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التصحر السياسي وغياب المؤسسات 
وراء مشاكل األحزاب الداخلية

سياسيون لـ "الضمير":

بداية أسبوع  حافل 
باإلضرابات في ثالثة قطاعات

التعليم الزيتوني في تونس يصارع من أجل البقاء

7 آالف طالب و25 فرعا و600 مدّرس

محمد الصالح فليس )رئيس بلدية بنزرت سابقا(:

النظام البلدي لم يكن في خدمة المواطنين 
 جسرا للسلطة المركزية

ّ
بل ظل

تعطل اإلنتاج والوضع االقتصادي األوروبي..

 أبرز التحديات والحكومة مطالبة بسرعة اإلنجاز

تّجار السوق المغاربّية ببن قردان: 

سنغلق كل المعابر إذا لم تصدر قرارات ملموسة

سالم األبيض
الحكومة وثقافة 

الغنيمة السياسية

"داعش" 
بوابة للتدخل العسكري 

الغربي في ليبيا
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صورة والدة الس��جن ياس��ن العياري )س��ّيدة العّياري( وه��ي تقود الوقفة 
األسبوعية املطالبة بإطالق سراح ابنها أمام املسرح البلدي، صورة ال أعتقد أّنها 

ترضي أو تليق بتونس بعد أربع سنوات من ثورة احلرية والكرامة.. 
ِستينّية – تزيد عن ذلك أو تنقص قليال – ال أدري، ولكّنها وهي واقفة على 
درج��ات املس��رح البلدي الذي أراد له مصّممه جان إميل رس��بلندي أن يكون 
رم��زا للحرّية والكلمة احل��ّرة واملبدعة واملنطلقة واملتح��ّررة من كل القيود، 
مثلم��ا تبّينه الرس��وم التي تعلو املدخل الرئيس��ي للمس��رح..  كانت وكأنها 
امت��داد لذلك املش��هد الذي أبدعه "س��بلندي" وهو يرس��م مالم��ح "هيكله" 
اجلديد وس��ط ش��ارع جول فيري أو ش��ارع احلبي��ب بورقيبة وف��ي رواية 

أخرى شارع الثورة.. 

إم��راة في ذلك العمر تقف على عتبات املس��رح البلدي حتم��ل الفتة كتب عليها 
"احلري��ة للياس��ن العي��اري .. free yassine".. ص��ورة ال أعتق��د أّنه��ا تليق 
مبش��هد تونس اجلديدة التي تش��اء األقدار أن يتأّسس على صورة لتونس أريد 

لها أن تكون رمزا لتونس اجلديدة.. 
وهي تصرخ "احلرية لياس��ن" ال أدري مبا تش��عر وهي ف��ي ذلك العمر وفي 
تل��ك الوضعية، ه��ذه األم التي فقدت زوجها واليوم حترم م��ن ابنها؟ ورغم ذلك 

تقف صامدة لتقود االحتجاجات املطالبة بإطالق سراحه.. 
هل نس��تطيع نحن – األبناء –، أن ندرك حجم املشاعر التي تعتمل داخل جعل 
ه��ذه األم لتحولها الى كتلة من احلركة والقّوة والنش��اط.. وترفع صوتها عاليا 

– بال ملل وال كلل - لتطالب بإطالق سراح ابنها.. 
ّول  أحس��ب أّني أعرف، والذين عانوا جتربة السجن املريرة يعرفون، كيف حتحُ
األّم ضعفها إلى قّوة تتجاوز قدرات جس��دها الضعي��ف املتهالك، وكيف تتحّول 

القّطة إلى لبؤة عندما تشعر أن أحد أبنائها في خطر.. 

عندم��ا وقع��ت عين��ي عليها يوم أم��س وهي ترفع بإص��رار الفتة كت��ب عليها 
"احلرّية لياس��ن" وتذكرت سلس��لة التحركات والوقفات التي ش��اركت فيها.. 
تس��اءلت ه��ل هذا املش��هد يلي��ق بتونس ما بع��د الثورة؟ ه��ل هذا املش��هد يليق 
باجلمهوري��ة الثانية؟ أال يكف��ي هذه الثكلى مصيبتها الس��ابقة في زوجها الذي 
ق��ّدم روحه فداء لهذا الوطن؟ أال يجدر بنا أن نقّدر حجم معاناتها ومصيبتها في 

زوجها حتى نسجن إبنها؟

ل��ن أدخل في نقاش ال سياس��ّي وال قانونّي، حول أس��باب ومس��ّببات س��جن 
ياسن العياري، وال املخطئ واملصيب في هذه القضية التي خلّفت مأساة عائلية 
حقيقية.. ولكني أريد ملن أخاطبهم وعلى رأس��هم رئيس احلكومة اجلديد السّيد 
احلبي��ب الصيد ألقول له أن زيارته لبيت الطفل حم��ة حمة، كانت حركة رمزية 

ولفتة إنس��انية تؤّشر على شخصّية مشبعة باإلحساس باملظالم واملآسي التي 
يعيشها أبناء هذا الوطن.. وأعتقد أن عائلة ياسن العياري تستحّق نفس اللفتة 

التي حظيت بها عائلة حمة حمة.. 
س��يدي رئيس احلكومة، ال أعتقد أن الّصورة التي س��تنطبع لدى الرأي العام 
ع��ن بداية عهدكم باحلكم س��تكون جميلة ومش��رقة كما أردناه��ا عندما تقف في 

خلفيتها والدة وهي حتمل أثقالها وأوجاعها لتطالب باحلرية.. إلبنها.. 
س��يدي رئيس احلكومة، ال أعتقد أن ياس��ن العياري ميث��ل خطرا على الدولة 
التونسية، بل هو أحد أبنائها، وابن املؤسسة العسكرية، احلامية األولى للّديار، 
ترّبى في أحضانها وتشّبع بروحها، وال أعتقد أّنه ميكن أن يضمر لها شّرا أبدا.. 
لذل��ك ف��إن إطالق س��راح العياري س��يكون رس��الة فيه��ا الكثير م��ن املعاني 
اإلنسانية النبيلة، وفيها حفاظ على صورة  تونس احلرّية والدميقراطّية، وهي 

املنجز الوحيد لنا بعد الثورة.. 
وعل��ى غرار ياس��ن العياري أعتقد س��ّيدي الكرمي أن عل��ى حكومتكم رفع كل 
املظالم الواقعة س��واء على أمين بن عّمار أو شباب الفالّقة أو غيرهم مّمن أوقفوا 

بسبب آرائهم.. 

علين��ا س��ّيدي الك��رمي، إّن نضم��ن مع��ا حتقي��ق انطالق��ة ناجح��ة لتجربتنا 
الدميقراطّي��ة الولي��دة، وهذه االنطالق��ة لن تكون كذلك إذا م��ا بدأنا جتربتنا في 
احلكم بسجن املدّونن ونعمل على تكميم األفواه وتقييد احلرّيات بصفة عامة..
تونس الغ��د لن تحُبنى وال ميكن أن تبنى بتكميم األفواه وغلق املنابر االعالمية 
وجت��رمي التح��ركات االحتجاجي��ة واّتهام مناط��ق كاملة بالتوّرط في "غس��يل 

االرهاب"..
مش��كلة تونس ليست ياس��ن العياري وال قناة الزيتونة .. مشكلة بالدنا هي 

تثبيت احلرّيات والشروع في البناء والتنمية.. 
هّمن��ا هو التش��غيل والتعليم ال��ذي بات اختاللهم��ا ينتج األمّي��ن واجلرمية 

واإلنحراف، همنا هو سلّم القيم الذي انقلب رأسا على عقب .. 
مش��كلتنا في التهاب الكبد الفيروس��ي ال��ذي يضرب أهلنا في س��يدي بوزيد، 
والس��رطان الذي يفتك بأهلنا في قابس، ومشاكل البيئة التي تسّمم أجواءنا من 

قابس إلى صفاقس.. وغيرها من مناطق البالد..
مش��كلتنا م��ع الفاس��دين واملتاجرين به��ذا الوطن وبدماء ش��عبنا ومس��تقبل 

بالدنا.. 

هذه مشاكلنا، حتى ال نضل الّطريق من البداية فنتيه مّرة واحدة، أّما االنفالتات 
الت��ي قد ترافق أحيانا احلّق في حرّية الرأي والتعبي��ر، فإن الّصبر عليها أفضل 
من االنتكاس إلى اإلس��تبداد، والتعامل مع املشكالت التي تنجّر عن حرّية أفضل 

بكثير من التعاطي مع املصائب التي يخلفها اإلستبداد..

والدة ياسين العياري .. أيمن .. الزيتونة و"الفالقة" 

مشكالت الحرية ومصائب االستبداد
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وزارة الخارجّية تلتزم 
الصمت !

تونس – 
امتنع الس��يد مختار الشواش��ي الناطق 
الرسمي باس��م وزارة اخلارجية اإلدالء 
تصريح��ات  بخص��وص  تعلي��ق  ب��أي 
الس��فير رض��ا ب��وكادي الت��ي مت بثه��ا 
عل��ى قن��اة املتوس��ط مس��اء اخلمي��س 
املاضي. وحسب املوقع االلكتروني، أّكد 
الشواش��ي أن وزارت��ه ترف��ض أن تدلي 

بأي رأي وأنها تلتزم الصمت حيالها.
رض��ا  أن  إل��ى  اإلش��ارة  وجت��در 
الب��وكادي كان قد صرح ب��أن احلكومة 
مس��ؤولة عن عدم اس��تالم أب��و عياض 
وأحمد الرويس��ي املتورطن في اغتيال 
ش��كري بلعي��د ومحم��د البراهم��ي رغم 
مس��اعيه احلثيثة من أجل القاء القبض 
عليهم��ا ف��ي ليبي��ا. تصريح��ات أخرى 
أدل��ى بها رض��ا الب��وكادي ال تقل أهمية 
ع��ن س��ابقتها وتتمثل ف��ي أن احلكومة 
الس��ابقة لم تكن حريصة على استعادة 
القط��اري  ونذي��ر  الش��ورابي  س��فيان 
وذلك ألنها لم تكن تس��تمع إلى الس��فير 
التونس��ي في ليبيا ول��م تكن تطلع على 
التقارير التي كان يرسلها حول الوضع 

األمني في ليبيا.

تونس – بناء نيوز
أفاد الناطق الرس��مي باس��م احلماية املدنية العقيد 
منج��ي بالقاضي ف��ي تصريح لوكال��ة "بناء نيوز 
أمس الس��بت 14 فيفري 2015، أّن حريقا بورش��ة 
لصنع احلش��ايا في منطقة جربة مي��دون )حتديدا 

سدويكش( أسفر عن وفاة ثالث أشخاص )صاحب 
املخ��زن و2 عمال( وإصابة ش��خص آخ��ر بجروح 
طفيف��ة. وبّن بالقاض��ي أّن احلريق ج��د أمس على 
الساعة التاسعة صباحا في ورشة لصنع احلشايا 
متتد عل��ى مس��احة 100 متر مرب��ع مبنطقة جربة 

ميدون من والية مدنن.

وتابع الناطق الرس��مي باسم احلماية املدنية أّن 
هذا احلريق اس��فر ع��ن وفاة 3 أش��خاص )إمرأتان 
ورجل( بعد نقلهم إلى املستش��فى وإصابة شخص 
رابع بحروق طفيفة ومت نقله إلى املستش��فى لتلقي 
االس��عافات، وق��د اندل��ع احلري��ق نتيج��ة إنفجار 

قارورة غاز.

تعيين واليين جديدين على بنزرت والمهدّية
 تونس - 

أعلنت وزارة الداخلية في بالغ لها أمس السبت أّن رئيس احلكومة احلبيب الصيد 
قّرر تعين منور الورتاني واليا على بنزرت وفوزي غراب واليا على املهدية.

تونس - 
مّت تعي��ن حمي��دة الب��ور رئيس��اً مدي��راً عام��اً لوكال��ة تون��س إفريقيا 
لألنباء، وفق بالغ لرئاس��ة احلكومة أمس السبت 14 فيفري. ويذكر أن 
حمي��دة البور متحصلة على دكتوراه في عل��م االجتماع من كلية العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية بتونس وعلى األستاذية في الصحافة من معهد 
الصحافة وعلوم اإلخبار. وقد شغلت إلى حن تعيينها باملنصب اجلديد 
خط��ة مدير قس��م الصحافة مبعه��د الصحافة وعلوم اإلخبار ومنس��قة 

املاجستير املهني في الصحافة االستقصائية في املعهد نفسه.

الضغط على أسعار مادة اإلسمنت
تونس- 

دعا زكرياء حمد وزير الصناعة والطاقة واملناجم في اجتماع مع أعضاء الغرفة الوطنية ملصنعي اإلس��منت أمس 
اجلمعة، أصحاب املهنة للضغط على األس��عار وحتس��ن القدرة الشرائية للمواطن التونسي وباعتبار الدور املهم 
واالس��تراتيجي الذي يلعبه قطاع اإلس��منت في التنمية االجتماعية واالقتصادية. وحس��ب بالغ لوزارة الصناعة 
أعرب أعضاء الغرفة الوطنية ملصّنعي اإلسمنت عن استعدادهم لالستجابة لطلب الوزارة الذي يتمثل في الضغط 

على أسعار مادة اإلسمنت والتنسيق مع مصالح الوزارة لتفعيل اإلجراءات التي ميكن اتخاذها في هذا الغرض.

السبسي يتلقى 
دعوة رسمية 
لزيارة اإلمارات

تونس- 
اجلمهوري��ة  رئي��س  حت��ادث 
أم��س  السبس��ي  قائ��د  الباج��ي 
السبت بقصر قرطاج مع الشيخة 
لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة 
الدول��ي  والتع��اون  التنمي��ة 
لدول��ة  الرس��مية  واملبعوث��ة 
االمارات العربي��ة املتحدة حول 
س��بل دعم العالقات بن البلدين 
الوزي��رة  وس��لمت  الش��قيقن. 
رئيس اجلمهورية دعوة رسمية 

ألداء زيارة لدولة اإلمارات.

كاتب عام جهة تونس: انضمام 400 منخرط 
جدد إلى حركة النهضة

تونس - 
قال الكاتب العام اجلهوي حلركة النهضة بتونس حمدي زواري إّن 400 منخرط جديد 

انضموا للحركة بعد االنتخابات التشريعية رغم أنها ليست احلزب احلاكم.
وورد تصري��ح ال��زواري خالل تظاهرة "ي��وم املنخرط اجلديد" الت��ي نظمها الفرع 

أمس السبت بالعاصمة بحضور األمن العام للحركة علي لعريض.

تأجيل الحسم في تركيبة مكتب 
مجلس الشعب

تونس - 
ل��م يفض اجتم��اع رؤس��اء الكتل النيابي��ة مس��اء اجلمعة مبجلس 
ن��واب الش��عب، إل��ى اتفاق بش��أن تركيب��ة مكتب مجل��س النواب، 
وتوزيع املس��ؤوليات بن مختلف الكتل صلبه. ومت تأجيل احلس��م 
في املس��ألة إلى إجتماع يوم غد االثنن، م��ع العلم أّن اخلالف يكمن 

في تأويل الفصل 65 من القانون الداخلي ملجلس نواب الشعب.

جربــــة: 3 وفيات وُمصاب في حريق مصنع حشايا

تعيين حميدة البور رئيسا مديرا عاما لوكالة تونس إفريقيا لألنباء

تونس- 
أعل��ن مؤخ��را ع��ن تأس��يس حزب 
جديد حمل اس��م "الطريق" يرأسه 
لطلب��ة  الع��ام  باالحت��اد  القي��ادي 
تونس سابقا عبد القادر احلمدوني. 
وجاء في البيان التأسيسي للحزب 
أن "الّطري��ق" ه��و ح��زب تقّدم��ّي 
احلّرّي��ة  قي��م  يول��ي  اجتماع��ّي 
والعدال��ة األولوّية التي تس��تحّق. 
الش��املة  التعبئ��ة  إل��ى  ويه��دف 
والواس��عة لبناء قط��ب دميقراطي 
األح��زاب  كل  يش��مل  حداث��ي 
السياس��ية واحل��ركات والتي��ارات 
واملنظم��ات  واليس��ارية  التقدمي��ة 
واجلمعيات والشخصيات املستقلة 
هدف��ه بن��اء اجلبه��ة الدميقراطي��ة 

املدنية الواسعة.
وأّكد البيان التأسيس��ي للحزب 
أصبح��ت  الش��عبية  اجلبه��ة  أّن 
اليوم غير كافية "أمام غول اليمن 

املتحالف املترصد لكل نقس تقدمي 
ودميقراطي حر".  واعترف البيان 
مب��ا وصف��ه بال��دور ال��ذي لعبته 
وبالنجاح��ات  الش��عبية  اجلبه��ة 
الت��ي حققته��ا ف��ي بع��ث توليف��ة 
جديدة لليسار املاركسي والقومي 
الشعبي والبعثي العروبي، وذلك 
رغم الهن��ات والتكتيكات اخلاطئة 
ف��ي بع��ض األحي��ان التي ش��ابت 
عملها مؤسس��اتيا واس��تراتيجيا، 
وفق تعبير البيان.                                                                    

تأسيس حزب يساري جديد
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تونس - 
نّظمت أمس السبت عائلة املدّون ياسن العياري رفقة عدد من نشطاء املجتمع املدني 
وقفة مس��اندة لياسن جّددوا خاللها املطالبة بإطالق سراحه. وكانت الوقفة فرصة 
للمن��ادة برف��ع يد الس��لطة عن حرّي��ة التعبير وإطالق س��راح املدّون��ن واملوقوفن 
بس��بب آرائهم على غرار امل��دّون أمين بن عّمار ومجموعة الفالّق��ة. كما رفع عدد من 
املش��اركن في الوقفة شعارات مس��اندة ملدينة ذهيبة وبنقردان، مطالبن احلكومة 

بالتنمية للجنوب املهّمش.

 - عمار عبد اهلل 
قال  الس��جن السياسي الس��ابق والناش��ط باملجتمع املدني عبد احلميد الطرودي، 
إن��ه يحاكم اليوم بتهم كيدي��ة أرادت من خاللها األطراف الت��ي تقاضيه إزاحته عن 
الس��احة املجتمعي��ة لتواص��ل املمارس��ات القدمية من تس��ويف ومماطل��ة، مطالبا 

القضاء مبراجعة مالبسات القضية وفتح حتقيق في حيثيات وشبهات الفساد  .
وأك��د الطرودي خالل ندوة صحفية عقدها أمس الس��بت حتت ش��عار "حوكمت 
في الس��ابق على أفكاري وأحاكم اليوم عل��ى حراكي املجتمعي لفائدة أبناء اجلهة" 
حضرها العشرات من املتضامنن من أهالي املنيهلة، على بطالن التهم الواهية التي 
تالحقه، مش��يرا إلى أن بعض األطراف التي تتبعته قضائيا  اعتبرت أّن دفاعه على 

التنمية والبنية التحتية مبعتمدية املنيهلة تعطيال حلرية العمل.
وأوضح أنه اس��تأنف احلكم القضائي الصادر ضده بالس��جن شهرين في قضية 
رفعه��ا بعض ممن ل��م يتأقلموا بعد مع الدس��تور اجلديد، معتب��را أن هذه االطراف 
الرافض��ة حلق املوطن ف��ي متابعة مصي��ر االعتم��ادات املرصودة للبني��ة التحتية 
باجله��ة ودور املجتم��ع املدني في املس��اهة الفعالة ف��ي دفع عجل��ة التنمية، أرادت 

إسكات كل صوت يطالب بتسريع إجناز املشاريع وتشويهه.

