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االثنني 19 ديسمبر 2011

وفاة فاتسالف هافل عراب  ثورة تشيكوسلوفاكيا ضد الشيوعية
براغ ـ د.ب.أ: أفادت تقارير إخبارية تشيكية أمس بأن الرئيس السابق فاتسالف هافل توفي عن 
عمر ناهز الـ 75 عاما. وكان هافل قد خضع عام 1996 جلراحة للعالج من سرطان الرئة، كما كان 
يعالج من مرض في اجلهاز التنفسي. وكان هافل من أبرز رموز ثورة أوروبا الشرقية 
املخملية ضد الشيوعية، ومن ثم التحول إلى الدميوقراطية. وكان هافل املسرحي 
البارز واملنشق ورمز املقاومة ضد احلكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا السابقة قد 
تولى الرئاسة من عام 1989 وحتى 1993 ثم رئيسا جلهورية التشيك اجلديدة حتى 
عام 2003. 

عربية وعالمية

تعيني كبير موظفي الكرملني رئيساً ملجلس النواب

قطر تؤكد إجراء حوار مع »طالبان« 
وأن السفير الروسي » جتاوز بعض احلدود«

اللجنة املركزية لالنتخابات  ترفض
 طلبي زعيمني روسيني للترشح للرئاسة

شعبية ساركوزي مازالت مستقرة
 واحلزب االشتراكي يغازل عرب الضواحي  

قبيلة املناصير السودانية تواصل االعتصام

ميامنار تبدأ احلبو على درب مختلف

الدوحة ـ د.ب.أ: أكد الشيخ حمد بن جاسم آل 
ثاني رئيس الــــوزراء ووزير اخلارجية القطري 
صحة املعلومــــات التي حتدثت عن حوار يجري 
بني دولة قطر وحركة طالبان. وأوضح في املؤمتر 
الصحافــــي الذي عقده أمس األول عقب االجتماع 
الوزاري للجنة الوزارية العربية املعنية بالوضع في 
سورية »هناك شيء من الصحة«. ورفض اخلوض 
في التفاصيل قائال »قطر تتحدث دائما عن ضرورة 
حل القضايا بالشكل السلمي وعبر احلوار.. ونحن 
نعتقد أن احلل في أفغانســــتان يتطلب أن تكون 
طالبان جزءا منه وأن تشارك بطريقة يتفق عليها 
غالبية األفغان وهذا يتطلب التواصل معهم كجهة 
سياسية«. فيما قال مصدر ديبلوماسي أوروبي في 
الدوحة لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( أمس األول 
إن احلكومة األفغانية تدرك ذلك احلوار الذي يتم 
بني طالبان مع ديبلوماسيني أميركيني ضمن خطة 

معلنة حلل األزمة في أفغانستان.
وعن اخلــــالف مع روســــيا وقرارها تقليص 
متثيلها الديبلوماسي في قطر على خلفية ما أعلنته 
اخلارجية الروسية من تعرض »سفيرها في الدوحة 
فالدميير تيتورينكــــو لالعتداء على أيدي رجال 
اجلمارك والشرطة القطرية في مطار الدوحة« قال 
وزير اخلارجية القطري إن عالقة قطر دائما كانت 

مهمة وقوية ووثيقة مع روسيا االحتادية.
وأضاف »ما حدث من الســــفير الروســــي في 
قطر)وهو امر مؤسف للغاية( لن يؤثر على عالقتنا 
املتميزة مع روسيا وهي دولة مهمة ودولة صديقة 

تربطنا بها عالقات متينة وقوية«.
وأردف »الســــفير الروســــي قد جتاوز بعض 
احلدود ولكنه لــــم يتعرض ألي نوع من اإلهانة 
وعندنا األدلة الكافية لذلك بأنه لم يتعرض ألي 

ممارسة غير الئقة«.

