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اجلمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ عربية وعاملية

هزمية مدّوية حلزب «العدالة» املغربي لصالح «التجمع الوطني» الليبرالي
عواصم ـ وكاالت: مني حزب العدالة 
والتنمية اإلســالمي بهزمية قاسية في 
االنتخابات البرملانية املغربية بعد عشرة 
أعوام قضاها في رئاسة احلكومة، لصالح 
حزب التجمع برئاسة رجل األعمال عزيز 
أخنوش الذي يوصف باملقرب من القصر 

امللكي.
وأعلن وزير الداخلية املغربي عبدالوافي 
الفتيت صباح أمس عن تصدر حزب التجمع 
الوطني لألحرار الليبرالي لنتائج االنتخابات 

التشريعية بحصوله على ٩٧ مقعدا.
كما حصل حزب األصالة واملعاصرة 
على ٨٢ مقعدا، وحزب االستقالل على ٧٨ 
مقعدا، واالحتاد االشتراكي للقوات الشعبية 
على ٣٥ مقعدا، وحزب احلركة الشعبية 
على ٢٦ مقعدا، وحزب التقدم واالشتراكية 
على ٢٠ مقعدا واالحتاد الدستوري على 
١٨ مقعدا، والعدالة والتنمية على ١٢ مقعدا، 
بينما نالت باقي األحزاب األخرى ١٢ مقعدا.

وكان حزب العدالة والتنمية اإلسالمي 
املعتدل قد تصدر نتائج االنتخابات في 
عامي ٢٠١١ و٢٠١٦ بعد أن أوصلته النسخة 
املغربية من احتجاجات الربيع العربي إلى 

احلكومة.
وحزب التجمع، املصنف ليبراليا، لعب 
أدوارا أساسية في احلكومة املنتهية واليتها، 
وحصد أكثر من ربع املقاعد بحصوله على 
٩٧ مقعدا من أصل ٣٩٥ في البرملان بعد 

فرز ٩٦٪ من األصوات.
العدالة والتنمية اإلسالمي  أما حزب 
املعتدل الذي وصل إلى رئاسة احلكومة في 
سياق الربيع العربي ٢٠١١، فسجل تراجعا 
مدويا، إذ انخفضت حصته من ١٢٥ مقعدا 
في البرملان املنتهية واليته إلى ١٢ مقعدا 

فقط في البرملان املقبل.
ويرتقب أن يعني امللك محمد السادس 
خالل األيام املقبلة رئيس وزراء من حزب 
التجمع يكلف بتشكيل فريق حكومي جديد 
خلمسة أعوام، خلفا لسعد الدين العثماني.
وبعد فشــله في هزم اإلســالميني 
قبل خمسة أعوام حافظ حزب األصالة 
واملعاصرة على املرتبة الثانية بـ٨٢ مقعدا. 
وكان املنافس الرئيسي للعدالة والتنمية منذ 
أن أسسه مستشار امللك محمد السادس 
فؤاد عالي الهمة العام ٢٠٠٨، قبل أن يغادره 

في ٢٠١١.
أما حزب االستقالل (ميني وسط) فحل 
في املرتبة الثالثة بنيله ٧٨ مقعدا. وكان 
كال احلزبني ضمن املعارضة خالل الوالية 

البرملانية املنتهية.
وبلغت نسبة املشاركة في االنتخابات 
٥٠٫٣٥٪ وفق ما أعلن وزير الداخلية، علما 
أنها املــرة األولى في تاريخ اململكة التي 
جتري فيها في اليوم نفســه انتخابات 
برملانيــة (٣٩٥ مقعدا) ومحلية وجهوية 

(أكثر من ٣١ ألفا).

وكانت هذه النسبة استقرت في حدود 
٤٣٪ في آخر انتخابات برملانية قبل خمسة 
أعــوام، و٥٣٪ في آخر انتخابات محلية 

وجهوية العام ٢٠١٥.
وقال وزير الداخلية إن نسبة املشاركة 
في هذه االنتخابات مهمة جدا تعكس مدى 
األهمية القصوى التــي يوليها املواطن 
املغربي لهذه احملطــة االنتخابية املهمة 

وملختلف املؤسسات املنتخبة.
وتعد الهزمية املدوية للحزب اإلسالمي 
املعتدل مفاجأة كبيرة إذ ظلت تقديرات 
محللني ووســائل إعالم محلية ترشحه 
للمنافسة على املراتب األولى، في غياب 
استطالعات للرأي حول توجهات الناخبني 

قبل االقتراع.
وظل احلزب يحقق نتائج تصاعدية منذ 
مشاركته في أول انتخابات برملانية العام 
١٩٩٧، إلى أن وصل إلى رئاسة احلكومة في 
أعقاب احتجاجات حركة ٢٠ فبراير ٢٠١١ 
املطالبة «بإسقاط الفساد واالستبداد»، لكن 
من دون السيطرة على الوزارات األساسية.