وقفة مساندة لياسين العّياري

بعد صدور حكم بشهرين سجنا في حقه:

 الطرودي يكشف
 األطراف التي استهدفته

 – أمال منصر عطوي
قال محم��د الرجيب��ي رئي��س جمعية 
جتار الس��وق املغاربية بنب قردان في 
تصري��ح جلريدة "الضمي��ر" إّن غلق 
معب��ر رأس جدي��ر من��ذ 20 يوم��ا أثر 
تأثيرا مباش��را ف��ي وضعية الس��وق 
والوضع التج��اري باملنطقة. ووصف 
الرجيبي الوضع في السوق املغاربّية 
باألزمة الكبرى بعد التوقف التام لكل 
العملي��ات واملب��ادالت التجارّي��ة منذ 
أّن التجار  20 يوم��ا باملعب��ر، مؤك��دا 
متضرري��ن تض��ّررا كام��ال بعد تعطل 
الس��وق عن العمل بس��بب عدم وجود 
س��لع وبالتالي عطالة التجار من قرار 

فرض اإلتاوة على املعبر. 
وق��ال محّدثن��ا إّن جلب الس��لع من 
ليبيا يعتبر مبثابة التجارة احلدودية 
وليس��ت جتارة موازية كم��ا يعتبرها 
اآلخرون، مؤكدا أّن التجارة احلدودّية 
معم��ول به��ا ف��ي أعت��ى ال��دول مث��ل 
أمريكا واملكس��يك وفرنس��ا وايطاليا. 
ع��دم  إل��ى  محم��د  دع��ا  وباملناس��بة 
التعاط��ي مع مل��ف بنق��ردان باعتبار 
التجار مهربن في ح��ن أّن التجار هم 

جنود على احلدود، وفق تعبيره.
واعتبر الرجيبي أّن ما يتم ترويجه 
بف��رض  اإلع��الم  وس��ائل  عب��ر  اآلن 
اإلتاوة على معبر راس جدير للحد من 
اس��تفحال ظاهرة التهري��ب واملهربن 
وراءه أطراف تريد خلق فوضى داخل 
اجله��ة. كم��ا أش��ار إلى وج��ود أجندة 
باملدين��ة  تترّب��ص  خارجّي��ة  أخ��رى 
املناط��ق  إف��راغ  عل��ى  تعم��ل  والت��ي 
احلدودّي��ة من األمن س��عيا لتس��هيل 

اختراقها.
وقال محّدثنا في صورة عدم توصل 
املجلس الوزاري إلى قرارات ملموسة 
ف��ي األيام القليلة القادم��ة فإّننا جتارا 
ومواطن��ي بن قردان سنس��عى بكل ما 
أوتينا من قوة إلى غلق كل املعابر أمام 
املب��ادالت التجارّية إي��رادا وتصديرا، 

وفق قوله.
ل��ه  م��ن  أيض��ا كل  ودع��ا محّدثن��ا 
مصلح��ة ف��ي املعب��ر إلى التح��ّرك من 
أج��ل فتح��ه مش��يرا إل��ى أّن تداعيات 
الغل��ق س��تكون وخيم��ة عل��ى الدولة 
التونسية نفسها، بالنظر إلى أّن معبر 
راس جدير ش��ريان حياة ال بن قردان 

فحسب بل الدولة التونسية عاّمة. 
 

التمييز االيجابي
وأّكد الرجيبي ضرورة س��ن قانون 
مالي��ة جدي��د في إط��ار قان��ون التميز 
االيجاب��ي الذي ن��ص عليه الدس��تور 
التونس��ي باقتطاع نس��بة مائوية من 
مداخيل املعبر لصالح التنمية احمللّية 

بنب قردان.
واعتب��ر محّدثن��ا أّن زي��ارة الوف��د 
ال��وزاري إل��ى بنق��ردان ل��م ترتق إلى 
طم��وح أهالي ب��ن ق��ردان معتب��را أّن 
اله��دف منه��ا معل��وم، بالس��عي إل��ى 
امتصاص غضب أهال��ي اجلهة. وقال 
الرجيبي إّن أهالي بن قردان ينتظرون 
حل��وال فعلي��ة ودائم��ة مش��يرا إلى أّن 
األهالي س��ئمموا التقلب��ات التي باتت 
املنطق��ة تعيش على وقعها منذ عهود. 
وحّم��ل الدول��ة مس��ؤولّية احلوار مع 
الس��لط الليبية بخصوص معبر راس 
جدي��ر. ونّبه الرجيبي إل��ى احلذر من 
اللع��ب بق��وت املواطن��ن داعي��ا إل��ى 
التس��ريع ف��ي وض��ع من��وال تنموي 

واضح للجهة.

الوضع بالسوق
وع��ن األوضاع بالس��وق املغاربية 
إل��ى  تفتق��ر  بأّنه��ا  الرجيب��ي  أفادن��ا 
مختل��ف مقّوم��ات العم��ل الك��رمي من 
إن��ارة وتصريف مياه األمط��ار وبنية 
ه��ذه  جمل��ة  أّن  إل��ى  مش��يرا  حتتي��ة 
املطال��ب عق��دت ألجلها ما يق��ارب 12 
جلس��ة منذ م��اي املاضي م��ع البلدية 
ووزارة الش��ؤون االجتماعي��ة وزارة 
والس��لطات  التنمي��ة  وزارة  املالي��ة 
احمللي��ة واجلهوي��ة بحض��ور املعتمد 
ووالي اجلهة وكاتب الدولة للش��ؤون 
االجتماعي��ة ش��كري والي ال��ذي كلّف 
بهذا املل��ف، كما وضع ه��ذا امللف على 
طاول��ة حكوم��ة جمعة لك��ن اجلهة لم 
تش��هد إل��ى الي��وم أي إجن��از، وفق ما 
صّرح به محّدثنا. وأكد رئيس جمعية 
جت��ار الس��وق املغاربي��ة أّن الش��ركة 
الوطني��ة للكهرباء والغ��از قامت بكل 

الدراس��ات املتعلق��ة بوض��ع الس��وق 
وقد مت حتديد جملة املشاريع األخرى 

لكّنها ظلت حبرا على الورق.
وأضاف التاجر احلسن هالل الذي 
يشتغل بالسوق املغاربية منذ 1994 
أّن الوضع في الس��وق يعيش كس��ادا 
جتاريا إل��ى درجة ال تط��اق، مبينا أّن 
التجار معطلون عن العمل منذ انطالق 
احل��راك االحتجاج��ي. وأض��اف هالل 
بأّن الس��لع التي تدخل الس��وق نسبة 
70 باملائ��ة منه��ا مصدرها من الداخل 
الس��احلية:  اجله��ات  م��ن  التونس��ي 

اجلم، مساكن، سوسة.
وأك��د عب��د الل��ه رق��اد التاج��ر ه��و 
اآلخر بالس��وق املغاربّي��ة، نفاد صبر 
أهالي ب��ن ق��ردان وأّن الوضع يتطلب 
التس��ريع بفت��ح املعب��ر الذي يش��كل 
م��ورد رزق ع��دد ه��ام م��ن العائالت. 
كما اعتبر رقاد ب��دوره أّن زيارة الوفد 
احلكوم��ي إلى بنق��ردان يوم اخلميس 

املنقضي لم تأت بجديد.
وق��ال التاج��ر خال��د ب��ن نص��ر إّن 
الس��وق املغاربّية التي تقتات منها ما 
يق��ارب 3 آالف عائلة،  ه��م من الناس 
البس��طاء الذين يس��يرون مسافة 60 
كم إلى احلدود جللب مالبس وأغطية 
أو  أل��ف  تتج��اوز  ال  بقيم��ة  صوفي��ة 
أل��ف وخم��س مائة دين��ار، مؤك��دا أّن 
ه��ذه الس��وق يقت��ات منه��ا جت��ار من 
مختلف أنح��اء اجلمهوري��ة من باجة 
جندوبة ال��كاف وغيره��م. وعن ربط 
اإلرهاب بالتهريب والتجارة املوازية، 
ق��ال محّدثن��ا إّن مجم��ل الس��لع الت��ي 
يجلبونه��ا تخضع للرقاب��ة من طرف 
املصالح الديواني��ة واحلرس وال متر 

إال بأمور قانونّية. 

تّجار السوق المغاربّية ببن قردان: 

سنغلق كل المعابر
 إذا لم تصدر قرارات ملموسة

▲محمد الرجيبي ▲عبد الله رقاد 
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 –عائشة السعفي 
األح��زاب  بع��ض  األي��ام  ه��ذه  تش��هد 
الفاعل��ة ف��ي الس��احة السياس��ية على 
وحرك��ة  تون��س  ن��داء  حرك��ة  غ��رار 
النهض��ة واجلبهة الش��عبية والتحالف 
الدميقراط��ي خالف��ات داخلي��ة وصفها 
البعض باحلادة دون أن حتدد أس��بابها 

الرئيسية.
مل��ف اخلالف��ات الداخلي��ة لألحزاب 
السياس��ية أصب��ح حاف��ال بل مرش��حا 
للتزايد سيما أن البالد تعيش على وقع 
البلدي��ة األمر  االس��تعداد لالنتخاب��ات 
ال��ذي جع��ل احلوار ف��ي كواليس��ها في 
مه��ب الريح، ودفع البع��ض إلى اعتبار 
احلي��اة احلزبي��ة ف��ي بع��ض األحزاب 
املذك��ورة وصلت إل��ى مرحل��ة االنهيار 
وأعادت طرح السؤال القدمي الذي رافق 
األح��زاب التونس��ية من��ذ نش��أتها، عن 
كيفي��ة تدبير هذه اخلالف��ات التي كانت 
س��ببا في عديد االنش��قاقات والتمزقات 

داخل املشهد السياسي.
)احل��زب  الكيالن��ي  محم��د  وق��ال 
اليس��اري( إن اخلالفات الدائ��رة داخل 
األحزاب تعود باألس��اس إلى األوضاع 
االنتخاب��ات  خلفته��ا  الت��ي  اجلدي��دة 
وتركيبة احلكومة. وأضاف الكيالني أن 
هناك قضايا جديدة برزت في الس��احة 
األح��زاب  عل��ى  فرض��ت  السياس��ية 
ض��رورة التدخل وه��و ما أثار مش��اكل 
نتيجة تضارب هذه املواقف. وأشار إلى 
أن بعض األحزاب أصبح��ت غير قادرة 
على جتاوز خالفاتها بصورة عقالنية، 
موضح��ا أن بع��ض املناضل��ن ل��م يعد 
بوس��عهم التعبير ع��ن مواقفهم بحرية 
تامة خوفا من إث��ارة اخلالفات وجتنبا 

حلدوث انشقاقات واستقاالت.

غياب المؤسسات والمؤتمرات
بع��ض  أيض��ا  الكيالن��ي  وأرج��ع 

اخلالف��ات بن قيادات ف��ي األحزاب إلى 
ع��دم النض��ج السياس��ي ل��دى البعض 
منه��م، قائال إن كل األح��زاب الفاعلة في 
مطالب��ة  أصبح��ت  السياس��ية  احلي��اة 
بإع��ادة النظ��ر ف��ي هيكلة مؤسس��اتها 
الداخلي��ة وعق��د مؤمتراته��ا وتوضيح 
م��ا يج��ري ف��ي الكوالي��س ألنصاره��ا 
وقواعده��ا. ودع��ا الكيالن��ي القي��ادات 
احلزبية  إل��ى التحلي بالصبر والتفاهم  
هن��اك  أن  مب��رزا  خالفاته��ا،  إدارة  ف��ي 
قدم��ا نح��و عق��د  املض��ي  ف��ي  تراخي��ا 
ه��ذا  أن  واعتب��ر  األح��زاب،  مؤمت��رات 
الوض��ع غي��ر مطمئ��ن س��يما أن الب��الد 
االنتخاب��ات  ضغ��ط  حت��ت  س��تدخل 

البلدية.
وأش��ار الكيالني إلى أن اجليل الثاني 
من القيادات احلزبي��ة مازال لم يتمرس 
على احلياة السياسية مما ترك نوعا من 
املش��اكل وحالة من االرتب��اك. ودعا إلى 
ضرورة معاجلة هذه اخلالفات بصورة 
عقالنية ومتكن اإلطارات التي لم تظهر 
في احلكومة من الظهور في االنتخابات 
البلدي��ة حتى ال تتعم��ق اخلالفات التي 

قد تؤثر على احلياة السياسية عامة.

 أمر طبيعي 
ب��ن س��الم  ق��ال محم��د  م��ن جانب��ه 
القيادي في حركة النهضة إن اخلالفات 

داخل األحزاب أم��ر جّد طبيعي ويحدث 
ف��ي أع��رق الدميقراطي��ات باعتب��ار أن 
االخت��الف ف��ي املواق��ف واآلراء حقيقة 

بشرية أزلية.
وأشار بن سالم إلى أن هذه اخلالفات 
الوض��ع  عل��ى  خط��ورة  أي  تش��كل  ال 
السياس��ي للبالد، موضح��ا أن اخلالف 
الدائ��ر ف��ي حرك��ة النهض��ة ل��ه طاب��ع 
دميقراط��ي يعتم��د على مبدأ الش��ورى 
والتفاه��م ول��م يتج��اوز االخت��الف في 
وجهات األط��ر النظ��ر التنظيمية داخل 
احلرك��ة، ف��ي ح��ن أن اخل��الف الدائ��ر 
في حركة ن��داء تونس يتعلق مبس��ائل 
تقس��يم املناص��ب واملس��ؤوليات عل��ى 

ح��د تعبيره. وق��ال بن س��الم إن بعض 
األحزاب ال تتقن إدارة دواليبها الداخلية 
بسبب التصحر السياسي الذي مّرت به 
الب��الد طيل��ة عقود م��ن الزم��ن على حد 
تعبيره. كم��ا اعتبر القي��ادي في حركة 
النهضة أن غياب املؤمترات واملؤسسات 
التنظيمي��ة لها دور ف��ي إثارة اخلالفات 

داخل األحزاب.

ر في الحزب 
ّ
غياب السبسي أث

أم��ا بوجمع��ة الرميل��ي القي��ادي في 
حرك��ة ن��داء تون��س فق��ال إن األحزاب 
للدميقراطي��ة،  ضروري��ة  مؤسس��ات 
مضيفا أن اخلالفات داخلها أمر طبيعي. 
وأك��د أن انتق��ال الباجي قائد السبس��ي 
إلى موق��ع رئاس��ة اجلمهوري��ة أّثر في 
حلمة احلزب باعتبار أن هذا األخير كان 
ل��ه دور مميز في إدارت��ه على حد قوله، 
مضيف��ا أن قياداته احلالية بصدد صنع 
واق��ع جدي��د خللق ش��خصية خليفة له 

وبناء صفوف القيادة من جديد.
ونّب��ه الرميلي إلى أن فق��دان التوازن 
داخل حركة نداء تونس له بالغ التأثير 
ف��ي الب��الد. وأوض��ح أن الن��داء يعيش 
مرحل��ة انتق��ال وتأقل��م من ح��زب كان 
خ��ارج الس��لطة إلى ح��زب حاك��م وله 
مواقع في مفاصل الدولة، معتبرا أن ذلك 
يس��تدعي إعادة النظر في كيفية تسيير 

احلزب وحتديد أدواره ووظائفه.
وب��ّن الرميل��ي أن إع��ادة النظ��ر في 
تس��يير احل��زب تتطل��ب ف��ي ح��د ذاتها 
رأي��ا ورأيا مخالف��ا وغضبا ونقاش��ات 
ومفاوض��ات حت��ى يتم اخل��روج برأي 
نهائ��ي، قائال إن احلزب مطالب بحس��م 
اخلالفات بأي ش��كل من األش��كال. ولم 
يف��ت الرميل��ي أن يعلن أن هناك مس��اع 
حثيث��ة لتحدي��د تاري��خ عاج��ل لعق��د 
مؤمت��ر احلرك��ة، قائ��ال إن هن��اك نقاط 

ضعف البد من تداركها.

سياسيون لـ "الضمير":

التصحر السياسي وغياب المؤسسات وراء مشاكل األحزاب الداخلية

- أمينة قويدر
التحال��ف  حل��زب  الع��ام  األم��ن  كان 
الدميقراط��ي محم��د احلام��دي ق��د أعلن  
في تصري��ح صحفي انضمام حزبه إلى 
مش��اورات م��ع 5 أح��زاب أخ��رى حول 
تكوين جبه��ة جتمع بن األح��زاب ذات 
الدميقراط��ي االجتماعي حتى  التوج��ه 
تك��ون كيانا تنظيميا قادرا على الوجود 
بقوة ف��ي ص��ف املعارضة ولع��ب دور 
الضغط، مشيرا إلى أن هذه األحزاب هي 
حركة الش��عب والتكتل م��ن أجل العمل 
واحلريات واحلزب اجلمهوري والتيار 

الدميقراطي وحزب العمل التونسي.

وقال احلامدي إن املعارضة ال تقتصر 
فقط عل��ى نواب الش��عب داخل املجلس 
خاص��ة وأن عدد نواب املعارضة يعتبر 
قلي��ال، مذكرا ب��أن الكتل��ة الدميقراطية 
الت�أسيس��ي  الوطن��ي  املجل��س  داخ��ل 
لعب��ت دورا مهما في املعارض��ة إال أنها 
ل��م تنش��ط لوحده��ا وإمنا كان��ت هناك 
لعب��ت  التأسيس��ي  خ��ارج  معارض��ة 

دورها هي األخرى.
ق��ال  ل�"الضمي��ر"،  تصري��ح  وف��ي 
الناط��ق  اجلالص��ي،  العرب��ي  محم��د 
الرسمي باسم حزب التيار الدميقراطي، 
إن هناك نقاش��ا ي��دور اآلن حول تكوين 

داخ��ل  دميقراطي��ة  اجتماعي��ة  كتل��ة 
مجل��س ن��واب الش��عب تض��م األحزاب 
ذات التوج��ه الدميقراط��ي االجتماع��ي 
مع بعض الش��خصيات املس��تقلة، وقد 
فّوض��وا إلى نوابهم داخل البرملان مهمة 
التنس��يق فيما بينهم ح��ول هذه الكتلة، 
وعليه فإن هذه األحزاب س��تكّون جبهة 
خارج املجلس تضّم األح��زاب املذكورة 
الفك��ر  حتم��ل  الت��ي  والش��خصيات 
الدميقراطي االجتماعي، مش��يرا إلى أن 
هذه اجلبهة س��تكون مفتوحة لألحزاب 
ذات نف��س التوج��ه  موضح��ا ف��ي ذات 
الص��دد أن حزب التحال��ف الدميقراطي 

م��ازال لم يحس��م أمره بعد طامل��ا أنه لم 
يحّل مشكلته مع عضو احلزب والنائب 
الثق��ة  ال��ذي من��ح  مه��دي ب��ن غربي��ة 
حلكوم��ة الصي��د في حن أن��ه من صف 

املعارضة.
الدميقراط��ي  التحال��ف  وكان ح��زب 
ق��د أص��در بيانا ي��وم 7 فيف��ري 2015 
بعد يوم من من��ح الثقة حلكومة الصيد 
داخ��ل مجل��س نواب الش��عب، أك��د فيه 
أن��ه يق��ف ف��ي ص��ف املعارض��ة إال أن 
تصوي��ت النائ��ب عن احل��زب مهدي بن 
غربي��ة لصال��ح احلكومة يع��ّد خروجا 
ع��ن املوقف الرس��مي للح��زب وجتاوزا 
لق��رارات هياكله التي س��تتخذ بش��أنه 

اإلجراءات الالزمة وفق نص البيان.
م��ن جهت��ه، أوض��ح القي��ادي بحزب 

واحلري��ات  العم��ل  أج��ل  م��ن  التكت��ل 
محم��د بنور، في تصري��ح ل�"الضمير" 
أن األح��زاب الوس��طية فهم��ت رس��الة 
واضح��ة بع��د نتائ��ج االنتخاب��ات في 
كونه��ا ل��ن تس��تطيع أخ��ذ مكانته��ا في  
إذا  التونس��ية  السياس��ية  الس��احة 

تواصلت بالعمل شتاتا.

وأضاف بنور أنه أصبح هناك قناعة 
الدميقراطي��ة  األح��زاب  قي��ادات  ل��دى 
االجتماعي��ة للبح��ث ف��ي صيغ��ة عم��ل 
مش��تركة توّح��د صفوفهم، مش��يرا إلى 
أن اس��م ه��ذه اجلبه��ة م��ازال ل��م يحدد 
بع��د وه��ي مفتوح��ة النضم��ام أحزاب 
أخرى م��ن نف��س العائل��ة الدميقراطية 

االجتماعية.