موسكو ـ وكاالت: أيد حزب »روسيا املوحدة« 
احلاكم في روســــيا والذي انخفضت اغلبيته في 
االنتخابات البرملانية هذا الشــــهر كبير موظفي 
الكرملني سيرغي ناريشكني ليصبح رئيس مجلس 
النواب في البرملان الروســــي )الدوما). ويتولى 
ناريشــــكني )57 عاما( الذي كان تعيينه متوقعا 
بشكل كبير املهمة خلفا لبوريس جريزلوف الذي 
استقال في خطوة يبدو انها استهدفت تهدئة الغضب 
الشــــعبي بســــبب ما قاله معارضون عن تزوير 

االنتخابات لصالح حزب روسيا املتحدة.
وفي هذا الســــياق، رفضــــت اللجنة املركزية 
لالنتخابات في روسيا أمس رسميا طلب الكاتب 
زعيم حزب »روســــيا األخرى« اليساري املتشدد 
ادوارد ليمونوف الترشــــح كمستقل لالنتخابات 
الرئاسية العام املقبل وذلك بعد قليل من رفضها 
ترشح الصحافي ســــيرغي ميرونوف عن حزب 

»روســــيا العادلة«. وذكرت وكالة »نوفوستي« 
الروسية ان اللجنة ردت الطلب املقدم من مجموعة 
ناخبني يدعمون ترشح ليمونوف ألنهم لم يقدموا 
بروتوكوال مصدقا عــــن اجتماعهم لالتفاق على 

دعم ترشيحه.
ورفضت اللجنة أمس أيضا ترشح الصحافي 
سيرغي ميرونوف لالنتخابات الرئاسة الروسية 
عن حزب »روســــيا العادلة« علــــى خلفية مقالة 

نشرها العام املاضي واعتبرت متطرفة.
وذكرت وكالة »انترفاكس« الروسية ان اللجنة 
رفضت مشاركة ميرونوف في االنتخابات املزمع 
إجراؤها في الرابع من مارس 2012 بعد أن اكتشفت 

السلطات القضائية انه نشر كالما متطرفا.
وكان رئيس حزب »روسيا العادلة« نيكوالي 
ليفيتشيف أعلن في العاشر من هذا الشهر ترشيح 

ميرونوف للرئاسة.

ـ وكاالت: اظهر استطالع للرأي تنشره  عواصمـ 
صحيفة جورنال دو دميانش االســــبوعية أمس 
ان شعبية الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
مازالت مستقرة لكن اكثر الناخبني مازالوا غير 

راضني متاما عن سياساته.
وأشار االستطالع إلى ان 34% من املشاركني 
راضون عن سياسات ساركوزي بدون تغيير منذ 
نوفمبر عندما شهدت شعبية الرئيس زيادة بنسبة 

3% بعد ثالثة اشهر من االنخفاضات املتتالية.
وركز االستطالع على شعبية كل من ساركوزي 
ورئيس الوزراء فرانسوا فيون فقط الذي ارتفعت 

شعبيته بنسبة 4% الشهر املاضي.
لكن 66% قالوا انهم مازالوا غير راضني عن أدائه. 
واظهرت استطالعات منفصلة تخلف ساركوزي 
عن منافسه االشتراكي فرانســــوا هوالند الذي 
من املتوقع ان يتغلب عليه في جولة االعادة في 
االنتخابات الرئاسية التي جترى على مرحلتني 

في 22 ابريل و6 مايو القادمني.
وفــــي اطار هذا الســــباق ايضا بــــدأ احلزب 
االشتراكي الفرنسي )حزب املعارضة الرئيسي( 
حملة في الضواحي الفرنسية الفقيرة التي يكثر 
فيها العرب واألفارقة ملطالبتهم بسرعة تسجيل 
أسمائهم على قوائم االنتخاب قبل نهاية ديسمبر 
احلالي حتى يتسنى لهم التصويت في االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية املقرر إجراؤها في الربيع 

والصيف القادمني.
وذكرت قناة »فرانس 24« أن شــــباب احلزب 
االشــــتراكي بدأوا حملة توعية سكان الضواحي 
الفرنسية بضاحية كليشى ـ سو ـ بوا بباريس 
أمال في احلصول على أصوات سكانها وغالبيتهم 
من املهاجرين من املغرب العربي وافريقيا جنوب 
الصحراء بوصفهم من املتضررين من سياسات 
احلزب اليمينى احلاكم »االحتاد من أجل احلركة 

الشعبية« )املؤيد للرئيس ساركوزي(.

