ النقاش 
عن سكته ويتضمن الهجوم العنيف على 
دول����ة ق��ط��ر، اق��ح��ام��ه��ا ف��ي م��ا أس��م��اه ن��زار 
ديرها االشتراكية 

ُ
باملؤامرة ضد الجزائر، ت

ال���ع���امل���ي���ة، وم���ج���م���وع���ة م����ن االش���ت���راك���ي���ني 
الفرنسيني من داخ��ل الحكومة الفرنسية! 
وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ج��ب��ه��ة اإلس��الم��ي��ة 
لإلنقاذ. وذكر الجنرال خالد نزار، باالسم 
ح��س��ني آي����ت أح���م���د، زع���ي���م ج��ب��ه��ة ال��ق��وى 
االش��ت��راك��ي��ة وق���ال إن��ه متآمر عليه وعلى 
البالد، وأض��اف بأن الحملة على الجزائر 
س��ب��ب��ه��ا م���ا أس���م���اه ال���ح���ن���ني، إل����ى ال��ع��ه��د 

االستعماري، في إشارة إلى فرنسا.
أما بخصوص، الدعوى القضائية التي 
رفعها ضده الجئون جزائريون في فرنسا، 
ب��ع��د م��ا ورد ف��ي ك��ت��اب "س���م���راوي" ؛ ق��ال 
وزي��ر ال��دف��اع األس��ب��ق، إن��ه كلف مجموعة 
م���ن امل���ح���ام���ني ال��ف��رن��س��ي��ني ب���ال���دف���اع عنه 
املوجهة ض��ده واملتعلقة  التهم  للرد على 
امل����ذاب����ح واالخ���ت���ط���اف���ات،  ب���ال���وق���وف وراء 
والقتل العشوائي؛ ودافع نزار عن توقيف 
انتخابات عام 91 البرملانية، والتي كادت 
أن توصل الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ إلى 

األغلبية البرملانية.

العقيد سمراوي.. »ِمعَاءُ« النظام اجلزائري الذي فر وكشف املستور
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دراسة تكشف »الفئة العمرية« األكثر إصابة بأوميكرون

ك���ش���ف���ت دراس����������ة ج�����دي�����دة أن إح�����دى 
العمرية تلتقط املتحور الجديد  الفئات 
لفيروس ك��ورون��ا "أوم��ي��ك��رون" أكثر من 

أي فئة أخرى 
وذك��رت صحيفة "ه��ال ديلي ميل" أن 
فئة عمرية واحدة في بريطانيا سجلت 
أك��ب��ر ع���دد م��ن اإلص���اب���ات ب��أوم��ي��ك��رون، 
م����ب����رزة أن ه�����ذه ال���ف���ئ���ة ت��س��ت��ح��وذ ع��ل��ى 
ن��ح��و 40 ب��امل��ئ��ة م��ن م��ج��م��وع اإلص��اب��ات 

باملتحور الجديد 
وأظهرت األرقام أن أكثر من 40 باملئة 
من اإلصابات الجديدة تحدث بني الفئة 

العمرية 35-18 
تعرضا  األكثر  الثانية  املجموعة  أم��ا 
 55-35 ال��ع��م��ري��ة  هي الفئة  ألوم��ي��ك��رون 
بحوالى 29 باملئة من اإلصابات الجديدة 
وس��ج��ل��ت األرق�����ام أن م��ع��دل اإلص��اب��ة 
أعمارهم  تتراوح  الذين  بني األشخاص 

"ب���ش���ك���ل  ارت������ف������ع  ع�����ام�����ا  و35   18 ب������ني 
ص����اروخ����ي" م��ن��ذ أواخ�����ر ن��وف��م��ب��ر، كما 
ارت���ف���ع م��ع��دل اإلص���اب���ة ب���ني األش��خ��اص 
الذين تتراوح أعمارهم بني 35 و55 عاما 

"بشكل حاد" منذ أوائل ديسمبر 
وف���ي���م���ا ي���خ���ص امل���ج���م���وع���ة ال���ث���ال���ث���ة، 
العمرية بني 18 عاما  الفئة  فإنها تضم 
يتراوح عمرها  التي  الفئة  تليها  وأق��ل، 

بني 55 و75 

 بيع أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ

اكتشاف جنني ديناصور متحجر عمره 66 مليون سنة

في  ق��ص��ي��رة  رس��ال��ة نصية  أول  بيعت 
ال��ت��اري��خ أرس��ل��ت ع��ب��ر ش��رك��ة االت��ص��االت 
"إن  بتكنولوجيا  "ف��وداف��ون"  البريطانية 
إف ت��ي" في 3 ديسمبر 1992 مقابل 107 
أل���ف دوالر(،  م���ن 120  )أك���ث���ر  ي����ورو  آالف 

خالل مزاد أقامته دار أغوت في فرنسا 
إعالم بريطانية  وس�����ائ�����ل  وذك����������رت 
أن ال������ش������اري ك����ن����دي وي���ع���م���ل ف����ي م��ج��ال 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ج���دي���دة، ح��ي��ث ب����ات امل��ال��ك 
ال������ح������ص������ري ل����ن����س����خ����ة رق�����م�����ي�����ة ف�����ري�����دة 

رس���ل���ت 
ُ
ل���ب���روت���وك���ول االت����ص����االت ال�����ذي أ

في  أول رسالة نصية قصيرة  من خالله 
العالم 

وت�����ت�����أل�����ف ال������رس������ال������ة، ال�����ت�����ي ت���ل���ق���اه���ا 
حينها ري��ت��ش��ارد غ��ارف��ي��س امل��ت��ع��اون مع 
"فودافون" خالل فترة عيد امليالد، من 15 

حرفًا وفيها عبارة "عيد ميالد مجيد" 
وأش��������ارت ش���رك���ة "ف������وداف������ون" إل�����ى أن 
األم���م  إلى مفوضية  س��ي��ع��ود  امل�����زاد  ري���ع 

املتحدة لشؤون الالجئني 

ال�����دي�����ن�����اص�����ورات  أن  دائ�������ًم�������ا  ن����س����م����ع 
انقرضت من ماليني السنوات، وليس لها 
ا 