مشاورات من أجل تكوين جبهة معارضة

▲ بوجمعة الرميلي ▲ محمد الكيالني ▲محمد بن سالم 
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صوتكم 6وطنية

تونس-  
يص��ارع التعلي��م الزيتون��ي م��ن أج��ل 
ب��ن  الص��راع  احت��دم  أن  بع��د  البق��اء 
السلطات والشيخ حسن العبيدي، إمام 
جام��ع الّزيتون��ة، على خلفي��ة قرار من 
وزارة الّتعليم العال��ي والبحث العلمي 
الّش��ؤون  ووزارة  الّتربي��ة  ووزارة 
الّدينّية بسحب وثيقة استئناف الّتعليم 

الزيتوني.
الوثيقة تعود إلى سنة 2012 وكانت 
مبثابة اتفاق بن تلك الوزارات وش��يخ 
جامع الّزيتونة تقض��ي بإعادة التعليم 
الزيتون��ي، ويعتبرها الش��يخ العبيدي 
حكم��ا رس��ميا، ف��ي ح��ن ت��رى وزارة 
الشؤون الّدينية أنها ال ترتقي ألن تكون 
وثيق��ة قانوني��ة وه��ي مج��رد "وثيقة 

رمزية".
وف��ي حدي��ث لوكالة األناض��ول، قال 
الش��يخ حس��ن العبي��دي، إم��ام جامع 
الزيتون��ة إن "جام��ع الزيتونة تعّرض 
لضرب��ات عدي��دة، آخرها رغب��ة الّدولة 
ف��ي س��حب وثيق��ة اس��تئناف الّتعلي��م 
ضغ��وط  ج��راء  وذل��ك  الزيتون��ي، 

خارجية".
ب�"الضغ��وط  يعني��ه  وعم��ا 
اخلارجي��ة"، تاب��ع العبيدي ب��أن قرار 
اس��تئناف  وثيق��ة  س��حب  احلكوم��ة 
"ق��رار  ه��و  إمن��ا  الزيتون��ي،  الّتعلي��م 
خاض��ع لضغوط خارجية". واعتبر أن 
السلطات التونسية لم تفلح من اجلانب 
القانون��ي أو السياس��ي، مضيف��ا "اآلن 

نش��تم من رائحة ما تفعله أنها س��تتبع 
لعه��د  نع��ود  وبذل��ك  العن��ف  أس��لوب 

دكتاتورية الّدولة".
في املقاب��ل، اعتبرت وزارة الش��ؤون 
الديني��ة، ف��ي بيان س��ابق له��ا، أن قرار 
ّسحب الوثيقة جاء متناغما مع القانون 
ومطبق��ا ملقتضيات��ه باعتب��ار أن وزارة 
الش��ؤون الدينية هي الس��لطة الوحيدة 
املؤهلة للنظر في جميع املسائل املتعلقة 

بجميع املساجد دون استثناء.
وب��ن الوزي��ر ف��ي البي��ان أّن وثيقة 
اس��تئناف التعليم الزيتوني هي وثيقة 
أدبية رمزية تحُشفع الحقا بوضع برنامج 
كام��ل للتعلي��م الزيتون��ي وتنظيمه من 
قب��ل هيئة علمية يت��ّم تكوينها باالّتفاق 
فيم��ا بع��د، ودون أن يترّت��ب عليه��ا أّي 

مفعول قانوني.
وق��ال رئيس دي��وان وزير الش��ؤون 
الّديني��ة، عبد الس��تار بدر ف��ي تصريح 
ل�"األناض��ول" إن "املش��يخة كان له��ا 
رئيسها واملنبر كان له إمامه وأن ما يهم 

الوزارة في هذه املسألة هو املنبر".
الزيتون��ة  أن "جام��ع  ب��در  واعتب��ر 
يلعب وظيفتن األولى تعبدية شأنه في 
ذلك شأن بقية املعالم الّدينية واملساجد 
وأخ��رى علمية ول��ه في ذلك مش��يخته 
وال��وزارة ال دخ��ل ف��ي اجلان��ب الثاني 
القان��ون يس��مح لل��وزارة  باعتب��ار أن 
باإلش��راف عل��ى كام��ل املعال��م الدينية 

وليس هناك استثناء في القانون."
وأش��ار إل��ى أن "ال��وزارة طالبت أن 

يكتفي ش��يخ اجلامع األعظم باملش��يخة 
الّديني��ة )اجلانب التعليم��ي( وأن يعيد 
اجلامع إلى س��لطة اإلشراف ولكنه أبى 

وجترأ على شتم الوزراة ."
ال��وزاري  الّديوان  وبحس��ب رئي��س 
فإنه "لم توضع برام��ج ولم يتم هيكلة 
ه��ذه املَش��يخة ولم يت��م تنظي��م لقاءات 
واجتماع��ات م��ع وزارة التعليم العالي 
الت��ي س��تعطي الش��هادات العلمي��ة في 
نهاي��ة املط��اف والت��ي يج��ب أن تك��ون 

معترفا بها من قبل الّدولة."
ش��يوخ  أح��د  وه��و  العوين��ي  عل��ي 
الزيتون��ة الذي��ن انش��قوا ع��ن الش��يخ 
حس��ن العبيدي ق��ال إن العبيدي "قام 
بطرد تعسفي في حق الطلبة والشيوخ 
وهي عملية تكررت عديد املرات وشملت 
ما ال يقل عن 20 من ش��يوخ الّزيتونة." 
أن  ل�"األناض��ول"  العوين��ي  وأض��اف 
"ذل��ك م��ا دف��ع بعدد م��ن الش��يوخ إلى 
االبتعاد واالنش��قاق عنه وسحب ثقتهم 
منه ألن��ه لم يكن يحترم الّنظام الّداخلي 

للمؤسسة فجامع الزيتونة هي مؤسسة 
إس��المية علمية تربوية مس��تقلة بينما 
املب��دأ بهجوم��ه عل��ى  ه��ذا  ه��و خ��رق 

اجلميع."
وف��ي ظّل كل ه��ذه التجاذب��ات، يبقى 
األكب��ر،  الضحي��ة  الّزيتون��ي  التعلي��م 
وه��و ال��ذي تخ��رج من��ه كب��ار الفقهاء 
التونس��ين والعرب ومنه��م املؤرخ ابن 
خل��دون واب��ن عرف��ة، ومحم��د الطاهر 
ب��ن عاش��ور صاح��ب تفس��ير التحرير 
والتنوير، ومحمد اخلضر حس��ن شيخ 
اجلامع األزه��ر. أيضا مصلحون وأدباء 
تخرجوا من هذا اجلام��ع العريق، منهم 
املصل��ح الزعيم عب��د العزي��ز الثعالبي 
وشاعر تونس أبو القاسم الشابي، ومن 
حلقاته العلمية ب��رز املصلح اجلزائري 
ابن باديس والرئيس اجلزائري الراحل 
م��ن  ه��واري بومدي��ن وغيره��م كثي��ر 
النخب التونسية واملغاربية والعربية.

وي��درس التعلي��م الزيتون��ي أصول 
الّدي��ن والفق��ه اإلس��المي وكل العلحُ��وم 

وكيمي��اء  فيزي��اء  م��ن  الصحيح��ة 
ورياضي��ات وعلوم طبيعي��ة فضال عن 

اآلداب العربية.
يق��وم  أن  ش��خص  ألي  وميك��ن 
بالتس��جيل ف��ي التعلي��م الزيتوني عبر 
طل��ب إلدارة اجلامع، ومتن��ح اجلامعة 
3 أصناف من الش��هادات األولى تسمى 
 4 به��ا  التدري��س  وم��دة  "األهلّي��ة" 
س��نوات، وش��هادة "التحصي��ل" وهي 
مرادفة للباكالوري��ا أو التعليم الثانوي 
وتدوم 3 س��نوات، أما الش��هادة الثالثة 
فه��ي "العامِلي��ة" أو "اإلج��ازة" وم��دة 
الدراس��ة فيه��ا 3 س��نوات وه��ي أش��به 

بالشهادات اجلامعية، وفقا للعبيدي.
وبحس��ب العبي��دي فإّن ع��دد الطلبة 
حالي��ا يف��وق 7 آالف طال��ب يزاول��ون 
مبختل��ف  فرع��ا   25 ف��ي  تعليمه��م 
محافظ��ات تون��س إل��ى جان��ب اجلامع 
الكبير ويطلق عليه "اجلامع املعمور"، 
كم��ا يتجاوز ع��دد الش��يوخ الزيتونين 

600 شيخا.

 – هالة صويدي
مث��ل موض��وع  االنتخاب��ات البلدي��ة 
واجلهوي��ة وآلي��ات تس��يير البلديات 
عاق��ت  الت��ي  املش��اكل  عدي��د  وإب��راز 
العمل البلدي محور س��يمينار الذاكرة 
العلم��ي  للبح��ث  التميم��ي  ملؤسس��ة 
واملعلومات ال��ذي انتظم أم��س، وقدم 
خالل��ه محم��د صال��ح فلي��س رئي��س 
بلدي��ة بن��زرت س��ابقا النظ��ام البلدي 
في عهد بورقيبة وعهد بن علي وكذلك 

خالل حكم الترويكا.
واعتب��ر محم��د الصال��ح فلي��س أن 
االنتخاب��ات البلدي��ة ال تقل أهمية على 
باعتباره��ا  والرئاس��ية  التش��ريعية 
نقط��ة جوهرية في مس��ار البالد حتى 

اإلداري،  الفس��اد  م��ن  التخل��ص  يت��م 
مش��يرا إلى أن الواقع يفرض أن تكون 
أوال  واجلهوي��ة  البلدي��ة  االنتخاب��ات 
التش��ريعية  االنتخاب��ات  تأت��ي  ث��م 
حص��ل  م��ا  عك��س  عل��ى  والرئاس��ية 
ويس��اهم ذلك في إقامة نظام سياس��ي 
جديد في الب��الد ألن البلدي��ات اكتمال 

للسلطة املركزية.
البلدي��ة  االنتخاب��ات  أن  وأك��د 
تثوي��ر  عملي��ة  ليس��ت  واجلهوي��ة 
حج��ر  ه��ي  ب��ل  السياس��ي  للنظ��ام 
الت��ي  باملواطن��ة  للنه��وض  األس��اس 
أذّلها االس��تبداد وعبث مبكوناتها كما 
أن البلدي��ة هي ال��درع الواق��ي لتنمية 
املواطن في عالق��ة بواجبات التواصل 

السلمي.
النظ��ام  ف��ي  البلدي��ات  أن  وكش��ف 
الس��ابق ل��م تكن متل��ك س��لطة القرار 
ب��ل كان��ت خاضع��ة ومقطوع��ة ع��ن 
املواطنن وفي تواصل تام مع السلطة 
مباش��رة وبالواسطة عن طريق سلطة 
اإلش��راف ينتخبه��ا املواطن��ون لكنه��ا 
التوازن��ات  بأح��كام  عليه��م  مس��قطة 

داخل السلطة املركزية، وفق تعبيره.
وأش��ار فلي��س إل��ى أن االنتخاب��ات 
البلدي��ة ف��ي الس��ابق كان��ت صوري��ة 
والبلدي��ات كان��ت فق��ط مجرد جس��ر 
للس��لطة املركزي��ة وامتداده��ا لتأطير 
الب��الد، مؤك��دا أن التروي��كا س��اهمت 
ف��ي تدمي��ر إضاف��ي للنس��يج البل��دي 

ألن الظ��رف ال��ذي أت��ت في��ه نياب��ات 
يتطل��ب  واقع��ا  كان  خصوصي��ة 
إصالحات ضروري��ة لكن كل القرارات 
التي اتخذته��ا الترويكا في الس��يطرة 
على البلدي��ات دمرت نس��قا كان قابال 

خلدمة املصالح املباشرة للمواطنن.
احلكوم��ة  رئي��س  ق��رار  أن  وب��ّن 
إحل��اق  اجلبال��ي  حم��ادي  الس��ابق 
الش��رطة البلدي��ة بجهاز األم��ن عملية 
ه��ذا  ألن  املعان��ي  ب��كل  تس��تقيم  ال 
اجلهاز يتك��ون من 1200 ف��رد في كل 
مناطق اجلمهوري��ة وذلك أصبح ميثل 
ضغطا، كما فتح ذلك الباب أمام إخفاء 

املمارسات غير القانونية.
وأك��د أن البلدي��ات بع��د ه��ذا القرار 

أصبح��ت مس��قطة ف��ي تراكم��ات م��ن 
التج��اوزات واملخالف��ات من��ذ التحاق 
الش��رطة البلدي��ة بجه��از األم��ن الذي 

أصبح يتجنب التصادم مع املواطنن.

التعليم الزيتوني في تونس يصارع من أجل البقاء

7 آالف طالب و25 فرعا 
و600 مدّرس

محمد الصالح فليس )رئيس بلدية بنزرت سابقا(:

 جسرا للسلطة المركزية
ّ

النظام البلدي لم يكن في خدمة المواطنين بل ظل
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- النقابي 
تش��هد بداي��ة األس��بوع الق��ادم موج��ة 
م��ن اإلضرابات ف��ي عدد م��ن القطاعات 
النه��وض  ومرك��ز  والبري��د  كالتعلي��م 
أس��لوب  تعط��ل  بس��بب  بالص��ادرات 
وع��دم  اإلداري  الط��رف  م��ع  احل��وار 
النقاب��ي  الط��رف  ملطال��ب  االس��تجابة 

املضمنة في محاضر جلسات سابقة.
وتترافق اإلضراب��ات ليكون إضراب 
البريد يوم��ي 18 و19 فيفري وإضراب 
وأع��وان  الثان��وي  التعلي��م  أس��اتذة 
النهوض بالصادرات يومي17  ووكالة 

و18 من ذات الشهر. 

فشل مفاوضات وزارة التربية
فش��لت اجللس��ة  التفاوضية للنقابة 
العام��ة للتعلي��م الثان��وي م��ع الوزي��ر 
اجلدي��د للتربي��ة ناج��ي جل��ول، الت��ي 
التأمت ي��وم اجلمعة 13 فيف��ري للنظر 
في برقية اإلضراب الصادرة عن النقابة 
ولذل��ك متس��كت ه��ذه األخي��رة بق��رار 
اإلضراب يومي 17 و18 فيفري اجلاري 
ف��ي كاف��ة املعاه��د الثانوي��ة واملدارس 

اإلعدادية .
وق��د أّك��د فخ��ري الس��وميطي عضو 
النقاب��ة العام��ة للتعلي��م الثان��وي في 
كان��ت  اجللس��ة  أن  صحف��ي  تصري��ح 
فاش��لة وأن مطالب األس��اتذة ظلت على 
حاله��ا وأن وزي��ر التربية أب��دى تفهما 
التعليم  للمطال��ب ولض��رورة إص��الح 
باعتباره أولوية من أولويات احلكومة. 
وأض��اف فخري الس��وميطي أن الوزير 

وعد بطرح املسألة في مجلس وزاري. 
أي  إل��ى  االس��تجابة  ع��دم  وبس��بب 
مطلب من املطالب أعلنت النقابة العامة 
للتعلي��م الثان��وي متس��كها باإلضراب 
ودعوتها جميع األس��اتذة إل��ى التجمع 
ي��وم 18 فيف��ري أم��ام قص��ر احلكومة 

بالقصبة. 
ويطالب أساتذة الثانوي بتطبيق كل 
االتفاقيات الت��ي أمضتها الوزارة وفتح 
تف��اوض ف��ي نق��اط النظ��ام األساس��ي 

والتخفيض في سن التقاعد.
كم��ا يطال��ب األس��اتذة بالترفيع في 
القيمة املالي��ة للمنح إلى جانب الترفيع 
في مفع��ول االرتق��اءات املهنية ومتتيع 
املدرسن بترقية آلية قبل التقاعد بثالث 
س��نوات وبس��ن قان��ون يحُج��ّرم جمي��ع 
أشكال االعتداء على املؤسسة التربوية 
وكاف��ة العاملن بها وتس��وية وضعية 
األس��اتذة املعوضن احلالية بإدماجهم 
عل��ى مراح��ل والترفي��ع ف��ي مرتباتهم 

ومتتيعهم بالتغطية االجتماعية.
إضراب البريد وفشل جلسة اجلمعة

أعلن��ت النقاب��ة العامة للبريد فش��ل 
جلس��ة التفاوض املنعقدة يوم اجلمعة 
وزارة  مق��ر  ف��ي  اجل��اري  فيف��ري   13
الش��ؤون االجتماعية عدم التوصل إلى 

اتفاق بخصوص مطالب القطاع. 
 وأّك��د كات��ب ع��ام النقاب��ة احلبي��ب 
املي��زوري أن اإلض��راب القطاعي املقرر 

يومي 18 و 19 فيفري مازال  قائما.
وأّك��د امليزوري أّن اإلضراب جاء من 
أجل املطالبة بتحقيق جملة من املطالب 
أبرزها تفعيل دور اللجان التي أوكلت 
إليها مهمة فّض عديد املشاكل، وبسبب 
تراجع سلطة اإلشراف على االتفاقيات 
املبرم��ة وعلى تصرفات الرئيس املدير 
الع��ام للبري��د املتس��بب الرئيس��ي في 

تدهور القطاع، وفق تعليقه.
بإيج��اد  البري��د  أع��وان  ويطال��ب 
حلول خاصة مبا يتعلق بتفعيل جلنة 
املطرودي��ن، جلن��ة املناظ��رات، جلن��ة 
املناولة وتس��ديد أج��رة إضراب يومي 
2014 وإس��ناد اخلطط  29 و30 ماي 
الوظيفية والتسميات للمعنين باألمر.

النه��وض  مرك��ز  وموّظف��و  أع��وان 
بالصادرات

أعلنت نقابة أع��وان و موظفي مركز 
النهوض بالص��ادرات اإلضراب العام 

فيف��ري  و18   17 يوم��ي  العم��ل  ع��ن 
اجلاري.

الكات��ب  املنص��وري  رفي��ق  وق��ال 
العام للنقابة األساس��ية ألعوان مركز 
النه��وض بالص��ادرات ف��ي تصري��ح 
صحف��ي، إن اإلض��راب يأت��ي أساس��ا 
األساس��ي  النظ��ام  تنقي��ح  أج��ل  م��ن 
واملطالبة بتطبيق االتفاقيات الس��ابقة 
املنص��وري  رفي��ق  اإلدارة.وأك��د  م��ع 
أن أع��وان وإط��ارات مرك��ز النه��وض 
رغ��م  عمله��م  واصل��وا  بالص��ادرات 
الظروف الصعب��ة وجنحوا في تنظيم 
50 معرض��ا دوليا إضاف��ة إلى تقدمي 
املس��اعدة ملئات الش��ركات التونس��ية 

للنهوض بصادراتها.
املنص��وري  رفي��ق  وطال��ب 
األع��وان  مطال��ب  إل��ى  باالس��تجابة 
واس��تعداد النقاب��ة للح��وار للوصول 

إلى حلول.

- النقابي
أعربت اجلامعة العامة للصناعات 
والتج��ارة  والس��ياحة  الغذائي��ة 
التابع��ة  التقليدي��ة  والصناع��ات 
لالحتاد العام التونسي للشغل عن 
متس��كها بقرار اإلض��راب اخلاص 
بأعوان املقاهي واملطاعم واحلانات 
واملؤسس��ات املشابهة لها في كامل 
ت��راب اجلمهورية، وذل��ك يوم 25 

فيفري اجلاري.

وأّكد كاتب ع��ام اجلامعة العامة 
الغذائّي��ة والس��ياحة  للصناع��ات 
التقليدية  والتج��ارة والصناع��ات 
حبي��ب رجب ف��ي تصريح صحفي 
النقابي��ة  الوطني��ة  الغرف��ة  أن 
التابع��ة  واح��د  صن��ف  للمقاه��ي 
ملنظم��ة األعراف تعنتت في تطبيق 
املركزي��ة  ب��ن  املبرم��ة  االتفاقي��ة 
التونس��ي  واالحت��اد  النقابي��ة 
للصناع��ة والتج��ارة والصناعات 

التقليدي��ة الت��ي تقض��ي بالزي��ادة 
في أج��ور أعوان املقاه��ي واملطاعم 
املش��ابهة  واملؤسس��ات  واحلانات 

لها بنسبة 6%..
وأش��ار حبيب رجب إل��ى ظهور 
بوادر انفراج لألزمة التي تهّم 400 
ألف عامل "ملّوا االنتظار والوعود 
الزائفة" مؤكدا أن مس��اعي حثيثة 
ب��ن طرف��ي التف��اوض في س��بيل 
التوص��ل إل��ى ح��ل ج��ذري ينه��ي 

اخل��الف القائم ويعيد احلقوق إلى 
أصحابه��ا مؤك��دا أن نس��بة قليل��ة 
جدا من أصح��اب املقاهي واملطاعم 
واحلانات مم��ن يحترمون القانون 
وميكن��ون أجراءه��م م��ن حقوقهم 
كاملة على عكس األغلبية الساحقة 
الت��ي ال تعت��رف بنظ��ام التأجي��ر 
والتغطي��ة االجتماعية وغيرها من 
للعم��ال، وفق  املش��روعة  احلقوق 

تعليقه.

وق��ال الكات��ب الع��ام للجامع��ة 
الغذائي��ة  للصناع��ات  العام��ة 
والس��ياحة والتجارة والصناعات 
التقليدية إن املبال��غ املتخلدة بذمة 
الغرف��ة تصل إل��ى %18 من األجر 
و30 دين��ارا لكل ع��ون طيلة ثالث 
 2012،  2011( مض��ت  س��نوات 
،2014 ( مؤك��دا أن أغل��ب الغ��رف 
ال تطب��ق نظ��ام التأجير وال حتترم 

حقوق األعوان، وفق قوله.

إضراب عملة األرض بالخطوط 
التونسية يوم 4 مارس

أعلن محمد الشابي الكاتب 
العام لالحتاد اجلهوي للشغل 

بأريانة عن تأجيل إضراب عملة 
األرض بتونس اجلوّية إلى يوم 

4 مارس القادم. وقال محمد 
الشابي في تصريح صحفي إن 

اإلضراب يأتي بسبب عدم تطبيق 
االتفاق اخلاص بتسريح األعوان 

وتسوية وضعيتهم املهنية، 
مضيفا أن النقابة تطالب بوضع 

برنامج واضح إلنقاذ شركة 
تونس اجلوّية التي صارت تعاني 

صعوبات كبيرة ستؤثر على 
مستقبلها.

ـــر صحـــة أحد 
ّ

اآلليـــة 16 : تعك
المعتصمين ببوسالم

تعكرت احلالة الصحية ألحد 
عمال احلظائر واآللية الظرفية 

اخلمسن املعتصمن مبقر 
معتمدية بوسالم على خلفية 

مطالب مهنية وتنموية، وقد  نقل 
العامل والبالغ من العمر 30 سنة 

إلى املستشفى اجلهوي.