ومينح الدستور الذي أقر في سياق تلك 
االحتجاجات صالحيات واسعة للحكومة 
والبرملان، لكن امللك يحتفظ مبركزية القرار 
في القضايا االســتراتيجية واملشاريع 
الكبرى التي ال تتغير بالضرورة بتغير 

احلكومات.
وبعد خمسة أعوام على رأس احلكومة 

استطاع احلزب احلفاظ على موقعه وفاز 
بانتخابات ٢٠١٦ بفــارق مهم عن أقرب 
منافسيه، بقيادة أمينه العام السابق عبداإلله 

بنكيران.
لم يســتطع تشكيل  لكن بنكيران 
حكومة ثانية لتشــبثه برفض شروط 
وضعها عزيز أخنوش في أزمة سياسية 
استمرت أشــهرا، قبل أن يعفيه امللك 
ويعني بدله الرجل الثاني في احلزب سعد 
العثماني. وقبل األخير بعد ذلك  الدين 
بشــروط أخنوش، ما أظهر احلزب في 

صورة ضعيفة.
وقبيل إغــالق مكاتب االقتراع أعلن 
حزب العدالة والتنمية أنه سجل «استمرار 
التوزيع الفاحش لألموال في محيط عدد 
من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات 

املعنية».
وسبق أن ندد حزب العدالة والتنمية 
خالل احلملة االنتخابية، التي استمرت 
أسبوعني، باستعمال املال لشراء أصوات 
ناخبني والستقطاب مرشحني، لكن من 

دون تسمية أي طرف.
من جهته، وجــه األمني العام حلزب 
األصالة واملعاصــرة عبداللطيف وهبي 
االتهــام مباشــرة إلى حــزب التجمع 
باملســؤولية عن «إغراق» الساحة باملال، 
ورد عليه األخير، متهما إياه بالسعي إلى 

«ضرب مصداقية االنتخابات».

حصل على ١٢ مقعداً فقط انخفاضاً من ١٢٥.. واحلزب الفائز يحظى بربع املقاعد

إسرائيل تعاقب املعتقلني «جماعيًا» وتوقف الزيارات 
وتستعني بأهم وحدة حتقيق بحثًا عن األسرى الهاربني

عواصم ـ وكاالت: منعت ســلطات 
االحتــالل االســرائيلي الزيــارات عن 
األسرى واملعتقلني الفلسطينيني لديها 
حتى نهاية الشــهر كنوع من العقاب 
اجلماعــي الذي دأبت على ممارســته، 
وذلك مع اســتمرار عجزها عن ايجاد 
االســرى الســتة الذي فروا من سجن 

جلبوع شديد التحصني.
وتســتعني قــوات االحتــالل بأهم 
وحدة حتقيق في الشرطة اإلسرائيلية، 
لكشف مالبسات فرار األسرى ومعرفة 
مكانهم، في حني أعلن جيش االحتالل 
اإلسرائيلي ارسال تعزيزات عسكرية 

جديدة لتعقبهم.
وتولت «وحدة التحقيق باجلرائم 
احمللية والدولية» في الشرطة التحقيق 
في ظروف فرار األســرى فجر االثنني 
املاضي، حيث استمعت امس لشهادات 
السجانني حول الظروف واإلخفاقات، 
التي كســرت هيبة مصلحة السجون 
اإلسرائيلية وأسطورة املنظومة األمنية 
في السجون اإلسرائيلية التي ال تقهر.