ً
وجود، حتى آثارها وهياكلها هى أيض

ل��ي��س ل��ه��ا أى وج�����ود، ول��ك��ن م���ن س��اع��ات 
العاملية  اإلخ��ب��اري��ة  امل��واق��ع  ضجت  قليلة 
ب��اك��ت��ش��اف ف��ى ال��ص��ني لجنني دي��ن��اص��ور 
محفوظ داخل بيضة ُمتحجرة يرجع إلى 
)بى. ا ملوقع 

ً
66 مليون سنة ماضية وفق

بى.سى 
ال���ب���ي���ض���ة رب��م��ا  ال���ب���اح���ث���ون إن  وق�������ال 
الطينى  االنهيار  بفعل  ُحفظت  ق��د  تكون 
امل��ف��اج��ئ، ال���ذى دف��ن��ه��ا، وك���ان ه���ذا سببا 
ل����ع����دم ال���ع���ث���ور ع��ل��ي��ه��ا ك����ل ه�����ذا ال����وق����ت، 
وحمايتها من السرقة أو عوامل االنهيار 
ك��ان يستعد  الجنني  ان  العلماء  ق��ال  و 
للفقس من بيضته، تماًما مثل الدجاجة 

فى  فى جانزهو  الجنني  اكتشاف  وت��م 
جنوب الصني، وقدر الباحثون أنه ال يقل 
ع��ن 66 م��ل��ي��ون س��ن��ة، وُي���ق���ال إن���ه ينتمى 
إلى أنواع من الديناصورات ذوات املنقار 

عديمة األسنان 
وايسوم  فيون  ال��دك��ت��ور  الباحث  وق��ال 
أفضل  »إن��ه  الفرنسية:  األن��ب��اء  لوكالة  ما 
ج���ن���ني دي���ن���اص���ور ت����م ال���ع���ث���ور ع��ل��ي��ه ف��ى 

التاريخ« 
وأض������������اف: »ه���������ذا االك�����ت�����ش�����اف أع���ط���ى 
ال����ب����اح����ث����ني ف����ه����م����ًا أك�����ب�����ر ل����ل����ع����الق����ة ب��ني 

تظهر  الحديثة.  والطيور  الديناصورات 
الحفرية أن الجنني ك��ان فى وض��ع ملتف 
ُيعرف باسم )الثنى(، وهو سلوك شوهد 
فى الطيور قبل وقت قصير من فقسها« 

وأوض���ح: »ه��ذا يشير إل��ى أن مثل هذا 
السلوك فى الطيور الحديثة نشأ أواًل بني 

أسالفها من الديناصورات« 
ب��ق��اي��ا  )أى  األح�����اف�����ي�����ر:  ع����ال����م  وك����ت����ب 
وآث�����ار ال��ك��ائ��ن��ات ال��ح��ي��ة م���ن ال��ح��ي��وان��ات 
الجيولوجية  ال��ع��ص��ور  ف��ى  ع��اش��ت  ال��ت��ى 
السابقة وُحفِظت فى باطن األرض( وعلق 
ال���ب���روف���ي���س���ور س��ت��ي��ف ب�����روس�����ات، ال����ذى 
ا م��ن ف��ري��ق ال��ب��ح��ث، على  ��ا ج���زًء

ً
ك��ان أي��ض

»تويتر«: »إنه أحد أحافير الديناصورات 
املذهلة التى شاهدها على اإلط��الق، وأن 

الجنني كان على وشك الفقس« 
ويبلغ الديناصور )27 سم( من الرأس 
الذيل، ويقع داخ��ل بيضة بطول 6.7  إلى 
فى  الطبيعة  ل��ت��اري��خ  متحف  ف��ى  ب��وص��ة 

الصني 
ُي���ذك���ر أن����ه ت���م اك��ت��ش��اف ال��ب��ي��ض��ة ألول 
ت���م تخزينها  ول��ك��ن   ،2000 ع���ام  ف���ى  م���رة 
مل���دة 10 س��ن��وات، وك���ان ذل���ك ف��ق��ط عندما 
البناء فى املتحف، وت��م فرز  ب��دأت أعمال 
القديمة من خالله، واشتبهوا  الحفريات 

ا بداخلها 
ً
فى أنها تحمل جنين

"ناسا تحتفي بشاب مصري شارك في تصميم "تلسكوب
قبل سنوات، كان الشاب املصري املغرم 
بالفلك والفضاء، محمد علي، يتواصل مع 
عدد من الجهات لصقل موهبته وشغفه، 
ال��ف��ض��اء األميركية  ك��ان م��ن بينها وك��ال��ة 
"ن���اس���ا"، ال��ت��ي راس��ل��ه��ا م���رات ع���دة، إال أن 

اقتنعت ورأت فيه شخصا متميزا 
وظهر ذلك جليا عندما أعلنت "ناسا" 
عبر موقعها الرسمي أن الشاب املصري، 
ق����د ش������ارك ب��ش��ك��ل أس����اس����ي وم��ت��م��ي��ز ف��ي 
وضع تصور لتلسكوب فضائي سينطلق 
إلى الفضاء في ال� 24 من ديسمبر الجاري 
ال��ف��ض��ائ��ي"، مهمته  ي��دع��ى "جيمس وي��ب 
ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ض��وء امل��ن��ب��ع��ث م��ن النجوم 
وامل���ج���رات األول����ى ب��ع��د اإلن��ف��ج��ار العظيم 

الذي حدث قبل حوالي 13.8 مليار سنة 

البدايات
ملوقع  البدايات  يحكي محمد علي عن 
كان  "شغفي  قائال:  عربية"  نيوز  "سكاي 
قمت  وال��ف��ض��اء،  الفلك  علوم  بتعلم  كبيرا 
ب��ت��رج��م��ة األب���ح���اث وامل��ع��ل��وم��ات الخاصة 
ب��امل��واق��ع ال��ك��ب��رى وم��ن��ه��م وك��ال��ة "ن��اس��ا"، 
ه����دف����ي األس�����اس�����ي ف����ي ت���ل���ك ال���ف���ت���رة ك���ان 
ال��س��ع��ي ل��ل��م��ع��رف��ة وف���ه���م ط��ب��ي��ع��ة ال��ت��غ��ي��ر 