نقابة الحرس الوطني 
أّكدت النقابة العامة للحرس 

الوطني تفهمها  ملشروعية 
االحتجاجات السلمية ألهالي 

منطقة الذهيبة للمطالبة 
بالتنمية والتشغيل إال أنها 

تستنكر االعتداءات على األمنين  
وعائالتهم واملقرات األمنية، 

ودعت النقابة الفعاليات 
السياسية ورئاسة احلكومة إلى 
اإلسراع في املصادقة على قانون 

جترمي هذه االعتداءات من أجل 
وضع حد نهائي لكل جدل يطرح 
مناخا من الضبابية  في التعامل 

بن املواطن وعون األمن.

أخبار 
نقابّية...

الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية

تتمسك بإضراب المقاهي والمطاعم يوم 25 فيفري

بداية أسبوع  حافل باإلضرابات في ثالثة قطاعات

وطنية
7صوتكم  العدد 577 األحد 26 ربيع الثاني  1436هـ  الموافق لـ 15 فيفري 2015
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- عائدة بن سالم  )األناضول(
م��ن  ع��ددا  الصي��د  احلب��ي  حكوم��ة  تواج��ه 
التحديات االقتصادي��ة اخلارجية والداخلية، 
ورأى مراقبون أنها حتتاج إلى اتخاذ إجراءات 
عاجلة ملواجهتها واخلروج من األزمة اخلانقة 

التي تهّدد االقتصاد التونسي.
وأك��ّد االستش��اري ف��ي االس��تثمار محم��د 
الص��ادق جبنون أّن املرحلة املقبلة هي مرحلة 
س��نوات  واخلم��س  االقتص��ادي،  التح��ّدي 
القادم��ة ه��ي س��نوات االنتق��ال االقتص��ادي، 
مثلم��ا كانت املرحلة الس��ابقة مرحلة االنتقال 
السياس��ي، مضيفا أّن النجاح االقتصادي هو 
الذي سيحّدد جناح املرحلة السياسية برّمتها 

أو فشلها.
وأوضح محمد الصادق جبنون في تصريح 
احلبي��ب  حكوم��ة  أّن  "األناض��ول"  لوكال��ة 
الصي��د ورثت وضعي��ة اقتصادي��ة متردية ال 

حتسد عليها. "
ال���  برنام��ج   " إّن  قائ��ال  جبن��ون  وتاب��ع 
100 ي��وم عم��ل ال يتعدى أن يك��ون جزءا من 
املخيال الش��عبي وال مي��ت للواقع االقتصادي 
بصل��ة، فاألح��رى هن��ا احلديث ع��ن إجراءات 
مس��تعجلة للفترة األول��ى، تتمثل في احلّد من 
غالء املعيش��ة والتحك��م في مس��الك التوزيع 
وتخفيض س��عر احملروقات، وتخفيض سعر 
الفائدة البنكية، ثّم مرحلة متوسطة تقوم على 
االنطالقة االقتصادية وبعث مش��اريع البنية 
التحتي��ة الكبرى وخاّصة في مناطق الش��مال 

الغربي واجلنوب".
االقتصادي��ة  التحدي��ات  وبخص��وص 
اخلارجية، ش��ّدد االستش��اري في االس��تثمار 
عل��ى أّن التح��ّدي الرئيس��ي أم��ام االقتص��اد 
التونسي هو الوضع في ليبيا، مشيرا إلى "أّن 
انعدام الدولة في ليبيا يجعل من تونس املزود 
الرئيس��ي لليبيا ع��ن طريق الس��وق املوازية 
إذ وق��ع تصدير 364 ألف طن من الس��لع جزء 
كبير منها س��لع غذائية إلى ليبي��ا دون رقابة 
ودون ضرائ��ب وه��و م��ا يؤكده تقري��ر البنك 

الدولي "الثورة غير املكتملة"".
وأض��اف محمد الصادق جبنون أّن التحّدي 
الثان��ي هو ضعف النمو في املنطقة األوروبية 
حيث لم يتجاوز ال��� 1.7 % على أقصى تقدير 
وارتباط تونس الوثي��ق بدول جنوب أوروبا 
وخاّصة فرنس��ا الت��ي يتخّب��ط اقتصادها في 
أزم��ة كب��رى، مؤك��دا أّن ه��ذا الوض��ع يتطلّب 
االنفت��اح على أس��واق أخ��رى ومنها الس��وق 
التموي��ل  وفض��اءات  واآلس��يوية  االفريقي��ة 

والتصدير األخرى.
ويتمث��ل التحّدي اخلارجي الثالث، حس��ب 
جبنون، في ض��رورة تعويض محّرك القرض 
مبح��ّرك االس��تثمار وخل��ق بيئة اس��تثمارية 
جديدة في تونس تستجيب للمعايير الدولية 
ال��دول  ف��ي  خاّص��ة  املوج��ودة  لالس��تثمار 

األجنلوساكسونية.
االقتصادي��ة  بالتحّدي��ات  يتعلّ��ق  وفيم��ا 

الداخلية، أشار االستشاري في االستثمار إلى 
أّن تون��س تواجه حتّدي��ا كبيرا وهو مش��كلة 
البطال��ة والتش��غيل، مش��ددا عل��ى أّن "ه��ذا 
اإلش��كال الهيكلي ف��ي تونس وه��و محّرك كل 
الهزات االجتماعية وه��و يتطلب إعادة هيكلة 
التعلي��م والتكوي��ن املهن��ي وجعله��ا مرتبطة 

بسوق الشغل".
وتاب��ع جبن��ون قائال أّن��ه "م��ن التحدّيات 
الداخلية األخرى، التضخم املالي والسياس��ة 
النقدية الضعيفة )ارتفاع نسبة الفائدة وغالء 
تكلف��ة الدين(، والبني��ة التحتي��ة املنعدمة أو 
املتآكل��ة، الس��ياحة التونس��ية الت��ي ل��م يعد 
بإمكانه��ا جذب الس��ياح ذوي الدخ��ل العالي، 
انع��دام  أّن  وأض��اف  البنكي��ة".   املنظوم��ة 
الش��فافية في منظومة الطاقة ككّل ميثل عائقا 
أم��ام االنطالق االقتصادي، مؤك��دا أّن مداخيل 
الفوس��فات وحده��ا تغني الدولة ع��ن اللجوء 

إلى االقتراض.
وش��ّدد جبنون االستش��اري في االستثمار 
قائال "هن��اك جوانب مس��تعجلة يجب إيجاد 
احلل��ول له��ا واحلكوم��ة احلالية ق��ادرة على 
التخطيط عل��ى املدى املتوس��ط دون مضيعة 
ألن  واملنتدي��ات  االستش��ارات  ف��ي  للوق��ت 
التش��خيص وقع اجنازه والعالج متوفر لكنه 

يتطلب حكومة إجناز".
وأوضح أن "برنام��ج احلكومة احلالية لم 
يتبل��ور بعد نظ��را ألن رئي��س احلكومة أعلن 
أّنه س��يتم حتديد البرنامج خالل العشرة أيام 
القادم��ة وهو ما أدخل نوعا من الضبابية لدى 
املتعامل��ن االقتصادين، وهو ما من ش��أنه أن 
يزع��زع الثقة في االقتصاد التونس��ي، إضافة 
إل��ى وج��وب التخل��ي ع��ن الق��رض الرقاع��ي 
)الس��ندات( بقيم��ة ملي��ار دوالر الذي س��وف 
يس��تهلك نقطت��ن م��ن النم��و في غي��ر جدوى 
وميكن تعويضه بيسر بعائدات الفوسفات".

االقتص��ادي  اخلبي��ر  أك��ّد  جهت��ه،  وم��ن 
التونس��ي عب��د اجللي��ل البدوي ف��ي تصريح 
يواج��ه  حت��ّد  أّول  أّن  "األناض��ول"  لوكال��ة 
احلكومة احلالية هو التحّدي األمني والبّد من 
إيج��اد حّل لقضية اإلره��اب، ألّن كل اجلوانب 
مرتبط��ة  اقتص��اد...(  )سياس��ة،  األخ��رى 

باجلانب األمني.
االقتصادي��ة،  التحدي��ات  إل��ى  وبالنس��بة 
أوض��ح اخلبي��ر االقتص��ادي أّن تون��س ف��ي 
حوار دقيق وحس��اس مع االحت��اد األوروبي 
ح��ول مش��روع إقام��ة منطق��ة تبادل ش��املة 
ومعمقة وهو مش��روع انطل��ق منذ عام 2011 
ويط��رح حتدي��ات كب��رى. ويهدف املش��روع 
حسب البدوي إلى تعميم حترير املنتجات في 
القطاع الفالحي والصناعات الغذائية وقطاع 
العمومي��ة،  األس��واق  وحتري��ر  اخلدم��ات، 
وإس��داء أكثر امتيازات لالس��تثمار اخلارجي، 

ومراجعة قانون املنافسة.
االحت��اد  م��ع  التع��اون  حصيل��ة  أّن  وأك��ّد 
األوروب��ي في الس��نوات األخيرة ل��م تكن في 

املستوى املرتقب.

ويتمثل التحّدي الثاني ف��ي تواصل ارتفاع 
نس��بة املديوني��ة، وخاص��ة تكاليفه��ا نظ��را 
لتراج��ع التصنيف الس��يادي لتونس، لتصل 

إلى 52 % من الناجت الداخلي اخلام.
وأض��اف الب��دوي أّن هن��اك حتّدي��ا كبي��را 
ه��و العمل عل��ى إرج��اع الثقة ل��كل املتعاملن 
االقتصادين مع تون��س وخاّصة فيما يتعلّق 
باالس��تثمار األجنب��ي املباش��ر ال��ذي يواج��ه 
عراقيل عّدة منها أساسا الصراعات الداخلية، 

والظروف األمنية.
وم��ن التحديات األخرى، أش��ار البدوي إلى 
التعطيالت التي تشهدها عدة قطاعات وأهّمها 
قطاع الفوس��فاط ومشتقاته، مضيفا أّن تعطل 
االنتاج في هذا القطاع خالل الس��نوات األربع 
األخي��رة أّدى إل��ى خس��ارة أس��واق خارجية 
عديدة، وبالتالي فعودة اإلنتاج في القطاعات 
احلساسة س��يمكن من عودة الثقة إلى السوق 

التونسية.
وتاب��ع اخلبير قائ��ال أّن "املواطن فقد الثقة 
ف��ي الطبق��ة السياس��ية وذل��ك بس��بب ع��دم 
التزامه��ا بتعهداته��ا وه��و م��ا خل��ق نوعا من 
اإلحب��اط واالس��تياء لديه"، مضيف��ا أّن "أداء 
مؤسس��ات الدول��ة تراج��ع وقد يك��ون انهار، 
ويبرز ذلك في مسألة النظافة وصيانة البنية 
التحتي��ة ومواجه��ة األم��راض، وكلها تعكس 
ثق��ة  واهت��زاز  العمومي��ة  اخلدم��ات  تراج��ع 

املواطن في املؤسسات".
وأكّد البدوي أّن "كل هذه التحديات تتطلب 
إج��راءات عاجل��ة ته��دف إل��ى إرج��اع الثق��ة 
ف��ي مؤسس��ات الدول��ة والطبقة السياس��ية، 
وإجراءات لتحسن مستوى املعيشة للمواطن 
التونس��ي ومنها أساس��ا العمل على حتس��ن 
اخلدم��ات العمومية ومقاوم��ة التضخم املالي 
وارتفاع األس��عار من خ��الل اتخ��اذ إجراءات 

ملقاومة التهريب واالحتكار".
وأوضح أّن كل هذه التحديات ستعيق عمل 
جمي��ع األط��راف مش��ددا على ض��رورة إعادة 
النظ��ر في مس��ار التنمي��ة، بعد ثبوت فش��له 
ف��ي تونس منذ عقود ومس��اهمته ف��ي تعميق 
الفوارق اجلهوي��ة واالجتماعية وهّمش قيمة 
العمل وعّمق مش��كل البطالة، واستنباط بديل 

له، على حّد تعبيره.
ودعا البدوي، إلى ضرورة اإلسراع بإجناز 
االس��تثمارات العمومي��ة )العام��ة( الت��ي مّت 
رصد اعتماداتها )نس��بة إجناز هذه املش��اريع 
ل��م تتج��اوز 35 % إجم��اال ولك��ن ل��م تنج��ز 
بالرغم من مس��اهمتها في خلق مواطن الشغل 

وحتسن البنية التحتية.
كم��ا دع��ا الب��دوي إل��ى اإلس��راع بتج��اوز 
االختالف��ات املهني��ة وإرج��اع نس��ق االنت��اج 
املعّطل في القطاعات احلساسة )الفوسفات(، 
إلى جانب إعادة تأهيل طاق��ة االنتاج املعطلة 
وخاص��ة في القطاع الس��ياحي )غل��ق العديد 
م��ن الفن��ادق(، والعم��ل على اس��تغالل طاقة 
االنت��اج املوج��ودة الت��ي ال تتطلب أم��واال بل 
ي��ؤدي تعطيله��ا إلى هدر لألم��وال، واحلّد من 

- وكاالت
رغم تعثر منظمة احتاد املغرب العربي بسبب اخلالفات بن 
أعضائها، إال أن احلرب على اإلرهاب وااللتزام الدولي الذي 
بحسب دبلوماس��ين  ي��ؤدي،  ق��د  احل��رب  ه��ذه  تفرض��ه 
س��ابقن وخبراء، إلى تق��ارب دول املغرب العرب��ي انطالقا 
م��ن قاع��دة التص��دي املش��ترك لتوس��ع نف��وذ اجلماع��ات 

اجلهادية في شمال مالي وفي ليبيا. 
وتأس��س احتاد املغ��رب العربي ف��ي 17 فيف��ري 1989 
5 دول هي موريتاني��ا،  باملغرب، وض��م  مبدين��ة مراك��ش 
واململك��ة املغربي��ة، واجلزائ��ر، وتون��س، وليبي��ا، ووق��ع 
احت��اد  إنش��اء  ب�"معاه��دة  س��مي  م��ا  عل��ى  املؤسس��ون 
اإلقليمي��ة  مس��تقبل املنظمة  وتأث��ر  العرب��ي".  املغ��رب 
الصح��راء،  مل��ف  ح��ول  املغرب��ي  اجلزائ��ري-  باخل��الف 

ثم أصيب االحتاد بضربة ثانية جراء األزمة الليبية.
وبحس��ب منوبي عدنان، الباح��ث اجلزائري املتخصص 
في ش��ؤون املنظم��ات اإلقليمية والدولية، فإن س��بب تعثر 
منظمة احت��اد املغرب العربي يعود عدة أس��باب، أهمها هو 
"ع��دم وجود خيار حقيقي ل��دى األنظمة احلاكمة في الدول 

اخلمس في االندماج".
وأض��اف عدن��ان أن "أغلب اخلبراء في املغ��رب املعربي 
وخارج��ه يعتبرون أن احتاد املغرب العربي تعثر بس��بب 
اخل��الف العمي��ق بن الدولتن األكب��ر ف��ي املنظم��ة وهم��ا 

اجلزائر واملغرب بسبب قضية الصحراء".
ومضى قائال "إال أن الس��بب احلقيقي هو التناقض الذي 
يعاني منه اخلطاب السياس��ي املتعلق باالندماج  في الدول 
اخلمس بن ما يقال على لس��ان املسؤولن حول الرغبة  في 
ترقي��ة التع��اون وحقيق��ة اخلالف��ات العميقة ب��ن األنظمة 
وأخص هن��ا بالذكر ليبي��ا، واجلزائر واملغرب". وأش��ارت 
صحيفة "اخلبر" اجلزائرية في تقرير نشرته مؤخرا إلى أن 
"العالقات السيئة بن اجلزائر واملغرب تخفي تنسيقا أمنيا 
قويا في مجال مكافحة اإلرهاب، والسبب دائما هو ضغوط 

فرنسية أمريكية على البلدين للتعاون األمني".
 من جانبه، قال أحمد تاوتي، الباحث األكادميي اجلزائري 
ف��ي العالق��ات الدولي��ة، إن��ه "رغم اخل��الف بن اجلزائ��ر 
وليبيا فإن عددا كبيرا من السياسين في ليبيا يعتقدون أن 
احلل السياس��ي في ليبي��ا مير عب��ر اجلزائر، حيث تواصل 
لألزم��ة  الس��عي إليجاد حل  اجلزائري��ة  الدبلوماس��ية 
ف��ي ليبي��ا، وتعمل ف��ي نفس الوق��ت بالتعاون م��ع تونس 
على ضب��ط أم��ن احل��دود ب��ن اجلزائ��ر وتونس م��ن جهة 
واجل��ارة ليبي��ا الت��ي تعيش حال��ة اقتتال داخل��ي منذ عام 

2011، من جهة أخرى".
وتعيش العالقات الثنائي��ة بن اجلزائ��ر وتونس طفرة 
وقوة تنطل��ق من فك��رة التهديد الذي تتعرض له الدولتان، 
ومص��دره اجلماعات الت��ي توص��ف باإلرهابية مثل تنظيم 
القاع��دة ف��ي ب��الد املغ��رب اإلس��المي، وكتيبة عقب��ة ب��ن 

نافع وجماعات أخرى تتمركز في ليبيا.
وأض��اف تاوت��ي لألناض��ول "يب��دو أن اجلزائ��ر بات��ت 
مرتبطة بأكثر من عالقة جوار مع اجلارة تونس حيث باتت 
مواقف البلدي��ن من الكثير من املس��ائل اإلقليمي��ة والدولية 

متقاربة إلى حد التطابق".
 م��ن جه��ة أخرى، ترتب��ط الدول��ة العض��و ف��ي احت��اد 
املغرب العرب��ي موريتاني��ا بعالق��ة هادئ��ة م��ع اجلزائ��ر، 
لك��ن العالقة حتولت في ع��ام 2010 إلى حتالف عس��كري 
وأمني ملكافح��ة اإلره��اب. وأش��ارت صح��ف جزائري��ة في 
وقت س��ابق إل��ى أن تونس قد تلتحق به��ذه املنظمة األمنية 

اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل األفريقي.

األمن يفرض نفسه على 
أجندات دول المغرب 

العربي بديال عن االندماج

تعطل اإلنتاج والوضع االقتصادي األوروبي..

 أبرز التحديات والحكومة مطالبة بسرعة اإلنجاز
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اقتصاد
9صوتكم

سعر العمالت العربية
الدينار اجلزائري = 0.0204 دينار تونسي

الدرهم املغربي = 0.2015 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2523 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5118 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5231 دينار تونسي

أسعار العمالت 
 السبت 14 فيفري 2015

سعر العمالت األجنبية
لدوالر األمريكي = 1.9213 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1868 دينار تونسي

الجنيه االسترليني = 2.9582 دينار تونسي
الين الياباني = 0.0162 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.4922 دينار تونسي

أرقام
% 51

هي نسبة تطّور صادرات التمور في 
جانفي 2015

213 مليون دينار 
هو عائدات زيت الزيتون في جانفي 

2015

 االقتصادي
والطاق��ة  الصناع��ة  وزارة  وقع��ت 
واملناج��م التونس��ية مس��اء أّول أمس 
اجلمع��ة اتفاقية تع��اون م��ع الوكالة 

اليابانية للتعاون الدولي.
وزارة  ع��ن  بيان ص��ادر  وأف��اد 
الصناعة التونس��ية بأّن هذه االتفاقية 
تندرج ضمن توصيات املنتدى الدولي 
اخلام��س لتنمي��ة إفريقي��ا - طوكي��و 
رئي��س  فيه��ا   اقت��رح  الت��ي   2013
احلكوم��ة الياباني��ة إنش��اء 10 مراكز 

الصناع��ي  للقط��اع  بش��رية  تنمي��ة 
ف��ي إفريقي��ا لذل��ك مت اختي��ار تونس 
ضم��ن البل��دان اإلفريقية نظ��را جلملة 
م��ن املعطي��ات أهمه��ا نس��بة أصحاب 
الش��هادات العلي��ا خاص��ة ف��ي بلدان 
القط��اع  وملس��توى  إفريقي��ا  ش��مال 
اخلب��رة  إل��ى  باإلضاف��ة  "الصناع��ي 
الطويل��ة ف��ي تصدي��ر اخلب��راء نح��و 

اخلارج.
وأوض��ح البي��ان أن ه��ذه االتفاقية 
ستش��مل قطاعات النس��يج والكيمياء 

إل��ى  س��تهدف  واإللكترونيات كم��ا 
مج��ال  ف��ي  وطني��ن  خب��راء  تكوي��ن 
عل��ى  والعم��ل  واإلنتاجي��ة  اجل��ودة 
نش��ر نظ��م حتس��ن وإدراج اجل��ودة 
واإلنتاجي��ة داخل مؤسس��ات التعليم 
العال��ي ع��الوة ع��ن وضع خط��ة عمل 
تفصيلي��ة لتنفي��ذ عملي��ة نش��ر نظ��م 
عل��ى  واإلنتاجي��ة  اجل��ودة  حتس��ن 

املستوى الوطني.
الت��ي  االتفاقي��ة،  ه��ذه  وترم��ى 
ميت��د برنام��ج إجنازه��ا عل��ى مدى 4 

س��نوات، إل��ى وض��ع برنام��ج إقليمي 
لتدعي��م التع��اون التونس��ي اإلفريقي 
عب��ر تنظي��م دورات تكويني��ة لتنمية 

الق��درات اإلفريقية في مجال حتس��ن 
اجل��ودة واإلنتاجي��ة يتول��ى تأمينها 

خبراء تونسيون.