اجلزيرة نت: لــــم متنع برودة الطقس مئات 
املواطنني من قبيلة املناصير بشــــمال السودان 
من مواصلة اعتصامهم الذي امتد ألكثر من ثالثة 
أسابيع احتجاجا على تأخر تعويضاتهم بسبب 
انشاء سد مروي للتوليد الكهربائي ونزع كثير 

من أراضيهم ومساكنهم.
وفشلت احلكومة حتى اآلن في اقناع احملتجني 
بفض اعتصامهم رغم تلويحها بكثير من اإلجراءات 
السياسية وغيرها. وبينما يصر احملتجون على 
مواصلــــة اعتصامهم الى حني وضع حد حقيقي 
ملعاناتهم، اشترط الرئيس عمر البشيرـ  بحسب 
عضو البرملان محمد احمد ســــليمان البرجوب ـ 
حلل األزمة حال عــــادال ان يفض االعتصام أوال، 
مما دفع احملتجني الى مقابلة ذلك بالرفض القاطع 

واالستعداد ملواجهة احلكومة.

وتعود ازمة املعتصمني الــــى نزع احلكومة 
اراضيهم ومساكنهم ألجل تشييد سد مروي في 
شمال السودان على امل تعويضهم بعد تهجيرهم 
الــــى مواقع أخرى، قبل ان تفشــــل احلكومة في 

الوفاء مبا التزمت به.
ورغم عدم وضوح الرؤية عن رغبة احلكومة 
في ايجاد معاجلة حقيقية للمشكلة او وجود بارقة 
أمل تلوح في األفق، يبدو ان املعتصمني أصبحوا 
أكثر تصميمــــا على مواصلة اعتصامهم وحتمل 

جميع الظروف في سبيل موقفهم.
وفي جانب آخر، لم يجد مواطنو الدامر عاصمة 
والية نهر شمال السودان غير الشكوى من امكانية 
تدهور الوضع الصحي باملنطقة بســــبب ضعف 
الرعاية الصحيــــة للمعتصمني وغيرهم، داعني 

احلكومة الى ايجاد حل عاجل للمشكلة.

راجنونـ  د.ب.أ: يجب أن تشعر أنظمة كمبوديا 
والوس وڤيتنامـ  وهي أنظمة ليست دميوقراطية 
باملعنى املفهوم للكلمة ـ بالقلق. ذلك أن ميامنار 
بدأت تخلص نفســــها إقليميا من وصمها ككبش 
الفداء املفضل النتهاكات حقوق اإلنسان واحلكم 
غير الدميوقراطي هذا العام، بعد أن بدأت حكومتها 
املنتخبة عــــام 2010 في إجراء بعض التغييرات. 
صحيح أن الطريق اليزال طويال أمام الدولة التي 
عاشت ردحا من تاريخها منبوذة، لكن اجلماعات 
احلقوقية واملناديــــة بالدميوقراطية رمبا تكون 
في حاجة إلعادة تركيز حمالتها لتستهدف أهدافا 
أقــــل وضوحا العام املقبل، وهو ما ميثل نبأ غير 
سار باملرة لنظم تعد أكثر تواضعا في قمعها في 

املنطقة. على عكس كل التوقعات، بدأ النظام املوالي 
للجيش والذي فاز في االنتخابات التشريعية العام 
املاضي، الدفع من أجل حتقيق إصالحات سياسية 
واقتصادية،  قد تكون خطوات صغيرة حســــب 
املعايير الدولية، لكنها ضخمة وفق معايير ميامنار. 
ال شك أن الربيع العربي اثار قدرا من اإللهام وكذا 
االرتفاع احلاد في قيمة العملة الوطنية كيات، لكن 
يبدو أن قدرا من التحفيز اطل برأسه من الداخل. 
الرئيس ثني ســــني، جنرال سابق يتمتع بسجل 
نظيف بشكل استثنائي كرجل عسكري،  بدأ أولى 
خطوات اإلصالح منتصف أغسطس املاضي عندما 
دعا زعيمة املعارضة أون سان سو تشي للعاصمة 

نايبيتاو إلجراء محادثات خاصة.