املناخي الذي يحدث على مدار سنوات" 
وت���اب���ع ال���ش���اب امل���ص���ري اب����ن محافطة 
اإلس��ك��ن��دري��ة: "ك��ن��ت أك��ت��ب ت��ق��ري��را يوميا 
لسنوات، وأق��ارن فيه بني طقس كل يوم، 
طبيعة  ع��ن  ف��ك��رة  تكوين  استطعت  حتى 
ال��ت��غ��ي��ر ال����ذي ي��ح��دث ف���ي امل���ن���اخ. وك��ان��ت 
وك���ال���ة "ن���اس���ا" م���ن وق���ت آلخ���ر ت��ن��ش��ر عن 
م���س���اب���ق���ات ل��ل��م��ه��ت��م��ني ب���ال���ف���ض���اء، ح��ت��ى 
ط��ل��ب��وا م���ن امل��ه��ت��م��ني إرس�����ال ت��ص��ورات��ه��م 
ال���خ���اص���ة ب��م��ج��س��م ج��ي��م��س وي����ب وع��م��ل 
ن���م���وذج م��ح��اك��اة ل���ه، ح��ي��ث ي��ع��ت��ب��ر ط��ف��رة 

ونقلة كبيرة في عالم الفضاء" 
األش�����خ�����اص  "آالف  ع�����ل�����ي:  وأض������������اف 
املهتمني حول العالم أرسلوا تصوراتهم، 
ول���ك���ن ب��ف��ض��ل ال���ل���ه ك����ان ت���ص���وري ي��دخ��ل 
دائ��م��ا امل��راح��ل املتتالية ف��ي االخ��ت��ي��ارات، 
ح��ت��ى وص��ل��ن��ا ف���ي ال��ن��ه��اي��ة ل�����١١ مجسما 

فقط تم اختيارهم من قبل الوكالة" 

وم���ن ب���ني امل���ه���ام ال��ت��ي س��ي��ع��م��ل عليها 
التلسكوب دراسة وبحث ونشأة وتكوين 
املجرات وسلسلة تطورها، ودراسة نشأة 
النجوم والكواكب، بجانب دراسة الكواكب 
وأص�������ل ال����ح����ي����اة، ع����ن ط����ري����ق اس���ت���خ���دام 
الرصد عوضا  الحمراء في  األشعة تحت 

عن الضوء في الجرء املرئي من الطيف 

لحظات الفرح
وع�����ن ل���ح���ظ���ة إع�������الن "ن�����اس�����ا" اخ���ت���ي���ار 
مجسمه أكد الشاب السكندري أن: "فرحت 
السماء  ح��د  ك��ان��ت  فرحتي  ول��ك��ن  للغاية، 
التي  اآلخ���رى  املجسمات  أن  رأي���ت  عندما 
ت���م اخ���ت���ي���اره���ا م��ع��ي خ���اص���ة ب���ط���الب في 
م��دارس متقدمة في علوم الفلك والفضاء 
ف����ي أم���ي���رك���ا وع������دد م����ن ال�������دول امل��ت��ق��دم��ة 
وي��ح��ص��ل��ون ع��ل��ى دع���م ك��ب��ي��رة وم��درس��ني 

مؤهلني يساعدونهم" 
وأك���د ع��ل��ي: "ق��دم��ت امل��ق��ت��رح بالطريقة 
ال����ت����ي م�����ن خ���الل���ه���ا ي����ح����دث ت�����داخ�����ل ب��ني 
ال���ت���ل���س���ك���وب ج���ي���م���س وي������ب وال�����ص�����اروخ 
ال��ت��ي يتفيها في  "آري����ان 5" خ��الل رحلته 
الفضاء والتي تستغرق 30 يوما بمسافة 

قدرت بمليون ميل حتى يصل وجهته"
 

 تكلفة ضخمة
وي���ع���ت���ب���ر ال���ت���ل���س���ك���وب ت���ع���اون���ا دول���ي���ا 
تقوده وكالة "ناسا" بالشراكة مع وكاالت 
تطوير  وتم  والكندية،  األوروبية  الفضاء 

املشروع بتكلفة 8.8 مليار دوالر، غير أن 
إل��ى أن��ه م��ع إضافة  ه��ن��اك توقعات تشير 
التكلفة  ستصل  التشغيلية  امل��ص��روف��ات 

اإلجمالية حوالي 9.66 مليار دوالر 
ويشير املصري ال��ذي ش��ارك في وضع 
ال����ت����ص����ور ل���ل���ت���ل���س���ك���وب ال�������ذي س��ي��ن��ط��ل��ق 
للفضاء بعد أي��ام إل��ى أن: "األش��ع��ة تحت 
عبر  بسهولة  ال��ع��ب��ور  تستطيع  ال��ح��م��راء 
ال���غ���ب���ار ال���ك���ون���ي وال������غ������ازات ع���ل���ى ع��ك��س 
ال���ذي يحجب بسبب ه��ذا  امل��رئ��ي  ال��ط��ي��ف 

الغبار" 

صعوبات
املقربني  م��ن  كبير  "ع���دد  ع��ل��ي:  وأردف 
ي عندما كانوا يرون ما أقدم عليه من 

ّ
من

خ��ط��وات ل��ي��س ل��ه��ا أي ف��ائ��دة، وأن وك��ال��ة 
"ن���اس���ا" م���ن امل��س��ت��ح��ي��ل ال���ت���واص���ل م��ع��ي، 
ول��ك��ن ال��ح��م��د ل��ل��ه ك��ل ذل���ك ت��غ��ي��ر وال��ق��ادم 

سيكون أفضل بكثير".
وأكد الشاب املصري: "من سنوات عدة 
ك��ان��ت "ن��اس��ا "ت��ق��وم بتجميع ال��ع��دي��د من 
غريبة،  كانت  ول��و  املتميزة حتى  األف��ك��ار 
فكرة  ا 