وتسعى الوحدة ـ وهي أهم وحدة 
حتقيق في الشرطة اإلسرائيلية ـ إلى 
الوصول ألي دليل حول تقدمي السجانني 
العون لألسرى أو التقصير في تطبيق 

تعليمات مصلحة السجون.
وقال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 
عومر بارليــف إن التحقيق متواصل 
ملعرفة ما إذا كانت عملية فرار األسرى 
تنطوي علــى مخالفات جنائية داخل 
أســوار الســجن. وأضاف أن اجلهود 
متواصلة لتصحيــح اإلخفاقات التي 
قادت إلى فرار األسرى، ومن املتوقع أن 
يخضع قائد السجن في األيام القادمة 
إلى مساءلة بصفته املسؤول األول عن 

تطبيق التعليمات في السجن وإدارته.
وسعيا لالنتقام، أفاد «نادي األسير 
الفلسطيني» أمس بأن إسرائيل أوقفت 
زيــارات املعتقلني الفلســطينيني في 
سجونها. وقال نادي األسير، في بيان، 
إن اللجنة الدوليــة للصليب األحمر، 
أبلغت عائالت املعتقلني بوقف الزيارات 
حتى نهاية شهر سبتمبر اجلاري جراء 
«التطورات اخلطيرة» التي تشــهدها 
الســجون. بيــد أن اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمر أعلنــت أنها تبلغت 
من مصلحة السجون اإلسرائيلية إلغاء 
«الزيارات املقررة لعائالت احملتجزين 
الفلســطينيني ملدة ثالثــة أيام فقط»، 

األسرى في السجون، وإغالق املرافق».
من جهة أخرى، حذر وزير الشؤون 
املدنية الفلسطيني حسني الشيخ من 
«انفجــار حقيقــي داخــل املعتقالت» 
فــي إســرائيل، مطالبــا «كل الهيئات 
واملؤسسات الدولية بالتدخل الفوري 
لوقف» ما أسماه «حملة قمعية» تقوم 

بها إسرائيل.
وطالبت دولة فلسطني األمم املتحدة 
ووكاالتهــا ومنظماتهــا املتخصصــة 
واحملاكم الدولية بالعمل الفوري على 
حماية األسرى الفلسطينيني وفضح 
بحقهــم،  اإلســرائيلية  االنتهــاكات 

واعتبرتها جرائم ضد اإلنسانية.

«بني ١٢ و١٤ سبتمبر ٢٠٢١».
وبحسب نادي األسير، ثمة ٤٦٥٠ 
الســجون  معتقــال فلســطينيا فــي 
اإلســرائيلية بينهــم نحــو ٢٠٠ طفل 
وقاصر. وذكرت الوكالة أن األســرى 
أعلنــوا مســاء أول من أمــس «النفير 
العام، والتمرد على كافة قوانني إدارة 
السجون، في حال استمرار اإلجراءات 

القمعية والعقابية املتخذة بحقهم».
وذكرت مصادر فلسطينية أن إدارة 
السجون اإلسرائيلية فرضت «جملة 
مــن العقوبات بحق األســرى، متثلت 
بعمليــات قمع ونقل وتفتيش خاصة 
في سجن جلبوع، وإغالق كافة أقسام 

األوروبيون واألميركيون ضاقوا ذرعًا
بسياسة «التباطؤ واالستفزاز» اإليرانية

بيروت: بدأت الشكوك تساور األميركيني 
واألوروبيــني حيــال موقف إيــران من 
مفاوضات العودة إلى االتفاق النووي، وبدأ 
القلق يتسرب إلى النفوس، في ضوء املوقف 
اإليراني املتصف بـ«املماطلة» والتباطؤ، ما 
أدى إلى جمــود املفاوضات وتوقفها منذ 
يونيو املاضي بعد عدة جوالت أوحت بوجود 
تقــدم وإمكانية إعالن االتفاق. فقد أعطى 
إيران «فسحة  األميركيون واألوروبيون 
االنتخابات  انتظار وفترة سماح» بسبب 
الرئاسية وترتيبات املرحلة االنتقالية وإعادة 
تكويــن للطاقم املفاوض مع طرق وآليات 
تفاوض جديدة. ولكــن القيادة اإليرانية 
اجلديدة تأخذ وقتها وليســت على عجلة 
من أمرها. وبعد مرور شــهرين ونصف 
على انتخاب إبراهيم رئيسي خلفا حلسن 
روحاني لم تعد «حجــة» ترتيب املرحلة 
االنتقالية مقبولــة، ولم يعد طلب طهران 
بشــهرين أو ثالثة أشــهر إضافية قبل 
استئناف املفاوضات مفهوما ومبررا، وهذه 
«الفرملة» اإليرانية استفزت الدول الغربية 
التي ال تستطيع أن تبقى في انتظار مفتوح 
زمنيا، وتخشى حدوث تغييرات وتقلبات 
قد تطيح بالتقدم الذي أحرز في األشــهر 