املنافسة غير الشريفة نتيجة القطاع املوازي 
والتهري��ب، وفق تعبيره، مضيف��ا أّن ذلك من 
ش��أنه أن يعيد الثقة للمواط��ن ويخلق مناخا 

جديدا النطالقة الدورة االقتصادية.
وفيم��ا يتعلّق بانعكاس الوض��ع في ليبيا 
اخلبي��ر  اعتب��ر  التونس��ي،  االقتص��اد  عل��ى 
االقتص��ادي أن "ما يحصل اليوم في منطقتي 
الذهيب��ة وبن قردان احلدوديت��ن أخذ حجما 

أكبر مما كان يتوقع، مشيرا، في هذا السياق، 
إل��ى أّن التجارة املوازية في إطار اقتصاد غير 
منظم هي ليس��ت فقط تبادال جتاريا عاديا بل 
فيه��ا الكثير م��ن التهريب )التج��ارة املوازية 
التجاري��ة(،  املعام��الت  م��ن   %  55 متث��ل 
وبالتال��ي فه��ي لديه��ا انعكاس��ات ايجابي��ة 

وأخرى سلبية".
وتاب��ع الب��دوي أّن "ه��ذه التج��ارة توف��ر 

ف��ي  التونس��ين  م��ن  كبي��ر  لع��دد  الش��غل 
املناط��ق احلدودي��ة خاّصة في غي��اب برامج 
للح��د م��ن البطال��ة، ف��ي املقابل فه��ي ال توفر 
احلماي��ة االجتماعي��ة للعاملن فيه��ا وكذلك 
غي��اب املراقب��ة الصحي��ة للم��واد الت��ي يق��ع 
جلبه��ا )م��واد غذائي��ة، م��واد جتمي��ل، تبغ، 
محروق��ات...(، وأيضا هذا القطاع ال يس��اهم 

في املوارد اجلبائية".
وأوض��ح الب��دوي أّن كل ه��ذه اإلج��راءات 
عاجل��ة وال يج��ب تأجي��ل تنفيذه��ا، مبينا أّن 
احلكوم��ة اجلدي��دة مطالب��ة أيض��ا باتخ��اذ 
والبعي��د.  املتوس��ط  امل��دى  عل��ى  إج��راءات 
وعلى املدى املتوس��ط، نهاية السنة احلالية، 
فاحلكوم��ة مطالب��ة حس��ب الب��دوي بإدخال 
إج��راءات ف��ي قان��ون املالية التكميلي لس��نة 
2015 وقانون املالية لسنة 2016، من شأنها 
أن حتّس��ن العدال��ة اجلبائي��ة ألن الضغ��ط 
اجلبائي متوزع بصف��ة غير عادلة، وذلك في 

انتظار إصالح املنظومة.  
إلى جانب التسريع باملصادقة على قانون 
االس��تثمار وذلك بقصد خل��ق أرضية جديدة 
ملس��ار تنم��وي يه��دف إل��ى إع��ادة االعتب��ار 
مب��دأ  وإرس��اء  القطاعي��ة،  السياس��ات  إل��ى 
العالقات التعاقدية بن الدولة واملستثمرين، 
اجلبائي��ة  املنظوم��ة  بإص��الح  والتعجي��ل 
)ترابط االستثمار باجلباية(، مع العمل على 
إع��ادة النظر في دور الدول��ة وإعادة االعتبار 

لسياسة إعادة توزيع املداخيل.
ومن اإلجراءات األخرى التي يجب اتخاذها 
في السنة احلالية، إصالح املنظومة البنكية، 
ومعاجلة العجز الذي تش��كو منه املؤسسات 
واملنش��آت العامة التي أصبح��ت اليوم متثل 
عبئا على موازنة الدولة بعد أن كانت مصدرا 
لتمويلها. وأكّد البدوي أّن كل هذه اإلجراءات 
يجب أن تتزامن مع إصالح منظومة التكوين 
س��وق  متطلب��ات  م��ع  ليتماش��ى  والتعلي��م 

الشغل.

 أبرز التحديات والحكومة مطالبة بسرعة اإلنجاز

تونس واليابان

اتفاقية تعاون لتحسين الجودة في القطاع الصناعي

الصادق جبنون: ارتباط 
تونس بدول جنوب أوروبا 
التي يتخّبط اقتصادها في 

ب االنفتاح 
ّ

أزمة كبرى يتطل
على أسواق أخرى

عبد الجليل البدوي:
 عودة اإلنتاج في 

القطاعات الحساسة 
سيمكن من عودة الثقة إلى 

السوق التونسية 
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 14  قانون لحماية أبنائنا من الشياطين اإللكترونية
ق��ال صاحبي : أن��ا خائف م��ن س��يطرة الش��ياطن اإللكترونية على 
أبنائي وقت العطلة، ألنهم س��يكونون مش��غولن في الهواتف اجلوالة 
واآليب��اد ط��ول الي��وم، فيس��رحون وميرحون ف��ي عالم الن��ت من غير 
رقيب وال حس��يب، وص��رت في حيرة بن املنع والترك فأنا ال أس��تطيع 
أن أمنعه��م كما أني ال أريد أن أترك احلبل عل��ى الغارب، فكيف أتصرف 
! وم��ا ه��و رأي��ك علما ب��أن لدي أربع��ة أبن��اء وهم يحومون حول س��ن 
املراهق��ة ؟  قلت ل��ه : إن موضوعك هذا صعب على الرغم من بس��اطته، 

وإدارت��ه ليس��ت س��هلة، ل��ذا س��أخبرك ببعض 
األف��كار والقوان��ن التي ينبغي أن متارس��ها مع 
أبنائ��ك فتس��اعدك عل��ى حفظهم من الش��ياطن 
قانون��ا   )14( اإللكتروني��ة، وق��د خلصته��ا ب 
مقس��مة على قسمن، األول س��بع قواعد تربوية 
حلماية أطفالنا من سلبيات النت، والثاني سبع 
قوان��ن والدي��ة ال ب��د أن يطبقه��ا الوال��دان على 
أبنائهم��ا، ق��ال : إذا لنبدأ بالس��بع األولى، قلت: 
أوال أخبره��م أن ال يصدق��وا كل م��ا يقرؤونه في 
النت، ففي��ه الكثير من املعلوم��ات غير الصادقة 

الت��ي تتداوله��ا املواق��ع وش��بكات التواص��ل االجتماعي��ة، وثانيا أن ال 
يس��تجيبوا لكل من يطل��ب منهم الصداق��ة إال إذا كان صديق��ا يعرفونه 
جي��دا، كما يجب عليك أن تنبههم بأن ال يقبل��وا صداقة صديق صديقهم 
ألنه��م ال يعرفون��ه، وثالثا عليهم أن ال يفش��وا أي معلوم��ة خاصة بهم، 
وأن تش��رح لهم ما معنى املعلومة اخلاصة مثل )اس��مهم الكامل وأرقام 
هواتفهم و حس��ابهم البنك��ي وأي معلومات عن أهلهم أو إرس��ال صور 
خاصة لهم(، ورابعا أن ال ينقروا على أي رابط يجدونه في حسابهم أو 
إمييلهم إذا كانوا ال يعرفون من هو املرس��ل، وخامس��ا أن ال يش��تروا أي 
شيء من النت إال بعد إبالغكم بهذا القرار، وسادسا إذا طلب منهم صديق 

في النت أن يلتقي بهم خارج املنزل فال يس��تجيبون له إال مبوافقتكم أو 
بصحبتكم، وس��ابعا اجع��ل أبناءك يش��اهدون فيديو )مركز الس��المة 
بغوغل( )google family safety( ليتعرفوا على احليل املس��تخدمة 
بالن��ت فيزدادون وعيا وحماية. قال صاحبي : هذه س��بعة مهّمة، فماذا 
عن الس��بعة الثانية اخلاصة بالوالدين ؟ قل��ت أوال أن ال متنع النت عن 
أبنائ��ك أو حترمهم منه ألن النت صار اليوم من األساس��يات وليس من 
الكمالي��ات وك��ن واضحا معه��م بوض��ع قوانينك في التعام��ل مع النت 
وتقنينه، ثانيا أن ال تس��مح لهم بتصف��ح النت في وقت متأخر من الليل 
وهذا وقت انتش��ار الش��ياطن الليلي��ة اإللكترونية، واح��رص أن تغلق 
االتصال الالس��لكي وقت النوم حتى ال يتواصل األبناء بالنت ليال، ثالثا 
احرص على تشغيل برامج األمان في اجلوال واآليباد والكمبيوتر حتى 
ال يدخل��وا مواقع مخلة باألدب أو مواقع مدم��رة فكريا وعقديا، كمواقع 
املالحدة وعباد الش��ياطن فقد انتشرت في الفترة األخيرة ولهم طرقهم 
ووس��ائلهم في كس��ب الش��باب الصغار، رابعا حتدث معه��م بصراحة 
حول س��لبيات الن��ت واجلرائ��م اإللكترونية واألخالقية م��ن انحرافات 
جنس��ية وغيرها، ولتكن عالقت��ك مع أبنائك ودية حت��ى يتحدثوا معك 
ويصارحوك إذا ش��اهدوا سيئا على النت، خامسا تابع حسابات أبنائك 
على ش��بكة التواص��ل االجتماع��ي لتتعرف 
إل��ى محت��وى احل��وار والدردش��ة فتع��رف 
أصدقاءهم وتتعرف إلى اهتماماتهم، سادسا 
إذا أخبرك ابنك عن مش��كلة لصديقه فساعده 
حللها وشجعه لهذا املوقف اإليجابي، سابعا 
حتدث معه حول البريد اإللكتروني والتعامل 
مع البنوك والتحميل للبرامج والتواصل مع 
الش��بكات االجتماعي��ة والتس��وق وألع��اب 
التس��لية، وإذا لم يكن لدي��ك معلومات وافية 
ح��ول هذه املواضيع رّتب جلس��ة بن أبنائك 
وأح��د معارفك أو أصدقائك ليس��تمعوا منه ويس��تفيدوا م��ن معلوماته 
فتك��ون حماية له��م. فهذه س��بعة قوانن والدي��ة وقبلها س��بعة قواعد 
تربوية تس��اعدنا في التعامل مع النت بحرية وس��الم، وال ننس��ى بن 
فترة وأخرى أن جنلس ونتحاور معهم فيما يفعلونه لنتعرف أعمالهم، 
وال مانع أن نش��اركهم أنش��طتهم عل��ى األنس��توجرام أو التصوير عبر 
الكيك أو التغريد عبر التويت وال نفصل حياتنا عنهم، وأخيرا ندعو الله 
أن يحفظ أبناءنا من ش��ر ش��ياطن النت وأعوانهم، فقال صاحبي شكرا 

على هذه األفكار )14( التربوية التكنولوجية.
الدكتور جاسم المطّوع

اآلن ُنغّيْر 

فسحة قرآنية

َو َوأحُوِتيَنا اْلِعلَْم  هحُ هحُ ��ِك َقاَلْت َكأََنّ ا َجاَءْت ِقيَل أََهَكَذا َعْرشحُ َفلََمّ
ْسلِِمَن )42( َوَصَدَّها َما َكاَنْت َتْعبحُدحُ ِمْن دحُوِن  َنّا محُ ِمْن َقْبلَِها َوكحُ

َها َكاَنْت ِمْن َقْوٍم َكاِفِريَن )43( اللَِّه إَِنّ

مل��ا تقرأ اآلي��ة األولى تنبهر به��ذه العقلي��ة الرائعة وهذه 
اإلجابة النموذجية )كأّنه هو( التي تفنن املفسرون في بيان 
حكمته��ا ودقته��ا واختصاره��ا و... و... لك��ن تتعجب كيف 
ظلّ��ت هذه املرأة العاقلة احلكيم��ة القائدة احلليمة تعبد غير 
الله وتس��جد ملخلوق يأفل ويغيب )الش��مس( ؟!! كيف لهذا 
العقل أن يرتكب مثل هذه السخافات ويقدم القرابن دون أن 

يفكر أو حتى يتساءل؟؟ 

تأتي اآلية التي تليها مباشرة لتبن لك جواب هذا التعجب. 
لق��د منعه��ا من التفكي��ر وصّدها ع��ن التس��اؤل وحرمها من 
البح��ث )تبعية القوم( ومس��ايرة التقاليد والتعصب لآلباء 
َه��ا َكاَنْت ِمْن َقْوٍم َكاِفِريَن( لذلك ملا ابتعدت عنهم ورأت  ف )إَِنّ
اجتماع العلم مع اإلسالم عند سليمان عليه السالم )َوأحُوِتيَنا 
ْس��لِِمَن(.. اس��تطاعت أن تأخذ القرار  َنّا محُ اْلِعلْ��َم ِمْن َقْبلَِها َوكحُ
الصحيح دون مؤثرات خارجية ونفس��ية و)َقاَل��ْت َرِبّ إِِنّي 
َظلَْمتحُ َنْفِسي(.. بأن منعتها من التفكير وحرمتها من البحث 
ع��ن احلقيق��ة واآلن أعترف بجرميت��ي وأعلن أني )أْس��لَْمتحُ 
��لَْيَماَن ِللَِّه َرِبّ اْلَعامَلَِن(. ومثل هذا التعّجب يحدث لي  َمَع سحُ
ب لش��يخه أو  عندما ت��رى أخ فاضل ذك��ّي على علم ويتعَصّ
دعوت��ه أو حزبه في كل ش��يء دون تفكي��ر أو بحث أو حتى 

تساؤل ... عندئذ هو يحتاج إلى
• أن يبتعد قليال عن املؤثرات

2( يرى رؤية علمية قوية بديلة عندها يستطيع أن يأخذ 
القرار، وبدون هذين الشرطن لن يتغير.

��ّنة عن فتح باب التس��جيل بدورتها الش��رعية الس��نوية الثالثة للفصل الثاني التي س��تنطلق مبش��يئة الله   تعل��ن جمعّية القرآن والسحُ
يوم 21 فيفري 2015. الدراس��ة عن طريق االنترنات وفي كامل مقرات اجلمعية: صفاقس، املنس��تير، خنيس، الس��احلن، تونس. لإلستفسار 

)21.188.926(
 تنّظ��م جمعية س��فراء التعليم دورة توس��عة اإلدراك وتنمية مهارات التفكي��ر بقيادة املدرب عبد الرؤوف الغامن��ي وذلك يوم األحد 22 

فيفري 2015 بداية من الساعة التاسعة صباحا باملركب الشبابي علي السخيري باملنستير. املشاركة مجانية. لإلستفسار )52.967.099(
 ينّظ��م مرك��ز احلكيم للتدريب واالستش��ارات دورة في الذكاء العاطفي وتربي��ة األطفال باملرافقة. التاريخ ي��وم 28 فيفري و01 مارس 

08:30 الى س16 مبركز احلكيم. لإلستفسار )20.333.207(  2015 من الساعة 

مش��روع حومت��ي نظيفة ه��ي مبادرة ش��بابية 
تهدف إل��ى تعزيز املش��اركة املجتمعية في إظهار 
مدين��ة بنزرت مبظه��ر حضاري يلي��ق بها، حيث 
سيتم تنفيذ حملة نظافة أسبوعيا، وسيتم تكوين 
ف��رق عمل لكل حي بوالية بنزرت، يش��رفون على 

التالي:
أوال: قبل احلملة:

– التنس��يق م��ع خطباء املس��اجد واإلعالم عن 
يوم احلملة.

– نشر امللصقات.
 – التنسيق مع مدراء املدارس واملعاهد لتحفيز 

الطالب والتالميذ على املشاركة باحلملة.
- االستعانة باجلمعيات واملنظمات اخليرية.

- جمع التبرعات.
- التواص��ل مع ش��باب احل��ي وحتفيزهم على 

املشاركة.
أثناء احلملة:

تقسيم العمل بن الشباب على النحو التالي:
- فريق خاص بتنظيف املناطق بناءا على خطة 

مسبقة
- فري��ق يح��ث س��كان احل��ي عل��ى التنظي��ف 

واالستعانة مبعداتهم املنزلية.
- فريق خاص بتركيب القمامات.

- فريق خاص بجمع التبرعات.
- املش��اركون ف��ي احلملة: يرت��دون زي العمل 

ويتبعون خطة التنظيف.
• ندعو جميع الشبان والشابات للمشاركة في هذا 

العمل اإلنساني وتقبل الله منا ومنكم صالح األعمال.
للمش��اركة يرجى اإلتصال ب��دار القرآن الكرمي 

)quran.bizerte@gmail.com( ببنزرت

حصص تكوينية مجانية في 
إحتساب زكاة لفائدة الطلبة 

تنظ��م اجلمعية التونس��ية لل��زكاة حص��ص تكوينية 
مجانية موجهة للطلبة بعنوان "كيف أحتس��ب زكاتي" 
وذل��ك كل ي��وم ثالثاء من الس��اعة التاس��عة صباحا إلى 

الساعة احلادية عشر والنصف وفق البرنامج التالي : 

احلصة األولى : فقه الزكاة، الثالثاء 24 فيفري 2015 
يقدمها الشيخ أحمد بوشحيمة 

احلصة الثانية : محاس��بة زكاة التجارة، الثالثاء 10 
مارس 2015 يقدمها اخلبير احملاسب محمد املصمودي.

احلص��ة الثالثة : مصارف ال��زكاة، الثالثاء 10 مارس 
2015 يقدمها الشيخ احلبيب القالل.

للتسجيل واإلستفسار )58.351.531(

حديث نبوي

ق��ال رس��ول الله صلى الل��ه عليه 
م  َنّ َس��نَن من كاَن قبلَكحُ وس��لم : لتَتّبعحُ
شبًرا بش��بِر، وذراًعا بذراِع حَتّى َلو 
حَر ضٍبّ لسلكتموه. قالوا :  دخلوا جحُ
يا رسوَل اللَِّه َمن الَيهودحُ والَنّصارى 

؟ قاَل فَمن إًذا ؟!

اخل��دري.  س��عيد  أب��و  ال��راوي: 
احمل��دث: األلباني. املص��در: تخريج 
كت��اب الس��نة. الصفح��ة أو الرق��م: 
74  .خالصة حكم احملدث: إس��ناده 

صحيح.

س 5 و41 دقيقةالصبح :  
س 7 و08 دقيقةشروق الشمس : 

 س 12 و40 دقيقةالظهر :
س 15 و43 دقيقةالعصر : 

س 18 و02  دقيقةالمغرب : 
 س19 و27 دقيقةالعشاء :

أوقات الصالة ليوم األحد 
 1436 الثان��ي  ربي��ع   26
هجري املواف��ق ل15 فيفري 

2015 ميالدي

دار القرآن الكريم ببنزرت  تطلق مشروع "حومتي نظيفة"

رة
ّ

مفك
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احتجاجات الجنوب وتسريبات مصر ومجزرة 
كارولينا أهم محاور النقاش في تويتر

"تويتر" صفحة جديدة ستعكف "الضمير" على إصدارها كل يوم أحد، وسنحاول من خالل هذه الصفحة في كل مّرة جمع 
مواقف عدد من الشخصيات الوطنية والعالمية حول أحداث األسبوع سواء منها األحداث الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية.

جّدت خالل األسبوع املنتهي 
عديد األحداث على املستوى 
الوطني واإلقليمي والدولي، 

وتتمثل أبرز هذه األحداث 
في تواصل االحتجاجات في 

اجلنوب التونسي وحتديدا في 
منطقتي الذهيبة وبن قردان 

وتسريبات مكتب رئيس 
االنقالب في مصر التي تهّجم 

فيها على دول اخلليج باإلضافة 
إلى حادثة قتل 3 مسلمن في 
إحدى مدن الواليات املّتحدة 
األمريكية من قبل متعّصب 

أمريكي معاد لإلسالم. وشغلت 
هذه األحداث وغيرها رّواد 

العالم االفتراضي واستحوذت 
على تعليقاتهم.