ً
أيض اإلسكندرية  من  طالب  ليقّدم 

ملعرفة  للفضاء  ي��س��اف��ر  عنكبوت  ت��ج��رب��ة 
إم��ك��ان��ي��ة ب��ن��اء ب��ي��ت ل���ه، ب��ج��ان��ب تفاصيل 
خ����اص����ة ب��ط��ب��ي��ع��ة ت���ف���ك���ي���ره. ك����ل األف����ك����ار 
التوقيع على  إرسالها يطلبون  يتم  التي 
ورق�����ة وأس���ئ���ل���ة أن ل��ه��م م��ط��ل��ق ال���ح���ق في 
استعمالها أو أي مقترح يتم إرساله لهم" 



رياضة 9
ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ> الجمعة  األحد  24-26   دجنبر 2021 - العدد: 232

ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
األهلي بنغازي يحسم ديربي التحدي

 في الوقت القاتل

يوم  ال��ت��ح��دي،  على   1-2 بنتيجة  بنغازي  األه��ل��ي  ف��از 
ام��س ال��خ��م��ي��س، ف��ي اف��ت��ت��اح ال��ج��ول��ة ال��س��ادس��ة م��ن عمر 

الدوري الليبي 
الجويني  سددها هيثم  ج���زاء  ب��رك��ل��ة  األه��ل��ي  وت��ق��دم 
في الدقيقة 52، وأدرك التحدي، التعادل في الدقيقة 57 

برأسية أحمد مكاري 
بنغازي  الفوز لألهلي  ليخطف هدف  الجويني  وعاد 

في الدقيقة )1+90 
ورفع األهلي بنغازي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة 
نقاط   4 عند  التحدي  رصيد  األولى، وتوقف  املجموعة 

في املركز الثامن 
وش��ه��دت امل���ب���اراة، إض��اع��ة ال��ن��ي��ج��ي��ري أف��ي��ون��ج، ركلة 
جزاء في الدقيقة 18، بعدما تصدى لها الحارس حسن 

املجبري 

الوداد يعلن عن تأجيل جمعه العام 

الرياضي، يوم امس الخميس، عن  أعلن نادي الوداد 
ال��ع��ادي ب��رس��م املوسمني  ال��س��ن��وي  ال��ع��ام  ت��أج��ي��ل جمعه 
2019-2020/2020-2021، والذي كان مقررا عقده يوم غد 
ال��س��ب��ت  وح��س��ب م��ا ذك���ره ال��ن��ادي على صفحته بموقع 
ال��ت��أج��ي��ل  س��ب��ب  ف���إن  االجتماعي "فيسبوك"،  ال��ت��واص��ل 
راج����ع ل���ت���ط���ورات ال���وض���ع ال���وب���ائ���ي ب��امل��م��ل��ك��ة، م���ا ف��رض 
مكونات  إليه  تطمح  ما  وف��ق  حضوريا  إقامته  صعوبة 
النادي  وأكد الفريق األحمر أن املكتب املديري سيحرص 
بعد  للمنخرطني،  واملالي  األدبي  التقريرين  إرسال  على 
ما تنص  وف��ق  العام  الجمع  أخ��ر النعقاد  تاريخ  تحديد 

عليه القوانني 

ترتيب "الفيفا".. املغرب يحافظ على 
املركز األول عربيا وتونس تتراجع 

للمرتبة الثالثة

كشف االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الترتيب 
ص��دارة  في  املغرب  وبقي  للمنتخبات،  الجديد  الشهري 

املنتخبات العربية، متفوقا على الجزائر وتونس 
 1529,93 برصيد  عامليا،   28 ال���  املركز  املغرب  ويحتل 
ن��ق��ط��ة، ث��م ت��أت��ي ال��ج��زائ��ر ث��ان��ي��ة ب��� 1516,51 ن��ق��ط��ة )29 
ال��ث��ال��ث عربيا  ل��ل��م��رك��ز  ت��ون��س  ت��راج��ع��ت  ع��امل��ي��ا(، بينما 

)1512,72 نقطة(، وتحتل املركز ال� 30 عامليا 
وت�����م خ���ص���م 4 ن���ق���اط م����ن رص���ي���د امل��ن��ت��خ��ب امل���غ���رب���ي، 
مقارنة مع ترتيب شهر نونبر املاضي )1529,93 نقطة(، 

بعد خسارته في كأس العرب ضد املنتخب الجزائري
ت��ج��در اإلش������ارة، إل���ى أن م��ن��ت��خ��ب ال��س��ن��غ��ال، ي��ت��ص��در 
 20 ال���  امل��رك��ز  يحتل  بينما  األفريقية،  املنتخبات  ترتيب 

عامليا، برصيد 1561,68 نقطة 

حكيمي ومحرز على رأس 
تشكيلة منتخب أفريقيا 

أع�����ل�����ن االت������ح������اد ال������دول������ي ل���إح���ص���اء 
والتاريخ، يوم امس الخميس، التشكيلة 
ال��س��م��راء،  ال��ق��ارة  ن��ج��وم  ملنتخب  املثالية 

الذين تألقوا خالل عام 2021 
وضمت التشكيلة األساسية، 4 نجوم 
ع�����رب، ي��ت��ق��دم��ه��م ث��ن��ائ��ي ال��ب��ري��م��ي��رل��ي��ج، 
املصري محمد صالح والجزائري رياض 
م��ح��رز، ب��ج��ان��ب امل��غ��رب��ي أش���رف حكيمي 

والتونسي علي معلول 
سيطرة  امل��ث��ال��ي��ة،  التشكيلة  وش��ه��دت 
السنغال ب� 4 أس��م��اء، وه��م ساديو ماني 
ن��ج��م ل��ي��ف��رب��ول، وإدوارد م��ي��ن��دي ح��ارس 
ت��ش��ي��ل��س��ي، وك���ال���ي���دو ك��ول��ي��ب��ال��ي م��داف��ع 
ن���اب���ول���ي، وإدري����س����ا ج����اي الع����ب ب��اري��س 