املاضية.
اإلدارة األميركية  فمن جهة، تواجــه 
ضغوطا داخلية وأخرى خارجية لرفض 
التجاوب مع املطالب اإليرانية، وبدأت تدرس 
«البدائل» ومنها االســتعاضة عن االتفاق 
الشامل باتفاق جزئي «انتقالي» تلتزم إيران 
النووية األكثر  مبوجبه بتجميد األنشطة 
خطورة وإثارة للجدل، مثل التخصيب عالي 
النســبة وانتاج معدن اليورانيوم وعودة 
التفتيــش مقابل رفع جزئــي للعقوبات 
األميركية املفروضــة. ومن البدائل أيضا 
احتمال اإلبقاء على العقوبات األميركية مع 

السعي لضم األوروبيني إليها.
ومن جهة مقابلــة، حترز إيران تقدما 
متسارعا في برنامجها النووي وتتحلل أكثر 
فأكثر من التزاماتها النووية، وزاد مخزونها 
حيث باتــت متتلك ١٠ كلغ من اليورانيوم 
املخصب بنسبة ٦٠٪، إضافة إلى ٨٤٫٣ كلغ 
من اليورانيوم املخصب بدرجة ٢٠٪، وكالهما 
يشكل انتهاكا صارخا لالتفاق. كذلك، فإن 
طهران أطلقت إنتاج معدن اليورانيوم الذي 
ترى األوســاط الغربية أنه ال مبرر عمليا 
له. وأخيرا، فإن طهران راكمت نحو ٢٥٠٠ 
كلغ مــن اليورانيوم ضعيف التخصيب، 
فيما املتاح لها ال يزيد على ٢٠٣ كلغ. هذا 
الوضع دفع بالوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى 
التنديد بقوة بتصعيد إيران النتهاكاتها من 

جهة، ولرفضها التعاون في موضوع الرقابة 
على برنامجها النووي كما كانت سابقا.

ويضاف إلى ذلك أن هناك تخوفا أميركيا 
أوروبيــا مزدوجا عنوانه األول أن تذهب 
طهران بتخصيب اليورانيوم إلى حد إنتاجه 
بنسبة ٩٠٪، وهي النسبة املطلوبة لصنع 
سالح نووي. وســبق ملسؤولني إيرانيني 
أن هددوا باجتياز هذه اخلطوة التي رمبا 
لن تعني بالضرورة أن إيران ستعمد إلى 
احلصول على السالح النووي، بل أن تتوصل 
إلى ما يســمى «احلافة النووية». من هنا، 
التخوف الغربي الثاني من أن غياب الرقابة 
األممية ملــدة طويلة عن البرنامج النووي 
بالغ الضرر بذاته. وهو ما يعنيه املسؤولون 
األميركيون في كثير من تصريحاتهم، ومنها 
قول روبرت مالي، وقبله وزير اخلارجية 
انتوني بلينكــن، والرئيس جو بايدن، إن 
نافذة التفاوض لن تكون مفتوحة إلى األبد، 
أو أن العودة إلى اتفاق ٢٠١٥ لن تكون ذات 
معنى، أو أن تهم اإلدارة األميركية، مبعنى 
أن إيران تكون قد جتاوزته ميدانيا بأشواط.
األميركيون واألوروبيون ضاقوا ذرعا 
بالســلوك اإليراني، ولكنهــم مع ذلك لن 
يتجاوزوا سياســة التنديد ويذهبوا إلى 
خطوات عملية مثل نقل امللف مجددا إلى 
مجلس األمن، وإمنا مييلــون إلى إعطاء 
فرصة الختبار نوايا واستعدادات رئيسي، 
والى اإلبقاء على أفق العودة التفاوض، مع 
التشديد على أن الكرة استقرت في ملعب 
إيران، وأن عليهــا أن تظهر مرونة حيال 