وّج��ه النائب مبجلس نواب الش��عب 
حبيب خضر، على خلفية االحتجاجات 
ف��ي جنوب البالد وخاص��ة في منطقتي 
وف��د  وزي��ارة  ق��ردان  وب��ن  الذهيب��ة 
رس��الة  املنطق��ة،  ه��ذه  إل��ى  حكوم��ي 
مفتوح��ة عل��ى حس��ابه الرس��مي ف��ي 
موق��ع التواص��ل االجتماع��ي "تويتر" 
إل��ى رئي��س احلكومة، وأش��ار فيها إلى 
أّن أخطر الرس��ائل التي ميكن تلقيها من 
خالل القراءة العكسية لزيارة احلكومة 
إح��دى  إل��ى  وزيارته��ا  املنطق��ة  له��ذه 
العائ��الت الفقيرة التي فق��دت ابنها هو 
"أن احلكوم��ة ال تلتف��ت إال حيث يندلع 
حريق أو حيث يوج��ه اإلعالم اهتمامه، 
واحلال أن من املس��ّلم ب��ه أن التوقي من 
احلرائق أكثر فائدة من املسارعة بإطفاء 

كل حريق بعد اندالعه".
وفي تغريدة ثانية له، على صفحته، 
نشرها يوم اجلمعة 13 فيفري اجلاري، 
انتقد النائب حبيب خضر البطء الكبير 
في عم��ل مجلس ن��واب الش��عب، حيث 
كت��ب: "ف��ي مث��ل ه��ذا الي��وم من س��نة 
2012 كان املجلس الوطني التأسيسي 
قد اس��تكمل س��ن قانون التنظيم املؤّقت 
رئي��س  وانتخ��اب  العمومي��ة  للس��لط 
للحكوم��ة  الثق��ة  ومن��ح  للجمهوري��ة 
جلان��ه  وكل  املجل��س  مكت��ب  وش��ّكل 
وانطلقت اللجان التأسيسية في العمل، 
أم��ا في مجل��س نواب الش��عب فما نزال 
ننتظر تش��كيل مكتب املجلس، إنه وقت 

ثمن تخسره بالدنا".
أما رئيس اجلمهورية الس��ابق محّمد 

املنصف املرزوقي، فقد نشر في تغريدة 
عل��ى صفحت��ه الرس��مية، موقف��ه م��ن 
األح��داث وم��ن التعام��ل األمن��ي، وقّدم 
تعازي��ه لعائ��الت الضحاي��ا وأض��اف. 
أن��ه "يدع��و جميع األط��راف إلى ضبط 
الوطني��ة  املصلح��ة  وتغلي��ب  النف��س 
التي تفت��رض تفه��م الس��لطات ملطالب 
املتظاهرين ف��ي التنمي��ة العادلة وعدم 
مواجهته��ا بالق��وة القص��وى. ويدع��و 

إل��ى تخفي��ف االحتق��ان باجله��ة وإلى 
فتح حتقيق عاج��ل وجدي في الظروف 
ب��ن  ضحاي��ا  س��قوط  إل��ى  أدت  الت��ي 
املتظاهرين، ويطالب اجلهات الرس��مية 
باحت��رام احلق��وق واحلري��ات املكفولة 
بن��ص الدس��تور، ويعتب��ر أن التعام��ل 
العنيف من ش��أنه زيادة االحتقان، وأن 
تفهم مطالب املواطنن واالستماع إليهم 
هو السبيل الوحيد لنزع فتيل العنف".

تواصل��ت التعليق��ات حول 
األح��داث املس��تجّدة في مصر 
التس��ريبات  منه��ا  وخاص��ة 
األخي��رة ع��ن مكت��ب رئي��س 
االنقالب عبد الفتاح السيس��ي 
حادث��ة  وأيض��ا  ومعاوني��ه 
وف��اة حوالي 40 مش��جعا من 
مش��جعي ن��ادي الزمالك بعد 
الغاز  األم��ن  اس��تعمال رجال 
املس��يل للدموع واخلرطوش. 
االحت��اد  رئي��س  ونش��ر 
املس��لمن  لعلم��اء  العامل��ي 
يوس��ف القرضاوي ع��ددا من 
التغريدات على حس��ابه على 
موق��ع "تويت��ر" وأّكد خاللها 
أّن نظ��ام االنق��الب سيس��قط 
ألن��ه يع��ادي الش��باب، فكتب 
"ه��ذا نظ��ام يعادي الش��باب 
أي��ا كان الش��باب وأينما كانوا 
في قاعات الدراس��ة أو مالعب 
الرياض��ة أو ميادي��ن الثورة! 
لم يفرق رصاصه بن إسالمي 
وليبرال��ي واش��تراكي"، وفي 

كتب في تغريدة أخرى "نظام 
يقتل ش��بابا ميثلون املستقبل 
فلس��طينية  مقاوم��ة  ويج��رم 
متث��ل العم��ق االس��تراتيجي، 
ويسيء إلى دول شقيقة متثل 
البع��د اإلقليم��ي، وصم��ة عار 
في جب��ن مص��ر"، وكتب في 
النظام  تغري��دة ثالث��ة "ه��ذا 
االنقالبي عار في جبن مصر، 
وس��يزيله  ي��زال،  أن  يج��ب 

املصريون عاجال أو آجال".
وعلّ��ق البرملان��ي الكويت��ي 
الدويلة على تسريبات  ناصر 
ف��ي  السيس��ي، وق��ال  مكت��ب 
تغري��دة إّن هذا التس��ريب لن 
حمل��و  هاتف��ي  اتص��ال  يكف��ي 
آثاره ه��و يحتاج من أصحابه 
إلى أداء العمرة حتى يغس��لوا 
التس��ريب  لك��ن  ذنوبه��م، 
الق��ادم لن ينفع مع��ه إاّل احلج 
والتس��ريب الذي سيليه يجب 
التوج��ه بع��ده إل��ى احملكم��ة 
الدويل��ة  وانتق��د  الدولي��ة. 

تعامل احلكوم��ة الكويتية مع 
املل��ف املصري وم��ع اإلخوان 
املس��لمن حت��ى ف��ي الكوي��ت 
وكتب "قامت حكومة الش��يخ 
كل  باس��تنفاد  املب��ارك  جاب��ر 
مبع��اداة  الش��عبي  رصيده��ا 
تيار االخ��وان الكبي��ر وكانت 
تعتق��د أنها تبن��ي رصيدا ولم 
تكن تعلم أنها تنتحر ببطء".

أما الباحث واملؤرخ واملفكر 
بش��ير ناف��ع فق��د تس��اءل عن 
مصي��ر األموال الت��ي حصلت 
ال��دول  م��ن  مص��ر  عليه��ا 
اخلليجي��ة الداعمة لها، وكتب 
في تغري��دة "25 مليار دوالر 
نقداً و14 مليار بترول قدمتها 
دول اخلليج ملصر حتى أوائل 
2014، وأح��وال مص��ر تزداد 
أي��ن ذهب��ت كل ه��ذه  س��وءاً: 

األموال؟"
ورئي��س  اإلعالم��ي  وعلّ��ق 

العرب��ي  صحيف��ة  حتري��ر 
ف��ي  قندي��ل  وائ��ل  اجلدي��د 
ع��دد م��ن التغري��دات، قائ��ال: 
"يعتبرونه��ا أنصاف دول ثم 
الطائ��رات  يتس��لقون س��اللم 
ركضا وهرولة ملمارسة "أدب 
الق��رود لنيل الق��روض" أمام 
تغري��دة  وف��ي  العدس��ات." 
أخ��رى يقول "انش��غل النظام 
العرب��ي ف��ي معظم��ه مبهم��ة 
تغذية انقالب مصر السيس��ي 
وتنميت��ه وتعومي��ه، فجاءته 
احلوث��ي  بانق��الب  الضرب��ة 
لق��اء  م��ن  باليم��ن". وس��خر 
السيس��ي بالرئيس الروس��ي 
بوت��ن بتغري��دة يق��ول فيه��ا 
"لق��اء الس��حاب بن اإلس��الم 
والشيوعية  اجلميل  الوسطي 
اإلم��ام  اللذي��ذة..  الوس��طية 
بوت��ن،  والرفي��ق  السيس��ي 

مصر احلمراء."

تونس: احتجاجات الجنوب

مصر: الوضع 
السياسي والتسريبات

وش��ّكلت حادثة قتل 3 مس��لمن فلس��طينين في أمريكا على يد 
متعّصب أمريكي منخرط في جمعية معادية لإلسالم محور اهتمام 
بعض رواد "تويتر"، وعلّق الدكتور علي القرة داغي األمن العام 
لالحتاد العاملي لعلماء املس��لمن على ه��ذه احلادثة منتقدا اإلعالم 
العاملي الذي لم يهتم بها، ونش��ر تغريدة في هذا الشأن يقول فيها: 
"اقتح��م إرهاب��ي أمريكي من��زالً وقتل 3 ش��بان مس��لمن بطريقة 
وحشية، وسائل اإلعالم العاملية خرست!! هل سيجتمع لهم زعماء 
العالم؟!". وأضاف في تغريدة أخرى "عندما يكون القاتل مسلماً 
فهو إرهاب��ٌي ودينه إرهابٌي وكل عائلته وأج��داده إرهابيون !! أما 

عندما يكون غير مسلٍم فهو مريٌض نفسٌي يحتاج إلى رعاية!".
م��ن جانبه، علّق موس��ى أبو مرزوق القي��ادي في حركة حماس 
وعضو مكتبها السياسي على احلادثة في تغريدة قال فيها: "البد 
من موقف ألصحاب مسيرة باريس من الزعماء، ملقتل الفلسطينين 
الثالث��ة في أمري��كا، والتي ليس وراءها من دافع س��وى الكراهية، 

واحلقد، والعنصرية." 

قتل 3 
مسلمين 
في أمريكا

تويتر
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لم يكن أحد من الفاعلن السياسين 
يعتق��د  الع��ام  للش��أن  واملتابع��ن 
تونس اجلدي��دة  ن��داء  أن حكوم��ة 
س��تظهر به��ذا املس��توى م��ن الوه��ن 

والضعف والعجز املبن.
وقد اس��تندت تلك الرؤية إلى حجم 
الدعاي��ة والتبش��ير باملول��ود احلزبي 
ال��ذي حمل معه بعض صفات اإلعجاز 
الت��ي ال يش��ترك مع��ه فيها إال الس��يد 
املسيح عليه السالم، فهو احلزب الذي 
خرج من األحشاء عاملا مببتغاه متكلما 
وناطقا به ماشيا على قدميه بالسرعة 
التي ال نظير لها في عالم السياسة، في 

االجتاه الذي اختير له.
حزب قدمته آالت الدعاية بأنه املنقذ 
من الض��الل الذي تردت فيه البالد منذ 
حلظة اخلطأ األول املتمثل في فرار بن 
علي أو تهريبه وانهيار سلطان ورموز 
نظامه احلديدي. ثم حتول ذلك اخلطأ 
إلى خطيئة جتلت ف��ي تولي الترويكا 
دت  أم��ر الن��اس متكئة على ش��رعية عحُ
واهنة وضعيفة أو منعدمة رغم السند 
العظي��م الت��ي اجتباه��ا ب��ه املجل��س 

الوطني التأسيسي.
فقد خ��اض احلزب اجلديد املنصوح 
ب��ه ف��ي دني��ا السياس��ة التونس��ية- 
املبش��ر بخب��رة س��اللته املحُج��ودة في 
احلكم، وبجدواه وجناعته في التداوي 
السياس��ية  العاه��ات  م��ن  والع��الج 
املزمنة واملستحدثة- معركة ضروسا 
كحم��ال للتق��دم واحلداثة التي س��ّوق 

نفسه واصطفاها ناطقا باسمها.
وكل ذل��ك كان ض��د العتم��ة الدينية 
الت��ي عم��ت غمامتها س��ماء ترش��يش 
املش��رقة  الق��دمي(  تون��س  )اس��م 
مس��تهدفة النموذج التونسي على حد 
ق��ول منظري��ه وزعامات رأي��ه، وذلك 
بع��د انب��الج العه��د النهض��اوي إبان 
حكم حركة النهضة ومن حالفها، وهي 
القادم��ة م��ن عوالم أخرى قروس��طية 
ب�"براكسيس"  مش��بعة  وس��وداوية 
اإلرهاب ومش��تقاته الفكرية والعقدية 

واملذهبي��ة حس��ب م��ا ه��و راس��خ في 
مخيلة جماعة النداء ومن واالهم. 

وجاءت حمالت��ه االنتخابية برمتها 
تثبيت��ا لذل��ك التمش��ي ون��داء ووع��دا 
ووعي��دا وث��أرا بتخلي��ص الب��الد من 
الس��قم والهزال الذي أصابها من جراء 
فترة س��لطة قوم التروي��كا املغمورين 
الذين ال دراية له��م وال معرفة باحلكم 
املنظمة  وأصول��ه وقوانينه وأعراف��ه 

رغم شغفهم الشديد به.
حال��ة من االحت��راب الداخلي املدني 
عاش��تها تون��س طيلة فت��رة احلمالت 
والرئاس��ية  التش��ريعية  االنتخابي��ة 
قاعدته��ا األساس��ية هي القض��اء على 
العنيفة  السياسي وانبثاقاته  اإلسالم 
الذي ابتلي��ت به بالدن��ا وحرمانه من 
العودة إلى الس��لطة بأي وسيلة كانت 
وخاص��ة ب��األداة األجن��ع املتمثلة في 

التصويت الناجع. 
وق��د وص��ل األم��ر بالق��وم إل��ى حد 
إل��ى  التونس��ين  بتقس��يم  اجله��ر 
ش��مالين حداثين تقدمين وجنوبين 
وإل��ى  متخلف��ن،  ديني��ن  رجعي��ن 
شمال ش��ملته الدولة الوطنية بعطفها 
ورعايتها وجن��وب أهملته وبقي على 

هامشها وفي مجال سيبتها. 
وهذا اخلطاب العدواني على الوطن 
وق له دون رقيب أخالقي أو  الواحد سحُ
وازع سياس��ي ي��زع كال الفريق��ن عن 
منحاه��م التفكيكي التدميري للمجتمع 
ونسيجه اللن، حتى بلغ بهم األمر حد 
رس��م نزواتهم التقسيمية غير البريئة 
على خريطة البالد التونس��ية دولتن 
منقس��متن واح��دة ش��مالية وأخ��رى 

جنوبية.
ته��اوى كل ش��يء بع��د س��ويعات 
م��ن نط��ق الصنادي��ق بأس��رارها بعد 
االنتخابات التش��ريعية في26 أكتوبر 
 2014 21 ديس��مبر  ف��ي  والرئاس��ية 
النوراني��ن  قيادي��ي  ه��وى  فتوح��د 
احلداثي��ن بهي��ام الزعم��اء الظالمين 

الرجعين اإلرهابين.
وبدأ التبش��ير باحلكوم��ة الوطنية 
واس��تحال  العمومي��ة،  واملصلح��ة 
االحتراب اللبوس الذي كاد أن يتحول 
إلى حرب ضروس بن شركاء األرض 
واللغ��ة والدي��ن والتاري��خ والثقاف��ة 
واملصاهرة، استحال رغبة في السلطة 
كان  وإن  حت��ى  وكراس��يه  واحلك��م 
ذلك باالش��تراك مع ع��دو إيديولوجي 
موصوف بالتطرف احلداثي العلماني 

أو نقيضه الرجعي الديني.
وليس��مح لنا قارئنا أن نستعير من 
لس��ان ابن منظ��ور العرب��ي مصطلحا 
كثي��ف الداللة ينطبق عل��ى حال طيف 
كبي��ر م��ن طبقتن��ا السياس��ية املمثلة 
ف��ي مجلس ن��واب الش��عب وكذلك في 
خارجه، ويفس��ر لنا هذا التهافت على 
الس��لطة الفاق��د املب��ررات املبدئي��ة إال 
م��ن حي��ث هي منتج��ع م��ن منتجعات 
واالس��تجابة  واالمتي��ازات  املصال��ح 
للنزوات والرغبات، أو تنفيذ األجندات 
وبيع ما بقي من أمالك الدولة وثروات 

البالد. 
لمة، ومعنى  فنحن أمام ن��وع من الغحُ
الكلم��ة كم��ا ه��و مح��دد ف��ي اللس��ان 
ح��د  تص��ل  الت��ي  الكبي��رة  الش��هوة 
الهيج��ان لدى الرج��ل وامل��رأة، نطلق 
لمة السياسية  عليها في سياقنا هذا الغحُ
الت��ي تظهر في ه��ذا اجلن��وح اجلانح 
نحو السلطة املصاحب بدوس املبادئ 

والقيم.
ونح��ن كذل��ك أم��ام ثقاف��ة الغنيمة 
السياس��ية التي تكتسح الفضاء العام 
السياس��ي التونس��ي، والت��ي تندف��ن 
ف��ي حضرته��ا الفك��رة الوطني��ة التي 
متثل قيم��ة سياس��ية س��امية وثابتة 
وحت��ل  والف��داء  التضحي��ة  تفت��رش 
محله��ا البرغماتي��ة السياس��ية الت��ي 
تبيح االجتار في كل شيء، فالسياسة 
لديهم هي وسيلة للمقايضة واكتساح 

لسوق الدولة ال أكثر.
لقد جتلى ذل��ك الهيجان السياس��ي 
وما صاحبه من رغبة كبيرة في احلكم 
ف��ي البداي��ة ف��ي ح��زب الن��داء الفائز 
بأغلبي��ة املقاع��د، وه��و أم��ر طبيع��ي 
الدميقراطي��ات  ف��ي  علي��ه  متع��ارف 
الناش��ئة الوليدة على غ��رار نظيرتها 

العريقة.
رواف��د  م��ن  املجم��ع  احل��زب  لك��ن 
مختلف��ة ومتناقضة يس��ارية كانت أو 
دس��تورية أو نقابية أو حقوقية، حول 
ش��خصية واحدة "زعامي��ة" واقتداء 
بتج��ارب األس��الف وإرثه��م احلزب��ي 
وج��د  املراح��ل،  املتع��دد  الدس��توري 
نفس��ه يأمتر بأوامر مؤسس��ه وسيده 
وقائده ورئيسه الباجي قائد السبسي 
الذي فصل الق��ول في رئيس احلكومة 
اجلديد ال��ذي ال ينبغي أن يكون ندائيا 

حسب معلوم األمور وظاهرها.
الفائ��ز  احل��زب  حت��ول  هن��ا  وم��ن 
ف��ي االنتخاب��ات إلى مج��رد طرف من 

األطراف السياس��ية الالهثة إلى قصر 
الضياف��ة، أي��ن س��يحصل كل عل��ى ما 
يبتغيه ويرتضيه من الكعكة التي هي 

بصدد التوزيع والتقسيم.
وعل��ى غ��رار أقران��ه م��ن األح��زاب 
السياس��ة  لوبي��ات  وم��ن  األخ��رى 
املتغطية ببعض أطراف املجتمع املدني 
من جمعيات ومنظمات، اهتدى احلزب 
األكبر مبجلس نواب الش��عب إلى فهم 
الس��يرية  الس��جالت  فألق��ى  اللعب��ة، 
لك��وادره ومناضلي��ه إلى جلن��ة الفرز 
املنتصبة بس��وق قصر الضيافة، وهو 
الفضاء الذي ش��هد كواليس وحيثيات 
انتخاب أعضاء مجلس إدارة احلكومة 
التونس��ية اجلديدة، آمال أن يستجيب 
الله لدع��اء قيادت��ه ورغباته��ا فيظفر 
احلزب الكبير مبا سيظفر به غيره من 

األحزاب وأصحاب النفوذ واملقامات. 
لمة السلطة برزت في البداية لدى  غحُ
طرف سياس��ي ل��م يفز ب��أي مقعد في 
مجلس نواب الش��عب، لكنه اس��تطاع 
والناس في غفلة من أمرهم وبواسطة 
"قوة اللوبيينغ" التي ميتلكها وبنفس 
اخت��راق  م��ن  مكنت��ه  الت��ي  األدوات 
حكوم��ة الغنوش��ي األول��ى والثاني��ة 
وحكوم��ة السبس��ي س��نة 2011، من 
احلصول عل��ى أكثر من عش��ر حقائب 
وزاري��ة، ومنها حقيبتان س��ياديتان، 
إل��ى درج��ة أن بع��ض الندائي��ن م��ن 
ه��ل  تس��اءلوا:  الدس��توري  املنح��در 
احلزب الش��يوعي وروافده املدنية هو 
م��ن فاز ف��ي االنتخاب��ات؟ ولك��ن ذلك 
التس��اؤل لم يغي��ر الش��يء الكثير في 
التوزيعية الثاني��ة للحقائب الوزارية 
وف��ي صيغته��ا النهائي��ة كم��ا طرحت 
لني��ل الثق��ة م��ن قب��ل مجل��س ن��واب 

الشعب.
إن ه��ذا الفريق الذي يتصدر املش��هد 
حت��ت اس��م "مس��تقلي احلكومة" في 
جان��ب منه، يغنم سياس��يا بكل ما في 
الكلم��ة م��ن معن��ى، فهم يعرف��ون من 
أي��ن تؤكل الكت��ف، حس��ب تعبير أحد 
كبار أحباره��م. وما حتصلوا عليه من 
حقائب وزارية يوازي أو يفوق حقائب 
حزب األغلبية نداء تونس صاحب 86 
مقعدا، وكذلك حقائ��ب حركة النهضة 