سان جيرمان 
وض����م����ت ال���ت���ش���ك���ي���ل���ة، ث���ن���ائ���ي س��اح��ل 
ال�������ع�������اج، ف������ران������ك ك���ي���س���ي ن����ج����م م����ي����الن، 
وس����ي����ب����اس����ت����ي����ان ه�����ال�����ر الع��������ب أي����اك����س 
أمستردام، وأخيًرا املالي أحمدو حيدارا 

وج����������اء ال�����ج�����ن�����وب أف�����ري�����ق�����ي ب��ي��ت��س��و 
ملنتخب نجوم  فني  كمدير  موسيماني، 

القارة السمراء في 2021 

ال��وط��ن��ي وح��ي��د خليلوزيتش،  ال��ن��اخ��ب  كشف 
ي��������وم ام��������س ال����خ����م����ي����س، ع������ن الئ�����ح�����ة "أول������ي������ة" 
ف��ي  امل����غ����رب����ي،  بها املنتخب  س����ي����ش����ارك  ال����ت����ي 
ت��دري��ب��ي تتخلله م��ب��اري��ات ودي�����ة، قبل  م��ع��س��ك��ر 
نهائيات كأس أمم أفريقيا، في الكاميرون مطلع 

السنة املقبلة 
وشهدت الالئحة غيابا متواصال لحكيم زياش 
ن��ج��م ت��ش��ي��ل��س��ي اإلن���ج���ل���ي���زي، ون��ص��ي��ر م�����زراوي 
الهولندي، في حني عرفت حضور  العب أياكس 
اإلسباني  الزلزولي العب برشلونة  الصمد  عبد 
وال��ظ��ه��ور األول ك��ذل��ك لعز ال��دي��ن أون��اح��ي العب 

أنجيه الفرنسي 
وفيما يلي الئحة "األسود" 25 العبا 

ح�����راس�����ة امل����رم����ى: ي����اس����ني ب����ون����و )إش���ب���ي���ل���ي���ة 
اإلس��ب��ان��ي(، أن��س الزنيتي )ال��رج��اء ال��ري��اض��ي(، 

منير املحمدي )هاتاي سبور التركي( 

س��ان  )ب���اري���س  ح��ك��ي��م��ي  الدفاع: أشرف  خ���ط 
ج���ي���رم���ان ال���ف���رن���س���ي(، س���ف���ي���ان ال���ع���ك���وش )ن��ي��م 
الفرنسي(، سفيان الكرواني )إن إي سي نيميغن 
اإلنجليزي(،  )وات��ف��ورد  ماسينا  آدم  الهولندي(، 
س��ف��ي��ان ش��اك��ال )أود ل��وف��ني ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي(، روم���ان 
س���اي���س )وول���ف���ره���ام���ب���ت���ون اإلن���ج���ل���ي���زي(، ن��اي��ف 
أك�������رد )س�����ت�����اد ري������ن ال����ف����رن����س����ي(، م����اي����ي س���ام���ي 

)فرينكفاروزي املجري( 
فرانكفورت  )أينتراخت  برقوق  الوسط: أيمن 
األملاني(، سفيان أمرابط )فيورنتينا اإليطالي(، 
فيصل فجر )سيفاس سبور التركي(، عمران لوزا 
)واتفورد اإلنجليزي(، سليم أمالح )ستاندار دو 
ل��ي��ي��ج ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي(، إل��ي��اس ش��اع��ر )ك��وي��ن��ز ب��ارك 
)أنجيه  أوناحي  الدين  عز  اإلنجليزي(،  رينجرز 

الفرنسي 
الهجوم: منير الحدادي )إشبيلية اإلسباني(، 

زك���ري���اء أب���وخ���الل )أل��ك��م��ار ال��ه��ول��ن��دي(، سفيان 
ب�������وف�������ال )أن�����ج�����ي�����ه ال������ف������رن������س������ي(، ري�����������ان م����اي����ي 
)ف���ري���ن���ك���ف���اروزي امل�����ج�����ري(، ي���وس���ف ال��ن��ص��ي��ري 
)إش��ب��ي��ل��ي��ة اإلس���ب���ان���ي(، أي����وب ال��ك��ع��ب��ي )ه��ات��اي 
سبور التركي(، عبد الصمد الزلزولي )برشلونة 
اإلس�����ب�����ان�����ي  وق��������ال خ���ل���ي���ل���زوي���ت���ش ف�����ي ن����دوت����ه 
الصحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم في 
املعمورة، أن الكاف سمحت بتواجد 28 العبا في 
العديد  إلج��راء  احتمالية  هناك  أن  كما  اللوائح، 
من التغييرات في "الئحة املنتخب الوطني" قبل 
ال�30 من دجنبر الحالي، وهوه آخر أجل للتقديم 
رفقة  الثالثة،  املجموعة  في  املغرب  ويتواجد 

منتخبات غانا والغابون، فضال عن جزر القمر 
املقرر  امل��ذك��ورة، من  القارية  املسابقة  أن  يذكر 
املتراوحة  الفترة  الكاميرون، خالل  في  إجراؤها 

ما بني 9 يناير و6 فبراير 2022 

خليلوزيتش يكشف عن الئحته "األولية" قبل الكان 

السلطات املغربية تفرُض الحجر الصحي على بعثة الرجاء 

نواذيبو ينفرد بصدارة الدوري املوريتاني

ع��ل��م��ت م���ص���ادر م��ط��ل��ع��ة أن ال��س��ل��ط��ات امل��غ��رب��ي��ة، 
ال��ري��اض��ي،  فريق الرجاء  ب��ع��ث��ة  ف��ري��ق  ع��ل��ى  ف��رض��ت 
ال���ع���ائ���دة م����ن ال����دي����ار ال���ق���ط���ري���ة، ال���خ���ض���وع ل��ل��ح��ج��ر 

الصحي 
وأوض����ح م��ص��در خ����اص، أن ال��س��ل��ط��ات ف��ي مطار 
محمد الخامس، فرضت على بعثة الرجاء، الخضوع 