األخضر اإلبراهيمي: املجتمع الدولي لم يقم مبا يجب لتجنب املعارك والدمار في ليبيا

قيادي في حزب االستقالل: تزكيته جاءت دون الرجوع للمكتب التنفيذي

عائشة والساعدي القذافي يوكالن محاميًا إسرائيليًا أمام محكمة الهاي

املغرب: 53 تهمة بالفساد موجهة إلى مرشح األغلبية لرئاسة البرملان
الدار البيضــــاء ـ العربية.نت: 
يلتئم اليوم البرلمان المغربي ألجل 
انتخاب رئيس له، حيث ستتقدم 
األغلبية الحكومية بمرشحها عن 
حزب االستقالل، كريم غالب وزير 
النقل والتجهيز في الحكومة المنتهية 
صالحيتها، والذي من المنتظر أن 
يخضع للتحقيق من طرف العدالة 
هذا األسبوع في التهم الموجهة له 
من طرف الهيئة الوطنية لحماية 
المــــال العــــام، والمتعلقة بتبديد 
وإهدار المال العام. الشكاية موضوع 
االتهام، أحالها مؤخرا وزير العدل 
على الوكيل العام، الذي سيرفعها 
إلى رئيــــس الغرفة الجنائية لدى 
محكمة النقض، تبعا للفصل 265 
من المسطرة الجنائية، لمباشرة 
التحقيــــق. كريم غالب، وفي بيان 
حقيقة نشرته وكالة المغرب العربي 
لألنباء، اعتبــــر فيه، أن االتهامات 
الموجهة إليه من طرف هيئة حماية 
المال العام مجرد افتراءات وتصفية 
حســــابات، نافيا أن يكون استغل 

منصبه كوزيــــر للتجهيز، ليمنح 
لنفسه حق االســــتفادة من بقعة 

أرضية تابعة لألمالك العامة.
طارق الســــباعي، في تعليقه 
على بيان الحقيقة هــــذا، قال في 
تصريح لـــــ »العربية.نت«، ان ما 
ورد فيــــه اكتفى بنقطــــة واحدة، 
بينما عدد التهم الموجهة إليه 53 
تهمة، مبرزا بأنه ال يحمل أي عداوة 
لغالب، وأن ما أقدمت عليه الهيئة 
يندرج في إطار محاربتها للفساد 
أيا كان مصدره، مضيفا، أنه يحترم 
العديد مــــن مناضلي هذا الحزب، 
كالراحــــل عالل الفاســــي، ومحمد 
بوستة وأبوبكر القادري، الذي يقول 
عنه انه كان أســــتاذه في الجامعة 
ومنه تعلم مبادئ االستقامة، وعدم 
السكوت عن الحق، مشيرا إلى أن 
العديد مــــن مناضلي هذا الحزب، 
هم أعضاء بالهيئة التي يرأســــها. 
وأوضح السباعي، أن الهيئة ظلت 
على مدار سنوات تطالب بتحريك 
الشكاية الموجهة ضد غالب، وكان 

آخرها، شهر سبتمبر من سنة 2011، 
وأن وزير العدل كان وعده بالجواب 
بعد أسبوع، ولم يتم ذلك.وأن الهيئة 
من حقها أن تضع الرأي العام في 
الصورة، بعدما بات غالب قريبا من 
رئاسة البرلمان، وفي أن يتم إخباره 
أن عبد اإلله بن كيران الوزير المكلف 
بتشكيل الحكومة، توصل بملف 
غالب رســــميا من الهيئة مباشرة 
بعد نجاحه في االنتخابات األخيرة، 
وبالتالي كان عليه حسب السباعي 
أن يطلب من حزب االستقالل ترشيح 
اسم آخر، وهو الذي وعد الناخبين 
بمحاربة الفساد والمفسدين يقول 
المتحدث. وأشــــار، إلى أن حزب 
العدالة والتنمية، في حالة إذا لم 
يصوت فريقه البرلماني المكون من 
107 نواب لصالح غالب، فلن يفلح 
هذا األخير في أن تؤول إليه الرئاسة، 
وبذلك لن يضع الحزب نفسه في 
مأزق مفارقة القول للفعل، مع العلم 
أن االتحاد االشتراكي أعلن امتناعه 

عن التصويت حسب السباعي.