املتحالفة معه صاحبة 69 مقعدا.
ف��ي  السياس��ية  الغنائمي��ة  إن   
احلكوم��ة املش��كلة ال تتجل��ى فقط في 
بالنع��وت  تتق��اذف  أح��زاب  جتمي��ع 
الفك��ري  وبالوص��م  اإليديولوجي��ة 

والسياسي، وإمنا يتهم بعضها بعضا 
برعاي��ة اإلره��اب وكذل��ك مبمارس��ته 
ف��ي صيغت��ه املكثف��ة الت��ي جتلت في 
اغتيال الش��هيدين بلعي��د والبراهمي، 
فكيف ستتعايش أطراف تتهم بعضها 
البع��ض بالقتل واالغتي��ال والتصفية 

على خلفية الهوية السياسية؟ 
تنع��ت  أح��زاب  س��تعمل  وكي��ف 
بعضها البعض بالفساد املالي وشراء 
ذمم الناخب��ن ف��ي حكوم��ة موح��دة؟ 
وهل م��ن املعق��ول في عالم السياس��ة 
التونس��ية مل��ا بع��د الث��ورة أن تنحدر 
وبراغماتيته��ا  السياس��ة  "إيطيق��ا" 
الالمبدئي��ة إلى درجة تول��ي مناصب 
وزارية ممن ش��ارك ف��ي انتخابات 26 
املنقضية وفش��ل  التش��ريعية  أكتوبر 

في الفوز مبقعد؟ 
ه��ذه أس��ئلة جدي��ة يس��توجب منا 
إع��ادة  واألكادمي��ي  الفك��ري  عملن��ا 
التفكي��ر فيه��ا، وكذل��ك طرحه��ا عل��ى 
جمي��ع الفاعلن السياس��ين، ال س��يما 
م��ن هم داخ��ل مجل��س نواب الش��عب 
مبناس��بة حصول احلكومة التونسية 
اجلدي��دة عل��ى ثقته��م في عملي��ة قفز 
في املستقبل سمتها الرئيسية تصدير 
األزم��ة الهيكلية للحكم بضعة أش��هر 
إلى األم��ام بعد أن ب��ات ظاهرا للعيان 
أن التعاي��ش ب��ن مكوناته��ا احلزبية 
هو مجرد ش��عار، وبع��د أن أفصح كل 
ط��رف ع��ن مقص��ده احلقيق��ي املتمثل 
ف��ي احلصول على أكبر ق��در ممكن من 

الكراسي واحلقائب الوزارية.
وف��ي ثنايا هذا الص��راع احملموم لم 
يع��د أح��د يتكلم ع��ن برنام��ج احلزب 
الفائ��ز بأغل��ب املقاعد مبجل��س نواب 
حت��ى  وال  تطبيق��ه،  وس��بل  الش��عب 
ع��ن برنام��ج احلكوم��ة ف��ي صيغتها 
االئتالفي��ة، وإمنا ظهرت لغ��ة جديدة 
قوامه��ا م��اذا س��يفعل كل وزي��ر ف��ي 
طاق��م  س��يتكون  ومم��ن  وزارت��ه؟ 
ديوان��ه؟ فه��ل تصم��د حكوم��ة مبث��ل 
ه��ذه املواصفات أم��ام عواصف األزمة 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة وإفرازاتها 
احل��ادة من البطال��ة والفقر والتضخم 
العمل��ة  وته��اوي  األم��ن  وغي��اب 

الوطنية؟

)*( وزير التربية األسبق والنائب 
بمجلس نواب الشعب
المصدر: الجزيرة نت

الحكومة
 وثقافة الغنيمة السياسية
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  رأي
13صوتكم

الطيب الحميدي 

نواصل هذه األحاديث املتعلقة بأعالم 
من الفالس��فة بارزين، من الش��رق ومن 
الغرب، س��واء على أصدائهم وشهرتهم 
أَبلغت ربوع العالم العربي من املهتمن 
بالش��أن الفلسفي ومن أوس��اط الناس، 
أم ال، ألن م��ن غاي��ات ه��ذه األحادي��ث 
التعريف بهؤالء املفكرين وجعلنا نحن 
العرب عامة والتونس��ين خاصة نظهر 
عل��ى زعم��اء التفكي��ر ل��دى ثقاف��ة غير 
ثقافتنا ومجتمع غي��ر مجتمعنا، وبذلك 
نضيف إلى مقصد "لتعارفوا.." مقصدا 
آخر ال يقل نبال وال إنسانية وهو مقصد 
: "لتعرف��وا..." وال مري��ة في أن س��ببا 
مهم��ا م��ن أس��باب التعص��ب واألحكام 
املس��بقة وم��د األيدي واأللس��نة باألذى 
لآلخري��ن ه��و غي��اب مقولة وممارس��ة 

"لتعارفوا.."

أول الفيلسوفين
Charles Taylor شارل تايلور 

ول��د ه��ذا الفيلس��وف ب�"مونري��ال" 
Montréal يوم 5 نوفمبر 1931 وهو 
يع��ّد أبرز م��درس للفلس��فة والفلس��فة 
السياس��ية خاص��ة ف��ي جامع��ة "ماك 
جيل" Mc Gill  مبونريال واملتابعون 
ألعمالهم يكاد ينعقد بينهم اإلجماع على 
أن الرج��ل م��ن ب��ن األق��ران واملجايلن 
أكثر الن��اس وقوفا في مفت��رق الطريق 
ري��اح  ش��خصيته  عل��ى  هب��ت  بحي��ث 
فلس��فية ش��تى من "فلس��فة حتليلية" 
و"هيرمينوتيقا"  و"فينومينولوجيا" 
التأويلية و"وفلسفة أخالق" و"فلسفة 
و"عل��م  و"أنطروبولوجي��ا"  دي��ن" 
اجتم��اع" و"سياس��ة" و"تاري��خ"... 

وقد أفاد منها جميعا.
أن  يري��د  "تايل��ور"  إن  قل��ت  ف��إذا 
يس��تعيد لنا صورة الفيلسوف أرسطو 
ف��ي جمع��ه وس��عة حتصيل��ه، ل��م ت��ك 
م��ن املبعدي��ن وهذا، إمن��ا ي��دل على أن 
فك��رة االختص��اص وهي كلم��ة العبور 
ف��ي ميادين ش��تى وعن��د مفكري��ن كثر 
قد وضعها "ش��ارل تايل��ور" دبر أذنه 

وحتت قدمه.

ومم��ا يحس��ن أن يعل��م م��ن س��يرته 
أنه ف��ي س��نة 2007 قد عينت��ه حكومة 
"الكيب��اك" رئيس��ا باملعي��ة ل�"جلن��ة 
الوفاقي��ة  املمارس��ات  ح��ول  التش��اور 

املتصلة مبختلف الثقافات".
ل��دى  الرئيس��ية  األف��كار  وب��ؤرة 
"تايلور" نح��ن واجدوها في كتاب له، 
عنوان��ه : "ينابي��ع ال��ذات"، وف��ي هذا 
املصنف قدم هذا الفيلس��وف بحثا فكريا 
تاريخي��ا حول "األن��ا" الغرب��ي. وهو 
بح��ث يتصل بتيم��ة احلداث��ة ويتعقب 
فيه ما أس��ماه "انفجار الهويات" وهذا 
البحث متأثر مبا أس��ماه "ماكس فيبر" 
ب�"تفت��ت العال��م" ه��ذا االخت��الف في 
الهوي��ة عن��د "تايل��ور" ينته��ي إلى ما 
أسماه "منطا من احلياة" موحد يتباين 
عما ركز عليه مفكرو ما بعد احلداثة مما 

أسموه القطيعة الشاملة.
يك��ون  املعطي��ات  ه��ذه  عل��ى  بن��اء 
"تايلور" م��ن املنافحن عما أطلق عليه 
مصطل��ح "الكوني��ة"، وه��و مصطل��ح 
أساس��ي ف��ي الفكر التايل��وري، رغم كل 
العوائق واملصاعب التي تقوم اليوم في 

سبيل إجناز هذا املشروع.
و"تايلور" شديد االعتداء مبا يسميه 
تفكي��ره  يجع��ل  مم��ا  "اجلمعياني��ة" 

ش��ديد التركي��ب وه��و يعل��ن صراح��ة 
تأث��ره بجم��ع جللب م��ن املفكري��ن مثل 
"أنش��تن" و"مارلوبونتي" و"ماكس 
و"توكفي��ل"  و"دوركه��امي"  فيب��ر" 

و"مدرسة فرانكفورت".
الكث��رة  ش��ديدة  فه��ي  أعمال��ه  أم��ا 
والتنوع، يحس��ن بن��ا أن نذكر البعض 

منها: 
• هيغل واملجتمع احلديث 1979
• الفلسفة وعلوم اإلنسان 1985

• كرب احلداثة 1991
أّم��ا آخ��ر إصداراته فمؤل��ف بعنوان: 

الالئكية وحريه الضمير 2010.

ثاني الفيلسوفين 
Jacques Lavigne جاك الفيني
عمر ه��ذا الفيلس��وف ثمان��ون حوال، 
فق��د ول��د س��نة تس��عة عش��ر م��ن عمر 
القرن العش��رين وقض��ى نحبه  والقرن 
العشرون يقضى ذماءة أي سنة 1999.
وه��ذا الفيلس��وف الكندي ق��د طارت 
شهرته بفضل كتاب له مثير في محتواه 
مثير في عنوانه: "الكآبة اإلنس��انية". 
هذا ودارس��ون كثر يعتبرون "الفيني" 
مقاطع��ة  ف��ي  للحداث��ة  فيلس��وف  أول 

"الكيباك" قاطبة.

وق��د ط��رح ه��ذا الفيلس��وف س��ؤاال 
مركزي��ا وه��و : أميلك اإلنس��ان أن يبلغ 
األصال��ة؟ وهو ال يعني به��ذا املصطلح 
وموضوعي��ة  عادل��ة  نظ��رة  غي��ر 
لالنفع��االت التي متر بنا والوقائع التي 
حتي��ط بن��ا إحاط��ة الس��وار باملعص��م 
والصيادي��ن بالص��وار )والص��وار هو 

القطيع من البقر الوحشي(.
"الكآب��ة  كت��اب  قرأن��ا  نح��ن  إذا 
اإلنس��انية" ق��راءة متأنية مس��تبصرة 
توصلنا إل��ى أن الكاتب يحاول معاجلة 
الواق��ع مبا ه��و "تعال" ال ي��درك البتة 
باعتبار أن "احملدودية" حالة إنسانية، 
لك أن تفهم "احلالة اإلنسانية" باملعنى 
ال��ذي يس��تعمله "مال��رو" ف��ي روايته 
الرائعة التي حتم��ل ذات العنوان، علما 
بأن الرم��ز أكان "فلس��فة" أو "فنا" أو 
"دين��ا" ل��ه دور ف��ي االقت��راب من هذم 

املدارات.
وم��ن أعم��ال ه��ذا الفيلس��وف ذائعة 

الصيت لنا أن نذكر: 
• عش عظيما 1939

• الكلمة بداخلي 1940
• أميكن للفيلسوف أن يكون إنسانا؟ 

1942

وماذا يستفاد من الفيلسوفين؟
من خالل توجه "ش��ارل تايلور" إلى 
نق��د "احلداث��ة" وه��و يعيش ف��ي قلب 
"احلداث��ة" ميكن أن نفي��د نحن العرب 
والتونس��ين أهمية النقد الذاتي ويبدو 
أننا كأف��راد وجماعات مازلن��ا أبعد عن 
ه��ذه املناخ��ات من العيوق عن س��اكني 

األرض.
أم��ا ما يس��تفاد من "الفين��ي" هو أن 
أو  حري��ة  أكان  اإلنس��اني"  "املطل��ق 
دميقراطية أو عدال��ة اجتماعة، ال يدرك 
بن عشية وضحاها وإمنا ال بد من قطع 
س��بيل ألحب��ة ق��د تق��در ب��آالف األميال 
ولكنها تب��دأ قطعا بخطوة واحدة وعند 

َرى. تبلج الصبح يحمد القوم السحُّ

من أعالم الفالسفة 

فيلسوفان من كندا

االتصال على /  الهاتف: 71322209  -  الفاكس: 71322229 
dhamirjournal@gmail.com :البريد االلكتروني

لكل الوزارات والمؤسسات
 والشركات العامة والخاصة

لجميع إعالناتكم
 بجريدة »الضمير« 
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رجاء غرسة الجالصي
أعل��ن وزير اخلارجي��ة والتعاون الدولي 
اإليطالي باول��و جينتيلوني يوم اجلمعة 
13 فيفري 2014، أن بالده مستعدة لقتال 
تنظيم “داعش” في ليبيا ضمن الشرعية 
الدولي��ة، ف��ي تصري��ح لي��س األول م��ن 
نوع��ه. ولعلّه إعالن صريح لتوّجه جديد 
ف��ي السياس��ة الدولي��ة إزاء الوض��ع في 
ليبيا م��ن جهة، واعت��راف بوجود تنظيم 
الدولة االس��المية "داعش" في ليبيا وما 
يحمل��ه من تبعات.  الوزي��ر اإليطالي قال 
في تصريحات لوس��ائل إع��الم محلية إن 
إيطالي��ا معرضة للتهديد بس��بب الوضع 
ف��ي ليبي��ا، حي��ث ب��ات تنظيم ما يحُس��مى 
الدولة اإلسالمية في سرت على بعد 200 

ميل بحري عن شواطئ إيطاليا.

طلب غطاء دولي للتدخل
جت��ِد  ل��م  “إذا  جينتيلون��ي  وأض��اف 
الوس��اطة ف��ي ليبي��ا، فيج��ب التفكير مع 
األمم املتح��دة بب��ذل املزي��د م��ن اجله��د” 
مردفا أن إيطاليا مستعدة للقتال في إطار 

الشرعية الدولية.
وكانت السفارة اإليطالية في العاصمة 
الليبية طرابلس، أص��درت بعد ظهر يوم 
اجلمع��ة توجيه��ات ملواطنيها باإلس��راع 

في مغادرة ليبيا "مؤقتا". 
وق��ال التلفزي��ون احلكومي ف��ي تقرير 
ل��ه نقالً ع��ن مصدر ف��ي وزارة اخلارجية 
بروم��ا، إن “الوض��ع األمن��ي ف��ي ليبي��ا 
يزداد س��وءا أيضا بس��بب تقدم املسلحن 
الدول��ة  بتنظي��م  املرتبط��ن  اجلهادي��ن 
اإلس��المية املتواجدين بالفع��ل في برقة، 

نحو العاصمة طرابلس ” .
وأشار املصدر إلى أن “مقاتلي التنظيم 
املذكور أعلنوا مس��ؤوليتهم ع��ن الهجوم 
االنتحاري الذي اس��تهدف في 27 جانفي 
بالعاصم��ة  كورينثي��ا  فن��دق  املاض��ي 
طرابلس.  ووصف الوزير اإليطالي ليبيا 
بأنها “عل��ى حافة االنهيار”، مش��يرا إلى 
أنها انقسمت قسمن في برقة وطرابلس، 
وأنه “يجب أن نعرف أن أيا من الطرفن ال 
يستطيع أن يسيطر عسكريا على اآلخر”.

ماتي��و  االيطالي��ة  احلكوم��ة  رئي��س 
رينتسي أعرب من جهته، في وقت سابق، 
ع��ن "عدم اس��تبعاده التدخل العس��كري 
في ليبيا باطار دولي، بحال فشلت جهود 
ف��ي  اجلاري��ة  الدبلوماس��ية  الوس��اطة 
احت��واء األزمة والص��راع احملتدم ووقف 
أف��واج املهاجرين"، معتب��را أن هذا االمر 

مهدداً ألمن بالده.
وأش��ار رينتس��ي في تصري��ح إلى أن 
"التوت��رات الليبية تتعلق بنا عن قرب"، 
موضح��اً أن موق��ف احلكوم��ة االيطالية 
ازاء ليبي��ا ه��و "فع��ل كل ما ه��و الزم من 

أجل ضمان أمننا".
إال أن اس��تباق ايطالي��ا لنتائج احلوار 
األمم  تق��وده  ال��ذي  الليب��ي  السياس��ي 
املتح��دة ف��ي ليبيا، وإع��الن اس��تعدادها 
للتدخل العس��كري في ليبيا، تنبؤ بفش��ل 
اجله��ود األممي��ة ف��ي التوص��ل ال��ى حّل 

واس��تعجال  الليبي��ة  لألزم��ة  سياس��ي 
لإلع��ادة س��يناريو ش��بيه بتدخ��ل حلف 
ش��مال األطلس��ي ع��ام 2011.  ول��م يكن 
موقف فرنس��ا ببعي��د ع��ن االيطالي غير 
أنه ل��م يعلن صراحة، حيث حدد الرئيس 
الفرنس��ي فرانس��وا أوالند  ف��ي تصريح 
إذاعي موقف بالده من التدخل العسكرى 
التدخ��ل  وش��روط  الليبي��ة  األزم��ة  ف��ى 
املس��تقبلى. فقد اس��تبعد أوالن��د فكرة أى 
تدخل عس��كرى فرنس��ى فى ليبي��ا، وقال 
إن��ه "يتع��ن أوال عل��ى املجتم��ع الدولى 
حتم��ل مس��ئولياته والعمل عل��ى إطالق 
حوار سياس��ى مفتقد فى ليبيا حتى اآلن، 

وثانيا إعادة النظام". 
وردا على إمكانية مش��اركة فرنسا فى 
تدخل محتمل لألمم املتح��دة، قال هوالند 
إن مث��ل ه��ذا التوج��ه لي��س مطروحا فى 
موضح��ا  وأض��اف  احلاض��ر.  الوق��ت 
ش��روطه لتدخل فرنس��ى قائال: »إذا كان 
هن��اك تفويض واض��ح وتنظي��م واضح 
ومح��دد باإلضاف��ة إل��ى توافر الش��روط 
السياس��ية«، فإن فرنسا ميكن أن تشارك 

»إال أن األمور ال تسير فى هذا االجتاه«.
س��يناريو  باري��س  إس��تبعدت  و 
التدخل العس��كرى املباش��ر فى ليبيا على 
امل��دى القصي��ر مكتفية مبحاول��ة حصار 

امليليشيات املسلحة داخل ليبيا. 
لكن تردد فرنس��ي اتضح بش��كل جلي 
ف��ي تصري��ح  "لودريان" ال��ذي دعا إلى 
“حترك املجتمع الدولي” حتى ال يتحول 
ه��ذا البلد إل��ى “مالذ إرهاب��ي”، مؤكًدا أن 
“املجتمع الدولي س��يرتكب خطأ جسيما 
إذا م��ا بقي مكتوف األي��دي أمام قيام مالذ 
لإلره��اب ف��ي صمي��م البحر املتوس��ط”، 
معب��را ع��ن اس��تعداد باري��س ألن تق��وم 
به��دف  العملي��ة،   ف��ي  كام��ال  بدوره��ا 
“التص��دي للمجموع��ات املس��لحة” ف��ي 

ليبيا.
وراه��ن مراقبون على تدخل عس��كري 
ف��ى  واس��تندوا  ليبي��ا  ف��ي  فرنس��ي 
ترجيحاتهم إلى تدخل عس��كرى فرنس��ى 
قري��ب وال س��يما لضرب ب��ؤر اجلماعات 
الدف��اع  وزي��ر  زي��ارة  إل��ى  املتطرف��ة، 
الفرنس��ى، جان إيف لو دريان،  إلى مالى 

والنيجر، اجلارتن اجلنوبيتن لليبيا.
خ��الل  الفرنس��ى،  الوزي��ر  أن  ورغ��م 
ليبي��ا  جلارت��ى  األخي��رة،  زيارت��ه 
اجلنوبيتن، ل��م يصل حد تأيي��د التدخل 
العس��كرى الذى دعت إليه ق��وى إقليمية 
ف��ى منطق��ة الس��احل اإلفريق��ى، إال أن��ه 
ش��دد على ض��رورة ح��ل األزم��ة الليبية 
ووضح ح��د للفوضى، قائ��ال: "ليبيا فى 
حال��ة فوض��ى وه��ى مرت��ع لإلرهابي��ن 
الذين يهددون اس��تقرار النيجر، وبش��كل 
أبعد فرنس��ا". مسلطا الضوء على كيفية 
حتول تدخل فرنس��ا ضد اإلس��المين فى 
مال��ى فى 2013 إلى مهمة إقليمية أوس��ع 

لتعقب اإلسالمين عبر الساحل .
الوالي��ات  طلب��ت  ذات��ه،  االط��ار  ف��ي 
املتح��ده من الدول املجاوره لليبيا ، تقدمي 
»تسهيالت عسكرية« تتضمن فتح املجال 

اجلوي وتسهيالت اخري الجالء مصابن 
وجرحي، اثن��اء عمليات قصف جوي يتم 
التخطي��ط لتنفيذها حاليا ضد اجلماعات  
املتش��ددة ف��ي ليبي��ا التي بايع��ت تنظيم 

»داعش«.
املطلوب��ه م��ن  التس��هيالت  وتتضم��ن 
مص��ر  واجلزائ��ر وتونس، وف��ق تقارير 
طائ��رات  مب��رور  الس��ماح  اعالمي��ة، 
حربيه والهبوط االضط��راري للطائرات 
االمريكي��ه ف��ي قواع��د جوي��ه جزائريه، 
وذلك في اط��ار عملية عس��كرية امريكية 
يج��ري التحضير لها منذ اش��هر، تتضمن 
توجيه مئات الصواريخ اجلوالة من نوع 

»كروز«، ألهداف في ليبيا.