للحجر الصحي، ملدة سبعة أيام 
وق��ام��ت جميع م��ك��ون��ات ف��ري��ق ال��رج��اء ال��ري��اض��ي، 
ال��وص��ول إل��ى م��ط��ار محمد الخامس،  م��ب��اش��رة بعد 

بمسحة طبية جاءت جميعها سلبية 
وخاض الفريق األخضر اول أمس األربعاء، مباراة 

السوبر األفريقي ضد األهلي املصري في العاصمة 
القطرية الدوحة، قبل أن تشد بعثة الخضر الرحال 
للعودة إلى أرض الوطن، عبر طائرة خاصة، شهدت 
ت���واج���د م����درب امل��ن��ت��خ��ب ال���ردي���ف ال��ح��س��ني ع��م��وت��ة، 
واإلط�����ار ال��وط��ن��ي م��ن��ي��ر ال��ج��ع��وان��ي، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 

بعض الجماهير واملنخرطني 
وخ��س��ر ال���رج���اء ل��ق��ب ك���أس ال��س��وب��ر، ب��ع��د ان��ت��ه��اء 
اإلي��ج��اب��ي هدف  بالتعادل  للمباراة  األص��ل��ي  ال��وق��ت 
إل��ى الركالت  الفريقان  في كل شبكة، قبل أن يحتكم 
ال��ت��رج��ي��ح��ي��ة، وال���ت���ي رج���ح���ت ك��ف��ة األه���ل���ي امل��ص��ري 

بواقع )6�5 

حافظ فريق إف سي نواذيبو على صدارة الدوري 
املوريتاني منفردا، بعد فوزه في اللحظات األخيرة 

على فريق الجيش 1-2
بنواكشوط،  األومل��ب��ي  امللعب  امل��ب��اراة في  وأقيمت 

ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر املسابقة 
وك��ان إف سي نواذيبو صاحب املبادرة، إذ نجح 
ف���ي اف��ت��ت��اح ال��ن��ت��ي��ج��ة ب��ه��دف س��ج��ل��ه ال���الع���ب محمد 

شانغاما، في الدقيقة التاسعة 
وعاد فريق الجيش ألجواء املباراة في الدقيقة 76 

حيث تعادل بهدف سجله العبه محمد عثمان 
وف���ي ال��ل��ح��ظ��ات األخ���ي���رة م��ن ع��م��ر امل���ب���اراة خطف 
م��ح��م��د س��وي��ع��ي��د ال���ف���وز ل��ف��ري��ق إف س���ي ن��واذي��ب��و، 

بهدف قاتل في الدقيقة 90 

وب��ه��ذا ال��ف��وز رف��ع نواذيبو رص��ي��ده إل��ى 19 نقطة 
ليوسع الفارق مع مالحقه تفرغ زينة، إلى 3 نقاط 

أما فريق الجيش فبقي في ذيل الترتيب برصيد 
ثالث نقاط من 8 جوالت، لتستمر معاناته 



وجه اإلسباني بيب جوارديوال مدرب 
م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي، ه��ج��وم��ا ح����ادا على 
ب��رن��ام��ج م���ب���اري���ات ال������دوري اإلن��ج��ل��ي��زي 

املمتاز  
وك���ش���ف ج�����واردي�����وال أن�����ه ل���ي���س ل��دي��ه 
م��ش��ك��ل��ة ف����ي ح���م���اي���ة ت��ق��ل��ي��د امل���ب���اري���ات 
االح��ت��ف��ال��ي��ة، وأن امل��ش��ك��ل��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة في 

حماية الالعب تمتد إلى أبعد من ذلك  
وك���ان ج���واردي���وال م��ن أك��ث��ر املطالبني 
ب����اس����ت����م����رار اع����ت����م����اد 5 ت����ب����دي����الت ف��ي 
املباراة الواحدة، لكن االقتراح تم رفضه 

بالتصويت من قبل مدربني آخرين  
واخ���ت���ار امل����درب ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 50 
ع����اًم����ا، ع����دم ح���ض���ور اج���ت���م���اع امل���درب���ني 
ام�����س ال���خ���م���ي���س، واق����ت����رح أن ال��ط��ري��ق��ة 
الوحيدة التي يمكن لألندية من خاللها 

الزمني، هي  ال��ج��دول  ف��رض تغيير على 
تنظيم إضراب، مع اعترافه بأن ذلك غير 

ممكن من الناحية الواقعية  
وق�������ال ج�������واردي�������وال ف�����ي ت���ص���ري���ح���ات 
ن��ق��ل��ت��ه��ا ص��ح��ي��ف��ة "دي���ل���ي م���ي���ل": "أع����رف 
فالجميع  االجتماعات،  هذه  تسير  كيف 
يعتني ب��ن��ف��س��ه، ه���ذا ك��ل ش���يء. أي���ا ك��ان 
ق������رار ال��������دوري اإلن���ج���ل���ي���زي امل���م���ت���از م��ع 
امل���درب���ني. س��ي��ك��ون ع��ل��ى م��ا ي����رام. ك��ل ما 

يقررونه سيكون جيًدا بالنسبة لي"  
وأض�����اف: "ي��ج��ب أن ي��ك��ون ال��الع��ب��ون 
اإلض����راب..  يعلنوا  وأن  م��ًع��ا  وامل���درب���ون 
ال��ك��ل��م��ات ف��ق��ط ل��ن ت��ح��ل األم����ر، ال أعتقد 
أن اإلضراب سيحدث ألننا نريد اللعب، 
ن��ري��د االس���ت���م���رار. أن���ا ال أق����ول أن ه��ن��اك 
عندما  ول��ك��ن  اإلض�����راب،  لتنظيم  س��ب��ًب��ا 

ي���ط���ل���ب ال�����ن�����اس امل�����زي�����د م�����ن امل���س���اب���ق���ات 
وامل���زي���د م���ن امل���ب���اري���ات م���ع ف���ت���رات راح���ة 
 3 أو  مباراتني  أول  لعبنا  فنحن  قليلة.. 