من جهته أعلن محمد الخليفة، 
عضـــو المكتب التنفيذي لحزب 
لـ  االســـتقالل، فـــي تصريـــح 
»العربية.نت«، أنه لم يحضر ألي 
استشـــارة داخل حزبه الختيار 
غالب كمرشح لرئاسة البرلمان، 
معتبرا أن العملية كانت اختيارا 
الفاسي األمين  شخصيا لعباس 
العام للحـــزب، وأن هذا األخير 
تصرف أيضا بإرادته وليس بإرادة 
الحزب في إبعاد بعض األسماء من 
الترشح لالستوزار، ويعتقد أنه 
من ضمنهـــم وأن هذا ينتمي في 
نظره لألساليب القديمة التي كان 
يظن علـــى غرار المواطنين أنها 
أنه  الماضي، موضحا  دفنت مع 
ليس على اإلطالق ضد شـــخص 
كريم غالب، بقدر ما كان ضد إقحام 
مجموعة من الشباب وأطفال خدج 
في الحزب ال عالقة لهم به، لكي 

يتبؤوا المناصب.
وقال الخليفة ان المغاربة وعلى 
رأســــهم شباب 20 فبراير، ال تريد 

عودة الوجوه القديمة، وباألحرى 
التي مر على استوزارها واليتان، 
مشيرا إلى أنه ال يعتقد بأن يقبل 
عباس الفاسي منصب وزير بدون 
حقيبة بعد مشواره الطويل، وهو 
الذي تحمل في اإلعالم ما لم يتحمله 
أحد من أشكال النقد وسخرية أقالم 
الكاريكاتور، مستبعدا أن يرتكب 

أمينه العام هذا الخطأ.
وشــــدد الخليفة عن ثقته في 
الهيئة الوطنية لحماية المال العام، 
متمنيا أن تكون هناك أكثر من هيئة 
على غرار جمعية طارق السباعي، 
معربا عن أسفه كون هذه األخيرة 
لم تقم بواجبها ولم تتحرك بالشكل 
المطلوب بعد أن وضعت شكايتها 
سنة 2008، ويرى كذلك أن من حق 
غالب الدفاع عن نفسه وإبراء ذمته، 
كما من حق الهيئة تبعا له أن تمد 
اإلعالم بكل مــــا تتوافر عليه من 
ملفات، وهو ما سيكرس في رأيه، 
ثقافة سياسية مسؤولة تساهم في 

تنزيل بنود الدستور إلى الواقع.

عواصمـ  وكاالت: ميثل احملامي 
اإلســــرائيلي نيك كاوفمان وكيال 
عن كل من عائشة والساعدي ابني 
العقيد الليبي الراحل معمر القذافي 
أمام احملكمة اجلنائية الدولية في 

الهاي.
وقالت صحيفة »هآرتس« أمس 
إن كاوفمان وهو خبير في القانون 
الدولي ويعمــــل محامي دفاع في 
احملكمة اجلنائيــــة الدولية يعمل 
لصالــــح األخوين القذافي في عدة 

مناطق في العالم.
وكان كاوفمان يعمل حتى نهاية 
العام املاضي كمدع عام في النيابة 
العامة اإلسرائيلية في منطقة القدس.

وبدأت العالقة بني كاوفمان واألخوين 
القذافي في أكتوبر املاضي بوساطة 
محقق كندي عمل ضمن طاقم حتقيق 
في ملفات شارك احملامي اإلسرائيلي 
فيها وقد توجه شخص له عالقة 
مع الســــاعدي القذافي إلى احملقق 
الكندي الذي بدوره أوصى بتعيني 
كاوفمان كمحامي دفاع عن األخوين 

القذافي.
ونقلت »هآرتس« عن كاوفمان 
قوله »طلبت على الفور أن أستوضح 
من الساعدي ما إذا كان يزعجه أني 
إسرائيلي ألني لم أرغب في إخفاء 
هذا األمر واإلجابــــة التي تلقيتها 

كانت »ال«.
وأضاف كاوفمان ان الساعدي 
القذافي حصل على جلوء في النيجر 
لكنه يخضع لقيود كثيرة متنعه 

من التنقل.
وفي إطار عمله كمحام للساعدي 
يجــــري كاوفمــــان اتصــــاالت مع 
االنتربول الذي أخطر الدول األعضاء 
في منظمة الشرطة الدولية أنه في 
حال القبض على الساعدي في إحدى 
الدول فإنه ينبغي اعتقاله وتسليمه 

لالنتربول.
وادعــــى كاوفمان في رســــالة 
وجهها إلى االنتربول الشهر املاضي 
أن اخلطوة التي قامت بها منظمة 