املطالب الدولية.
ورغم حالة التشكيك والتخوف من أن 
يؤدي وصول رئيسي إلى تعقيد املفاوضات 
وإجهاضها، فإن التوقعات ما تزال ترجح 
استئناف املفاوضات التي تأخرت ولكنها 
حاصلة واملسألة مسألة وقت. فالتغيير في 
الرئاسة اإليرانية ال يؤثر على آفاق إحياء 
االتفاق لكون املرشد األعلى علي خامنئي 
هو من ميلك الكلمة الفصل أيا كان الرئيس 
وتوجهه، وهو ال يريد التخلي عن أفضل أمل 
له في تخليص بالده من العقوبات.. فإيران 
بحاجة ماسة لرفع العقوبات عنها للخروج 
من األزمة االقتصادية اخلانقة وتداعياتها 
على املستوى االجتماعي واملعشي، ولتزخيم 
حركتها في املنطقة. والرئيس بايدن بحاجة 
إلى أن يفي بوعوده االنتخابية بإنهاء سياسة 
ترامب اخلارجية، والسيما جتاه إيران، وأن 
أي تراجع عن مســار العودة إلى االتفاق 
النووي يســجل إخفاقا له. وبعد خطوة 
االنســحاب من أفغانستان الذي أدى إلى 
تدهور شعبيته تأتي خطوة االتفاق مع إيران.

تنفيذ أول إجالء ألجانب بعد مغادرة أميركا أفغانستان
وإعادة تأهيل ٩٠٪ من مطار كابول وافتتاحه تدريجيًا

عواصم ـ وكاالت: شــهد 
مطار حامــد كرزاي الدولي 
أمس أول عملية إجالء لرعايا 
أجانب منذ انتهاء االنسحاب 
األميركي نهاية أغســطس 
املاضي، بعد سيطرة حركة 
العاصمــة  طالبــان علــى 

األفغانية كابول.
ونقلــت تقارير إعالمية 
عن ديبلوماسيني في كابول، 
أنه سمح إلجمالي ٢١١ أفغانيا 
مزدوجــي اجلنســية مــن 
بينهم ٣٠ أميركيا مبغادرة 
البالد على منت رحلة تابعة 
للخطوط اجلوية القطرية.
جاء ذلــك تنفيذا لتعهد 
حكومــة حركــة طالبــان 
اجلديــدة بالســماح ألكثر 
من ٢٠٠ أميركي ومواطنني 
مــن دول أخــرى بالســفر 
عبر مطــار كابول على منت 
طائرات مستأجرة حسبما 

نقل مسؤول أميركي.
وقد أعلن مسؤول قطري 
من على مدرج مطار كابول، 
أن املطــار جاهز للعمليات 
بنســبة ٩٠٪ تقريبــا، لكن 
إعادة فتحه ستكون تدريجية 
وفقا للخطط، مشــيرا إلى 
إلــى كابــول  أن الرحــالت 
ســتمر عبر املجال اجلوي 
الباكستاني في الوقت الراهن 

تشغيل مطار حامد كرزاي 
الدولي يتوقعون أنه سيكون 
الرحالت  جاهزا الستئناف 
الدولية في غضــون األيام 

القليلة القادمة.
ونقل املوقع عن مصادر 
خاصة قولها إن فريق العمل 
األفغاني ـ التركي ـ القطري 
أكد أن املطار سيكون جاهزا 
الستقبال الرحالت الدولية 

في غضون ثالثة أيام.
يأتي ذلــك بالتزامن مع 
وصــول طائــرة بحرينيــة 

اعتــراف حكومــات غربية 
بها وهو أمــر مهم من أجل 
التواصل األوسع نطاقا على 

الصعيد االقتصادي.
وقال املسؤول األميركي 
لـ «رويترز» مشترطا إخفاء 
هويته، إن املمثل األميركي 
اخلــاص زملاي خليــل زاد 
مارس ضغوطا على طالبان 

للسماح برحيل األجانب.
ولم يقل املسؤول إن كان 
األمريكيون ومواطنو الدول 
األخرى من بني من تقطعت 
بهم السبل أليام في مدينة 
مزار الشــريف بسبب عدم 
السماح للطائرات املستأجرة 

بالرحيل.
وفــي مطار كابــول قال 
املبعــوث اخلــاص لوزيــر 
القطري مطلق  اخلارجيــة 
القحطاني لقناة «اجلزيرة»، 
إنــه «يــوم تاريخــي لهــذا 
املطــار»، مضيفا أن «إعادة 
فتح املطار للرحالت الدولية 
بشــكل  يكــون  قــد   (...)