مباريات بدون العبني هذا املوسم"  
وت���اب���ع: "ل����م ي��ك��ن ل����دي ت��ش��ك��ي��ل��ة أم���ام 
أم������ام  امل����ج����ت����م����ع  درع  وف��������ي  ت����وت����ن����ه����ام 
ليستر، ك��ان ل��دي��ن��ا 10 الع��ب��ني، ه��ل ه��ذا 
ع������ادل ل��ل��م��ن��اف��س��ة؟ ال ه�����ذا ل���ي���س ع�����داًل، 
ك��ان��وا ب��ح��اج��ة إل���ى إج����ازات، يحتاجون 
إل��ى راح���ة مل��دة أس��ب��وع��ني أو 3 أس��اب��ي��ع، 
ال��الع��ب��ني في  واآلن نتحدث ع��ن رف��اه��ي��ة 
ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ة؟ ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع أن ي��ل��ق��وا 
فيفا  إل��ى  بالنسبة  أنفسهم.  على  ن��ظ��رة 
وال�����دوري اإلن��ج��ل��ي��زي امل��م��ت��از وش��ب��ك��ات 
التجارية أكثر أهمية  البث، فإن األعمال 

من راحة الالعبني" 
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بيريز يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد

قرعة نصف نهائي ال"كاراباو كاب" تسفر عن مواجهات حارقة 

سيميوني يحتفل بالذكرى العاشرة لتولي تدريب أتلتيكو

تصنيف الفيفا...بلجيكا تحافظ صدارة الترتيب

جوارديوال يحرض نجوم الدوري اإلنجليزي املمتاز

ري��ال  رئ��ي��س  ب��ي��ري��ز،  ق��ال فلورنتينو 
مدريد، في رسالته التقليدية بمناسبة 
أع����ي����اد امل����ي����الد، ي�����وم ام�����س ال��خ��م��ي��س، 
ف��ي  ي���ك���م���ن   2022 ل����ع����ام  "ال�����ت�����زام�����ه  إن 
م��واص��ل��ة العمل م��ن أج��ل ش��ع��ور جميع 
مشجعي امليرينجي بالفخر"، وتحقيق 

"انتصارات وألقاب جديدة" 
وأوض�����ح ب��ي��ري��ز، ف���ي ش��ري��ط م��ص��ور 
ن���ش���ره ال���ن���ادي "ال���ت���زام���ي ه���و م��واص��ل��ة 
مدريد  مشجعي  جميع  لشعور  العمل 
ب��ال��ف��خ��ر ب��ف��رق��ن��ا، وإم���ك���ان���ي���ة م��واص��ل��ة 
االس���ت���م���ت���اع ب����االن����ت����ص����ارات واألل����ق����اب 

الجديدة" 
أن  سعيدة، وأتمنى  "أع���ي���اد  وت���اب���ع 

يجلب لنا العام الجديد الصحة والعمل 
للجميع"  والسعادة 

وأض�������اف "م�����ن ري������ال م����دري����د، أرس����ل 
إل����ي����ك����م ح����ب����ي وت����ع����اط����ف����ي وت���ض���ام���ن���ي 
ت���زال  الخاصة.. ال  ال���ت���واري���خ  ه����ذه  ف���ي 
ت��م��ث��ل أوق���ات���ا ص��ع��ب��ة، ن��رغ��ب ف��ي��ه��ا في 
مل��ن   

ً
وحماسنا، وخاصة ق���وت���ن���ا  ن���ق���ل 

يحتاجونها" 
وأردف "نود مشاركة رسالة أمل، من 
أج���ل اس��ت��ع��ادة األم����ور ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي 
ن��أم��ل فيها ج��م��ي��ع��ا.. ن��ح��ن واث��ق��ون في 
ملواصلة  ال��ت��ح��دي،  ه��ذا  سنتجاوز  أننا 
العديدة  والنجاحات  السعادة  تحقيق 

معا" 

أج����ري����ت م���س���اء ي�����وم األرب������ع������اء، ق��رع��ة 
ال���راب���ط���ة  نهائي كأس  ن���ص���ف  م���ب���ارات���ي 
اإلنجليزية "كاراباو كاب"، وذلك مباشرة 

بعد إجراء آخر مباريات ربع النهائي 
وأف���������������رزت ال�����ق�����رع�����ة ع�������ن م����واج����ه����ت����ني 
"ح�������������ارق�������������ت�������������ني"، ح��������ي��������ث س�����ي�����ص�����ط�����دم 
فيما  فريق ليفربول بخصمه أرسنال، 

م  تنها تو ه  ر جا تشيلسي  قي  سيال
هوتسبير، في ديربي العاصمة لندن 

وس��ي��ل��ع��ب دور ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي خ��الل 
الفترة ما بني 3 و10 يناير القادم، بينما 
النهائي، يوم 26 فبراير  ستجرى مباراة 

2022، على أرضية ملعب "ويمبلي" 

ظ����ل����ت امل�������راك�������ز ال�����ع�����ش�����رة األول�����������ى ف��ي 
ت��ص��ن��ي��ف االت����ح����اد ال����دول����ي ل���ك���رة ال���ق���دم 
)ف���ي���ف���ا( ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات، ك��م��ا ه���ي دون أي 
ت��غ��ي��ي��ر، ف���ي ال���وق���ت ال����ذي س��اه��م��ت ك��أس 
ال���ع���رب ف���ي ت��غ��ي��ي��رات ب��ت��رت��ي��ب م��ح��دودة 

بمراكز املنتخبات العربية 
وخ���الل النسخة األح���دث م��ن تصنيف 
فيفا للمنتخبات الصادرة اليوم الخميس 
املوافق 23 ديسمبر 2021، حافظ منتخب 

بلجيكا على موقعه في الصدارة 
نقطة   1828 بلجيكا  منتخب  ويمتلك 
في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتني فقط 

ع��ل��ى املنتخب ال��ب��رازي��ل��ي ص��اح��ب امل��رك��ز 
الثاني 

وحل منتخب فرنسا في املركز الثالث، 
واألرجنتني  الرابع  املركز  في  إنجلترا  ثم 

في املركز الخامس 
وج�������اء م��ن��ت��خ��ب إي���ط���ال���ي���ا ف����ي امل���رك���ز 
السادس، ويليه إسبانيا ثم البرتغال ثم 