التحول من الثورة إلى الدولة وهي 
في أشــــد احلاجة الى إعالم وطني 
فعال. في سياق آخر، أعرب وزير 
اخلارجية اجلزائري األسبق األخضر 
اإلبراهيمي عن أسفه لكون املجتمع 
الدولي لم يلعب دورا أكثر فاعلية 
من أجل جتنب املعارك والدمار في 
ليبيا وتفادي تدخل حلف شــــمال 
األطلســــي الذي لم يقم بناء على 
تكليف من األمم املتحدة ولم تكن له 

صورة إيجابية خارج ليبيا.
كمــــا أعــــرب اإلبراهيمــــي في 
تصريحات له أمس خالل امللتقى 
الذي نظــــم باجلمعيــــة الوطنية 
الفرنســــية مببادرة مــــن جمعية 
فرنساـ  اجلزائر برئاسة جون بيار 
شــــوفامنان ونقلتها وكالة األنباء 
اجلزائرية عن أمله في أن تقوم كل 
من مصر واجلزائر وتونس اجليران 
األقرب لليبيا بإرساء »تعاون نشط 
مع أوروبا السيما فرنسا من أجل 

إعادة اعمار ليبيا«.

من حرب حترير ليبيا وجناح ثورة 
17 فبراير.

الــــوزراء الليبي  وقال رئيس 
د.عبدالرحيم الكيب ـ في كلمة له 
ـ »إن هذه  افتتح بها بث هذه القناةـ 
القناة ستكون حتت إشراف وزارة 
الثقافة واملجتمع املدني، وستكون 
منبرا مسؤوال للتواصل بني الشعب 
واملجلس الوطني االنتقالي واحلكومة 
االنتقالية، ونحن نعمل على االنتقال 
من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، 
مشــــيرا إلى أن الوزارة ستشكل 
قريبا جلنــــة لالتصال والتواصل 
مع االعالميني بغرض تفعيل العمل 
االعالمي، ووضع التصورات إلعالم 

وطني حر وفعال.
وأوضح أن العالم أصبح اليوم 
قرية إعالمية، واصبح لإلعالم من 
التفكير ما يجعله من أقوى أدوات 
التوعية والتوجيه واحلوار على 
املستويني احمللي والدولي، مشددا 
علــــى أن ليبيا متــــر اآلن مبرحلة 

الشرطة الدولية هي خطوة سياسية 
وأن االنتربول اعترف عمليا باحلكم 

املؤقت في ليبيا.
من جهة ثانية، توجه كاوفمان 
باسم عائشة القذافي األسبوع املاضي 
إلى املدعي العام احملكمة اجلنائية 
الدولية في الهاي لويس مورانو 
أوكامبو مبوجب طلب من عائشة 
مــــن أجل التحقيق في قتل والدها 

وشقيقها معتصم.
وكان كاوفمــــان حقق جناحا 
قضائيا في نهاية األسبوع املاضي 
عندمــــا أمرت احملكمــــة اجلنائية 
الدوليــــة بإطالق ســــراح موكله 
كليست مباروشيمنا من االعتقال 
بعد االشتباه بأنه شارك في قيادة 
ميليشيا نفذت عمليات اغتصاب 
وحشية في شمال شرق الكونغو 

خالل العامني.
إلى ذلك، عادت القناة الليبية 
الرسمية للدولة للبث مجددا أمس 
عقب توقفها خالل املراحل األخيرة 

الساعدي القذافيعائشة القذافي 

 ليوبولد سنغور اليزال ملهم السنغاليني  بعد عشر سنوات على رحيله
دكارـ  أ.ف.پ: بعد عشر سنوات 
على وفاته اليزال ليوبولد سيدار 
الشاعر صاحب الشهرة  سنغور 
العاملية والرئيس األول للسنغال، 
إلهام لسياسيني ومثقفني  مصدر 
في بــــالده إال ان محبيه يدينون 

محاوالت طمس ذكراه.
سنغور كان احد ابرز شخصيات 
املرتبطة  الزنوجة األدبية  حركة 
بالنضال ضد االســــتعمار والتي 

تبرز الهوية السوداء وثقافتها.
وقد ولد العــــام 1906 وتوفي 
في ديســــمبر 2000 في فيرسون 
)فرنسا( بعدما قاد السنغال من 
العــــام 1960 عند اســــتقاللها الى 