تدريجي».
وقال أحد أعضاء الفريق 
التقني القطري: «متكنا من 
إصالح الرادار وبعض أجهزة 
الهبوط اآللي التي كانت ال 
تعمل (..) وبعد ذلك أجهزة 

االتصاالت».

محملة مبساعدات إنسانية 
إلى مطار كابول أمس.

تأتي هذه اخلطوات بعد 
يومــني مــن إعــالن طالبان 
حكومة مؤقتة مشــكلة في 
األساس من رجال من قبائل 
البشتون من بينهم مطلوبون 
لالشتباه في ارتكابهم أعماال 
إرهابية، األمر الذي بدد اآلمال 
الدولية في تشكيل حكومة 

معتدلة.
أن  محللــون  واعتبــر 
تشكيل احلكومة قد يعرقل 

مقاتلو طالبان على عرباتهم في أحد شوارع كابول   (أ.ف.پ)

ألن غالبية أراضي باكستان 
مازالت غير مغطاة بالرادار.

وذكر مسؤول قطري آخر 
هو املبعوث اخلاص مطلق بن 
ماجد القحطاني للصحافيني، 
أن رحلة ستغادر املطار غدا 
اجلمعــة، مضيفا أن طائرة 
غــادرت كابــول امس كانت 
رحلة منتظمة وليست عملية 

إجالء.
في الســياق نفسه، نقل 
موقع روسيا اليوم «RT» أن 
اخلبراء العاملني على إعادة 

فلسطينيون يدعون حلماية نحو ألف أسير في سجون االحتالل خالل احتجاج قرب الصليب األحمر في غزة  (أ.ف.پ)

املتهم الرئيسي في هجمات باريس يجبر 
القاضي على تعليق جلسة احملاكمة

باريسـ  وكاالت: تولى صالح عبدالسالم، 
العضــو الوحيد على قيد احلياة من أفراد 
املجموعات التي نفذت اعتداءات باريس في 
١٣ نوفمبر ٢٠١٥، الكالم مجددا أمس ليبرئ 
ســاحة ثالثة متهمني آخرين في احملاكمة 
املاراثونيــة التي انطلقــت أول من أمس، 
ما اضطر قاضي احملكمة لتعليق اجللسة 
أمــس، بعد أن حاول املتهــم لليوم الثاني 
على التوالي اســتغالل احملاكمة لتسجيل 

مواقف سياسية.
وقال صالح عبدالسالم «قدموا لي خدمات 
لكنهــم كانوا يجهلون كل شــيء»، تعليقا 
على املســؤوليات احملتملة فــي الهجمات 
التي أودت بحياة ١٣٠ شخصا، ذاكرا محمد 
عمري وحمزة عطو وعلــي القاضي وهم 
ثالثة من املقربني منه في بروكسل ساعدوه 
خالل فراره بعد تنفيذ االعتداءات، وأضاف 
«لم يفعلوا شــيئا»، وكان عبدالســالم بدأ 
يتكلم مع استئناف اجللسة فيما كان يدور 

نقاش قانوني حول القبول ببعض املدعني 
باحلق العام.

ومضى يقول «مبدئيا يفترض أننا أبرياء 
قبل احملاكمة مع أنني ال أثق بقضائكم».

وحذره رئيس محكمة اجلنايات اخلاصة 
جان-لوي بيرييس أكثر من مرة من مغبة 
خروجه عن موضوع اجللســة ثم اضطر 
في النهايــة إلغالق مكبر الصــوت املتاح 

لعبدالسالم.
وقاطعه رئيس احملكمة مرة أولى بقوله 
«هذا خروج عن النقاش سيد عبدالسالم»، 
فرد عليه املتهم البالغ ٣١ عاما «ال تكن أنانيا 
ســيدي. فثمة أشــخاص آخرون يريدون 

االستماع إلّي هنا».
وقال جان-لوي بيرييس وقد بدا عليه 
بعض االستياء «كان امامك خمس سنوات 
لتوضيح موقفك لكن لم تشأ اإلدالء بإفادات 
كما يحق لك. وادرك اآلن أنك تريد ذلك وهذا 
امر ممتاز لكن الوقت غير مناسب راهنا».