الدنمارك ثم هولندا في املركز العاشر 
وت������ص������در م���ن���ت���خ���ب إي�����������ران ت��ص��ن��ي��ف 
امل���ن���ت���خ���ب���ات اآلس����ي����وي����ة، ي���ل���ي���ه م��ن��ت��خ��ب 
أستراليا  ثم  الجنوبية  كوريا  ثم  اليابان 

ثم قطر ثم السعودية ثم اإلمارات 

احتفل األرجنتيني دييجو سيميوني، 
ي��وم ام��س الخميس، بمرور عشرة أع��وام 
ع��ل��ى ت��ول��ي م��ن��ص��ب امل��دي��ر ال��ف��ن��ي لفريق 

أتلتيكو مدريد اإلسباني  
وعاد سيميوني قبل عشرة أع��وام إلى 
الحديث  التاريخ  من  ليغير  القديم  ناديه 
ل���ل���دوري اإلس���ب���ان���ي، ون��ج��ح ف���ي ترسيخ 
م���ك���ان���ة ال���ف���ري���ق ب����ني ال���ث���الث���ة ال���ك���ب���ار ف��ي 

إسبانيا، رفقة ريال مدريد وبرشلونة  
أتلتيكو  ق��ي��ادة  ف��ي  ون��ج��ح سيميوني 
للفوز بثمانية ألقاب حتى اآلن من بينها 
ال����دوري اإلس��ب��ان��ي ولقبني في  لقبني ف��ي 

ال������دوري األوروب�������ي ك��م��ا ص��ع��د ب��ال��ف��ري��ق 
مرتني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا  

وح�����ق�����ق س����ي����م����ي����ون����ي ه��������ذه امل����س����ي����رة 
اإليجابية رغم أن ميزانية أتلتيكو مدريد 
أق���ل ب��ك��ث��ي��ر م���ن م��ي��زان��ي��ة غ��ري��م��ي��ه ال��ك��ب��ار 

ريال مدريد وبرشلونة  
وح��ص��د أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د ل��ق��ب الليجا 
ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي م��ع سيميوني، لكنه 
يعاني هذا املوسم من تراجع واض��ح في 
الخامسة  املرتبة  في  يأتي  النتائج حيث 

في الدوري برصيد 29 نقطة 

تلقى أسطورة كرة القدم البرازيلية 
ب��ي��ل��ي��ه، ي�����وم ام�����س ال���خ���م���ي���س، اإلذن 
قل 

ُ
ن ال���ذي  املستشفى  مل��غ��ادرة  ال��ط��ب��ي 

ف��ي ساو  إليها قبل ح��وال��ي أسبوعني 
ب���اول���و، وس��ي��واص��ل ال���ع���الج مل��واج��ه��ة 
ال��ذي تم تشخصيه في  القولون،  ورم 
سبتمبر/أيلول املاضي، وخضع على 

إثره لعملية جراحية 
إدارة  أع����ل����ن����ت  ل�����ه�����ا،  ب�����ي�����ان  وف��������ي 
ساو  ف��ي  أينشتاين  أل��ب��رت  مستشفى 
���ق���ل ال����الع����ب ال��س��اب��ق 

ُ
ب����اول����و، ح���ي���ث ن

ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 81 ع���ام���ا، أن ح��ال��ة 
"املريض مستقرة، وسيستمر في أخذ 
عالج ورم القولون، الذي تم تشخيصه 

في سبتمبر من هذا العام" 
وت����وج����ه ب���ط���ل ال���ع���ال���م ث�����الث م����رات 
و1962   1958( ال��ب��رازي��ل  منتخب  م��ع 
للخضوع  الطبي،  املركز  إل��ى  و1970( 
لجلسة العالج الكيميائي األخيرة هذا 
العام، باإلضافة إلى سلسلة أخرى من 

االختبارات لتقييم حالته الصحية 
وكان بيليه قد زار املستشفى أواخر 
أغ���س���ط���س  امل����اض����ي، م���ن أج����ل إج����راء 
ف���ح���وص���ات دوري���������ة، ك�����ان ق����د أج��ل��ه��ا 
ب���س���ب���ب ج���ائ���ح���ة ف�����ي�����روس ك�����ورون�����ا، 
القولون،  ف��ي  ب��ورم  وأظ��ه��رت إصابته 
خ��ض��ع ل��ج��راح��ة الس��ت��ئ��ص��ال��ه بعدها 
ف��ي املستشفى  م��ع��دودة، ليظل  ب��أي��ام 

خالل سبتمبر 

مستشفى بيليه يصدر بياًنا 
بشأن حالته
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 كلواخ للرشطية

-ًىرس—فاس -هخضرم -ساهسىًغ –غساى كٌفاًي  -قىل
حسيي  -تيذيا -ًسريي -فرًسا -هكرثح -كرواذيا -تيد لحن

سفسطح -أوسلى -ترزخ -السيذ  

 كلوح السر

هؤلفاذها ' أعلٌد عليك الحة 'أديثح سىريح هي   
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 أفقيا

رأس  على-4مصري  ممثل-3رب مكناس أثرية قمدينة  – وشى-2ركل  –مغنية مغربية -1
مادة  – لالستدراك-7مصرية  مدينة-6مدينة سعودية -5سورة البقرة مطلع  –الفاتيكان 

أديبة سورية-11انسي غير  – يفتلوا-9مظلم  – في مصر )مع( القسم-8دراسية   

 عموديا

من مؤلفات المختار -4شخص  –حبل  جمع-3الطفولة  –العروق  في-2فصيح  –زي -1
تركي لقب  – دار-7للتعريف  –مادة متفجرة -6هاواي وسط  –عراقي  روائي-5السوسي 

تقدير  –غير مصاب -11نمسا العاصمة  –سئم -9مع( ميكروسكوب)–علم مؤنث -8)مع( 
 شيء بالحدس
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