العام 1980.
انسحب بعدها طوعا من احلكم 
لصالح رئيس الــــوزراء في تلك 
الفتــــرة واألمني العــــام للمنظمة 
الفرنكوفونيــــة راهنــــا عبــــدو 

ضيوف.
ويقول الكاتب السنغالي امادو 
األمني سال »اسم السنغال مرتبط 
ارتباطا عضويا بسنغور، سنغور 

هو تأشيرة دخولنا العاملية«.
مــــودي نيانــــغ وهو  ويؤكد 

سانخاري ان عبدو ضيوف نفسه 
كان قبل ذلك »في اســــاس طمس 

اثر سنغور«.
معاونيــــه  »ان  ويضيــــف 
)ضيوف( ضايقوا كثيرا سنغور 
بعد تركه السلطة حملو اثره من 
نفوس السنغاليني مع حمالت على 
شخصه واقاربه واملؤسسات التي 

شكلها«.
ويعتبر امادو األمني ســــال ان 
عبــــدو ضيوف »اراد شــــرعا ان 
يثبت ان له شخصيته املستقلة، 
ومن ثم عوض عما فعله«. وينفي 
الرئيس ضيــــوف ان يكون عمل 

ضد سنغور.
ويشير عمر سانخاري الى ان 
الرئيس عبداهلل واد الذي وضع 
انتخابه العام 2000 حدا ألربعني 
سنة من احلكم االشتراكي »مفتون 
بســــنغور ويحاول تقليده رغم 

انتقاده له«.
الرئيس واد احد كبار معارضي 
سنغور أحيا او أجنز فعاليات او 
بنى حتتية ثقافية طرحها سلفه 
مثــــل املهرجان العاملــــي للفنون 

الزجنية ومسرح دكار الوطني.

وان الشــــاعر ورجل الدولة الذي 
دخل االكادميية الفرنســــية »كان 

في خدمة فرنسا«.
وتظهر شهادات ان سنغور غير 
معروف لدى الكثير من السنغاليني 
الذين كانوا صغارا او وولدوا بعد 

حكمه.
ويرى الصحافي بارا ضيوف 
الذي كان احد املقربني من سنغور 
»اتى ذلك نتيجة نواقص في النظام 

التربوي السنغالي«.
وفي الذكرى العاشرة لرحيله 
ستنظم مؤمترات ومعارض في دكار 
وسان لوي )شمال( من قبل احلزب 
االشتراكي ومؤسسة سنغور التي 
أسست العام 1974 ومقرها في دكار 
وتهدف الى الترويج للتعليم العالي 
والثقافة والبحــــث، لكن التكرمي 

الوطني غائب.
العام  وبدأ االهتمام بسنغور 
2006 في مئوية مولده عندما اطلق 
عبدو ضيوف اسم سنغور على 
الكثير من االماكــــن في دكار من 
مطار وجادة واكبر ملعب رياضي 

في البالد.
البروفيســــور عمر  ويقــــول 

صاحب كتاب عن ارث سنغور ان 
الرئيس االول للسنغال ساهم في 
جعل البالد »دولة حديثة مستقرة 
ودميوقراطية نسبيا، فال قطاع في 
البالد ال يحمل بصماته سواء كان 
اقتصاديــــا أو اجتماعيا أو ثقافيا 

او آخر«.
ويقــــول مســــؤول احلــــزب 
االشــــتراكي عثمان تانور ديينغ 
ان هذا احلزب الذي أسسه سنغور 
العــــام 1948 »اليزال يستشــــهد 
بســــنغور الــــذي ســــلحه بدرع 

ايديولوجية وعقائدية«.
في اجلامعات السنغالية يزيد 
عدد اطروحات الطالب التي تتناول 
فكر ســــنغور »كثيرا منذ وفاته« 
على ما يقول عمر سانخاري حامل 
شهادة دكتوراه ويعمل في جامعة 

الشيخ انتا ديوب في دكار.
لكن الكاتب امادو علي ديينغ 
يعتبر ان »الســــنغاليني ينسون 

سنغور.
من يدافع عــــن الزنوجة ومن 
يجرؤ على ذلك؟« ويعتبر املعارض 
السابق لســــنغور ان »اتباعه ال 
تأثير لهــــم« على الصعيد األدبي 

ليوبولد سيدار سنغور