تباين في الموقف اإلقليمي 
دعا خمس��ة من رؤس��اء دول الس��احل 
األفريق��ي املجتمع��ن في قم��ة بالعاصمة 
املوريتانية نواكش��وط  في ش��هر جانفي 
األمم املتح��دة إل��ى تش��كيل ق��وة دولي��ة 
"للقضاء عل��ى اجلماعات املس��لحة" في 

ليبيا.
الس��احل  دول  مجموع��ة  ووجه��ت 
والنيج��ر  ومال��ي  )تش��اد  اخلم��س 
وموريتاني��ا وبوركينا فاس��و( ن��داء إلى 
مجلس األمن الدولي لتشكيل قوة دولية، 
باالتف��اق مع االحتاد األفريق��ي "للقضاء 
عل��ى اجلماعات املس��لحة واملس��اعدة في 
املصاحل��ة الوطني��ة وإقام��ة مؤسس��ات 

دميقراطية مستقرة" في ليبيا.
وقال رئيس النيجر إن الساحل "يدفع 
ثم��ن الفوض��ى السياس��ية الت��ي حدث��ت 
بع��د العملي��ة العس��كرية الت��ي ق��ام بها 
حل��ف ش��مال األطلس��ي، والتي س��اعدت 
ف��ي إس��قاط القذاف��ي، وإن هن��اك حاج��ة 
إلص��الح  مباش��ر  بعم��ل  الغ��رب  لقي��ام 
ه��ذا الوض��ع." وأضاف "ال أع��رف كيف 
مس��لحة  إرهابي��ة  ميليش��يات  س��تحقق 

مصاحلة في ليبيا."
وقد أك��د الرئيس املوريتاني محمد ولد 
عب��د العزيز تق��دمي الطل��ب -دون حتديد 
"بات��وا  الليبي��ن  أن  معتب��را  تاريخ��ه- 

مقتنعن بضرورة تدخل عس��كري دولي 
حلماي��ة املؤسس��ات وحف��ظ املمتل��كات، 

وحلماية خيار الشعب الليبي".
اجتم��اع  دع��وات  عل��ى  رّده��ا  وف��ي 
دول الس��احل، أعلن��ت اجلزائ��ر رفضه��ا 
ألي تدخ��ل عس��كري خارج��ي ف��ي ليبيا. 
وقال عبد القادر مس��اهل وزير الش��ؤون 
إن  اجلزائ��ري  واإلفريقي��ة  املغاربي��ة 
الليبين وحدهم من لديهم األهلية لتحديد 
أس��س ومعالم احلل السياسي بعيدا عن 

كافة أشكال التدخل األجنبي. 
واكد ان اجلزائر س��تواصل مهمتها من 
أجل إيجاد حل سياسي لألزمة الليبية من 
خالل مرافقة الق��وى احلية في ليبيا التي 

تسعى إلى بلوغ هذا الهدف.
أم��ا ع��ن املوق��ف احملل��ي الليب��ي، فإن 
البرمل��ان املنعق��د بطب��رق ش��رقي البالد، 
فق��د طالب  رئيس��ه عقيلة صالح عيس��ى 
ف��ي كلم��ة ليبي��ا أم��ام اجلمعي��ة العام��ة 
ل��ألمم املتح��دة،  مجلس األم��ن واملجتمع 
الدول��ي ب��� "املس��اعدة ف��ي بن��اء أجهزة 
الدولة الدفاعية واألمينة ملس��اعدتها على 
نزع س��الح اجلماع��ات املتطرفة وضمان 
سيطرة احلكومة على العاصمة طرابلس 
وإخالء مؤسسات الدولة من املسلحن".

كم��ا طالب��ه بتع��اون حقيق��ي وفاع��ل 
ف��ي مج��ال مكافح��ة اإلره��اب، باإلضافة 
إل��ى "إنش��اء حتال��ف ب��ن ليبي��ا ودول 
ش��مال وجنوب البحر املتوس��ط ملواجهة 

اجلماعات اإلرهابية."

أي معنى للتدخل العسكري في ليبيا؟
العس��كري  التدخ��ل  ع��ن  احلدي��ث  إن 
الدولي في ليبيا بذريعة محاربة اإلرهاب 
والقض��اء عل��ى "داعش"، يقتض��ي قبله 
تقدير إحصائي حلجم خطر "اإلرهاب في 
ليبي��ا" و التأّكد من أن القضاء عليه يبقى 
أولوي��ة األولوي��ات في ليبي��ا، باالضافة 
ال��ى التحق��ق م��ن أن مث��ل ه��ذه اخلطوة 
س��تكفل في النهاية قيام دولة دميقراطية 
موح��دة خالي��ة م��ن "التط��رف".   إذ أنه 
بغض النظر ع��ن االختالف في التفاصيل 

ب��ن التدخل الدولي في ليبي��ا عام 2011 
وأي تدخ��ل عس��كري مس��تقبلي محتمل،  

فإن النتيجة تبقى نفسها. 
ومن��ذ حتري��ر ليبيا من براث��ن القذافي 
في أكتوبر ع��ام 2011، كان لدى املجتمع 
الدول��ي واحلريصن عل��ى أمنهم القومي 
الفرص��ة لتجني��ب ليبي��ا الوض��ع األمني 
احلال��ي، عبر الرغب��ة احلقيقة والصادقة 
ف��ي مس��اعدتها عل��ى بن��اء الدول��ة، بعد 
الفوض��ى االدارية واألمني��ة التي خلفتها 
أربع��ون عاما م��ن الدكتاتوري��ة أعقبتها 
حرب اس��تمرت أش��هر، بعثرت كما هائال 

من قطع السالح والذخيرة. 
ول��م ينتج س��باق ال��دول الكب��ار التي 
احلكوم��ات  عل��ى  خدماته��ا  عرض��ت 
املتعاقب��ة بع��د ث��ورة فبراير، ف��ي تقدمي 
خدمة فعلية تقضي على الس��الح املنتشر 
ومتك��ن ليبيا، الدول��ة الوليدة، من جيش 
وأم��ن وطن��ن قادرين عل��ى التصدي الى 

كل التهديدات األمنية. 
ال ميك��ن التش��كيك بخط��ورة الوض��ع 
في ليبيا وال نفي أنه يس��ير نحو األس��وأ، 
لك��ن احلديث عن ب��راءة تدخل عس��كري 
غرب��ي بغط��اء دولي في الب��الد، في وقت 
م��ا تزال في��ه البعثة األممي��ة تبذل جهود 
اخلص��وم  ب��ن  السياس��ية  املفاوض��ات 
الليبي��ن، ت��دور حول��ه نق��اط اس��تفهام 
عدي��دة.   لعل أهمه��ا املطالبة بايضاحات 
ع��ن الوجود الفعلي ل�"داعش" في ليبيا، 
بعيدا عن تس��جيل احلض��ور االفتراضي 
للتنظيم عبر أنشطة يتبناها في طرابلس 
وغيرها من املدن بن احلن واآلخر، قد أن 

تتم إزالتها. 
باالضاف��ة إلى عدم تبن��ي احلرب على 
"داعش" كبوابة إلبادة كل والتش��كيالت 
املسلحة التنظيمات االسالمية املتخاصمة 
م��ع م��ا يع��رف باجلي��ش الليب��ي بقيادة 
اللواء "خليفة حفت��ر"، وإال فإن املجتمع 
الدولي يسقط في فخ ترجيح طرف ليبي 
على آخ��ر، ورس��م معالم الدول��ة الليبية 
وف��ق م��ا تقتضي��ه مصلح��ة دول ش��مال 

املتوسط والواليات املتحدة.  

"داعش" بوابة للتدخل العسكري الغربي في ليبيا
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دولي
15صوتكم

 الدولي
تساءلت صحيفة إندبندنت البريطانية 
عم��ا إذا كانت وس��ائل اإلع��الم الغربية 
س��تغطي جرمية مقتل الطلبة املس��لمن 
كارولين��ا  ف��ي  الثالث��ة  األمريكي��ن 
تويت��ر  موق��ع  يك��ن  ل��م  إذا  الش��مالية 

موجودا؟
وقالت الكاتبة مش��اعل مير في مقالة 
له��ا بالصحيفة إن هذه اجلرمية أحدثت 
صدمة في جميع أنح��اء العالم، خاصة 

بن اجلالية املسلمة بأميركا.
وقالت إن جرمية قتل األميركي كريغ 
ستيفن هيكس )46 عاما( كال من ضياء 
نامي بركات )23 عاما( وزوجته يس��ر 
محمد أبو صاحلة )21 عاما( وشقيقتها 
رزان )19 عام��ا( ن��كأت جراح��ا كثيرة 
الذي��ن  املس��لمن  األميركي��ن  ل��دى 

يشعرون بأنهم مستهدفون.
املس��لمون  غض��ب  "لق��د  وتابع��ت 
األمريكي��ون ألن ال أح��د اهت��م حقيق��ة 
به��ذه اجلرمي��ة إال بع��د أن مت تداوله��ا 
على موق��ع تويتر، وكذلك بس��بب بطء 
الغربي��ة  اإلع��الم  وس��ائل  اس��تجابة 
وصم��ت السياس��ين، ولك��ن األه��م من 
ذلك كله أنهم غاضبون إلحساس��هم بأن 

حياة املسلمن ال تهم الغرب".
وأضافت مخاطبة الق��ارئ "إذا كنتم 
غي��ر متأكدي��ن مم��ا أق��ول وتعتق��دون 
أن اس��تجابة وس��ائل اإلع��الم الغربية 
حلادث��ة إط��الق الن��ار كان��ت منطقي��ة 
ع��دة  بس��رد  ل��ي  فلتس��محوا  متام��ا 
س��يناريوهات افتراضية، أولها ماذا لو 
ل��م يك��ن تويتر موج��ودا؟ الس��ؤال هنا 
ليس هو أن وس��ائل اإلعالم الرئيس��ية 
ق��د قام��ت بتغطي��ة احلادثة كم��ا فعلت 
في نهاي��ة األمر، ولكن الس��ؤال هو: هل 
كانت ستهتم وتغطيها إذا لم يقم تويتر 

بفضحها علنا على هذا الصمت؟".
وقالت الكاتبة "أنا أعمل في وس��ائل 
اإلع��الم، ولكنن��ي لم أس��مع بالقصة إال 
عندما دخلت إلى تويتر ورأيت الهاشتاغ 
يغ��رد   )ChapelHillShooting#(
ف��ي جميع أنحاء العالم ويقرع وس��ائل 
اإلعالم لتجاهل احتم��ال أنها كان ميكن 

أن تكون جرمية كراهية".
تويت��ر  يك��ن  ل��م  إذا  أن��ه  وأضاف��ت 
موج��ودا ف��إن وس��ائل اإلع��الم احمللية 
ف��ي  القص��ة  بإي��راد  س��تكتفي  كان��ت 
نش��راتها اإلخباري��ة العادي��ة وكان��ت 
القص��ة س��تموت، ومل��ا خرجت أس��ماء 

الضحايا خارج مدينة تشابل هيل.
أما إذا كان القاتل مسلما فإن رد الفعل 
لوس��ائل اإلعالم الغربية والسياس��ين 
س��يكون مختلف��ا، إذ إن ذل��ك س��يعني 
اإلدانة ونقاش��ا حول اإلس��الم وإصالح 
املس��لمن وحتميلهم مسؤولية جماعية 
عن ذلك، وسنشهد سلسلة من الهجمات 

عل��ى املس��اجد واملس��لمن كم��ا ح��دث 
في فرنس��ا بع��د الهجوم عل��ى صحيفة 

شارلي إيبدو.
وقالت "أن يكون مطلق النار من غير 
املس��لمن فهذه قصة مختلفة، ويبدو أن 
املس��لمن يكونون مح��ط االهتمام فقط 
عندما يكون��ون مرتكبي جرائم بش��عة 

وليس عندما يكونون ضحاياها".
وختمت بالق��ول "نحن بحاجة أيضا 
إلى تغيير الطريقة التي نتحدث بها عن 
املس��لمن، ألن حياتهم لها قيمتها مثلهم 
مث��ل أي ش��خص آخ��ر ويج��ب علينا أال 

ننسى ذلك".

تويتر يفضح صمت اإلعالم الغربي على جريمة كارولينا الشمالية

وقفات تضامنية مع ضحايا 
"كارولينا الشمالية"

 الدولي
نّظ��م مئات األش��خاص وقفات في النمس��ا وهولندا، وأمام البي��ت األبيض في 
واش��نطن، للتعبير عن تنديده��م باجلرمية التي راح ضحيتها ثالثة مس��لمن 

على يد مسلح أميركي في والية كارولينا الشمالية.
وأش��رفت شبكة املجتمع  املدني اإلسالمي بالنمسا )مستقلة( مساء اجلمعة 
على وقفة بالش��موع في املنطقة السياحية بوسط العاصمة فيينا، وشارك في 

الوقفة املئات من النمساوين والعرب واألجانب.
وقرأ املش��اركون بع��ض اآليات القرآني��ة، ورفعوا الفتات وش��عارات حتث 
على الس��الم وتنب��ذ الكراهية والعن��ف، فضالً عن إش��ارات لألحاديث النبوية 
الش��ريفة الت��ي تنظم العالق��ة مع اآلخ��ر. وأعربوا عن أس��فهم لتجاهل اإلعالم 
الغرب��ي هذه اجلرمية البش��عة، منوهن إل��ى أن هذا اإلعالم يصنف املس��لمن 
الذين يرتكبون مثل هذه اجلرائم باإلرهابين. بدورها، نظمت مؤسسة "منة" 
النس��ائية املس��لمة، مس��اء أمس اجلمعة، وقفة في ميدان "دام" الشهير وسط 

العاصمة الهولندية أمستردام، لتأبن الضحايا الثالثة.
وحرص املش��اركون ف��ي الوقفة على رف��ع صور األش��خاص الثالثة 
الذي��ن لق��وا حتفهم ف��ي احل��ادث، والفتات كتب��وا عليها عب��ارات منددة 
باالعت��داء وبالصم��ت الغرب��ي حياله، ووضع��وا ثالثة توابيت وس��ط 
امليدان في إش��ارة إل��ى القتلى الثالثة. وفي واش��نطن، أقام مجموعة من 
طلب��ة جامعة جورج تاون األميركية ص��الة وخطبة اجلمعة أمام البيت 

األبيض احتجاجاً على مقتل املسلمن الثالثة.
واعت��رف كريغ س��تيفينز هيكس -الذي عرف عنه إحل��اده وعداؤه لألديان 
الس��ماوية- بارتكابه اجلرمية وس��لّم نفس��ه للش��رطة، بينما ش��ارك آالف 
االشخاص في دفن الضحايا الثالثة اخلميس. ونشر موقع "تومو نيوز" 
املتخص��ص ف��ي حتويل األخب��ار الهامة إلى رس��وم حركي��ة، أول أمس 

اجلمعة، مقطعا مصورا يحاكي اجلرمية مدته دقيقتان.
وس��رد املقط��ع الناط��ق باللغ��ة اإلجنليزي��ة، ومت��ت ترجمته إلى 
العربي��ة، وقائع اجلرمية من��ذ بدايتها وذلك اس��تنادا إلى اعترافات 

منفذها للشرطة.
ووصف مصممو الفيديو ما واجهته األس��رة املسلمة الصغيرة 
ب�"اجلرمي��ة العنصري��ة الدينية" اس��تنادا إلى حس��اب القاتل 

على موقع فيسبوك الذي اعترف من خالله بجرميته.

الملك سلمان يعتقل خالد التويجرى رجل السيسي في الرياض !
 الدولي

ق��ال موقع "اخللي��ج اجلديد" إن مصادر خاصة أكدت له نبأ احتجاز التويجري بالفعل على ذمة قضايا فس��اد 
مالي وسياس��ي . وكان املغرد الس��عودي الش��هير مجتهد قد كش��ف في تغريدات له أن »التويجري محتجز في 

مكان ما بعد محاولته اخلروج من البلد«، مضيفا أنه كان قد بلغه أن التويجري غادر البالد لكن تبن أنه أعيد 
في آخر حلظة وهو يطالب بالسماح له باملغادرة، بحسب مجتهد.  وترددت أنباء مؤخرا من مصادر إعالمية 
سعودية حول طلب السلطات اإلماراتية من ملك البحرين التوسط مع السعودية، للسماح لرئيس الديوان 
امللكي الس��ابق خالد التويجري باملغادرة إلى اإلمارات، مضيفة أن الس��لطات السعودية رفضت الوساطة، 
معلل��ة ذلك بأن التويجري مطلوب بالتحقيق في قضايا مالية وسياس��ية، كم��ا أبدت انزعاجها من الطلب 
الذي اعتبرته تدخالً في الشأن السعودي.  ورجحت املصادر أن هناك تسوية خفية مع التويجري، بعد أن 

مت حتجيمه، وتقليل دوره الذي أزعج األمراء، وخصوصا امللك س��لمان عندما كان وليا للعهد، وكذلك 
األمير مشعل أكبر إخوان امللك، الذي كان ينعته امللك خالد وال يقول التويجري، نظرا لتسلطه.
 ولع��ب التويج��ري دورا محوري��ا ف��ي فت��رة حك��م امللك الراح��ل عبد الل��ه، ودعا أم��راء في 

األس��رة املالك��ة املل��ك الراح��ل إلى وقف تدخالته في ش��ؤون األس��رة، ويس��ود اعتق��اد على 
بن نط��اق واس��ع أن التويج��ري كان يعمل ب��دأب على ضمان انتق��ال احلكم إل��ى األمير متعب 

ب��ن عب��د الل��ه لك��ن املل��ك س��لمان ومعه جنل ش��قيقه ول��ي ول��ي العه��د احلالي األمي��ر محمد 
اخلط��ط  تل��ك  أفش��لوا  الدف��اع  وزي��ر  س��لمان  ب��ن  محم��د  األمي��ر  وجنل��ه  لت��ي ناي��ف  ا
يت��ردد تورط أطراف خارجية فيها. وقال الكاتب البريطاني الش��هير ديفيد هيرس��ت، إن 
انقالب��ا ح��دث داخل القصر امللكي الس��عودي خالل الس��اعات األخيرة في حي��اة العاهل 
الس��عودي أط��اح مبن وصف��ه ب�»رجل املؤام��رات اخلارجي��ة بالقصر خال��د التويجري 

رئيس الديوان امللكي«.

حريق ضخم في مركز إسالمي بمدينة هيوستن األمريكية
 الدولي

اندلع مس��اء اجلمعة حريق ضخم داخل مركز إس��المي في مدينة هيوس��ن 
كبرى مدن والية تكس��اس في الواليات املتحدة األمريكية. وتداولت مواقع 

إخبارية محلية في هيوسن صوراً تظهر احلريق الضخم.
ونق��ل عن إمام املركز أن احلري��ق الذي أتى على أج��زاء كبيرة من مرافقه 
أن��ه نتاج فعل متعمد، وهو ما تش��ير إليه مختلف الدالئل بحس��ب املراقبن 
في املدينة. ويأتي حريق املركز اإلس��المي بعد أيام من جرمية قام بها رجل 
أمريكي بقتل ثالثة طلبة مسلمن، من أصول فلسطينية بعد اقتحام منزلهم 

في نورث كاروالينا.
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سالمة كيلة
الث��ورة في س��وريا حتول��ت إلى درس 
ومث��ال تتك��ئ علي��ه األط��راف الت��ي ال 
تريد الثورة، وتل��ك التي تتخوف منها، 
فالنظم باتت تشير إلى ما يوضح أن كل 
ثورة ميكن أن توّصل إلى ما وصلت إليه 
س��وريا من قتل ودم��ار وتهجير، ولهذا 
حتّذر ش��عوبها من التفكي��ر في الثورة.  
وكل الذي��ن بات��وا يدافعون ع��ن النظم، 
وال يريدون اس��تمرار الثورة، يشيرون 
إلى الوضع الس��وري، وكيف أن الثورة 
حتولت إل��ى مج��زرة، وله��ذا يطالبون 

بالهدوء وقبول "املسار الدميقراطي".

لكن لماذا حدث كل ذلك في سوريا؟
ال ش��ك أن الس��لطة قررت من��ذ البدء 
"خوض احل��رب إل��ى النهاي��ة"، وهذا 
األه��م،  الس��لطة  أركان  ألح��د  تعبي��ر 
فق��د  أص��ال.  الس��لطة  منط��ق  وملجم��ل 
أوضح��ت الثورات في تونس ومصر أن 
الش��عوب باتت محتقنة إل��ى احلد الذي 
جعلها "مت��أل الش��وارع"، وبالتالي لم 
تعد الس��يطرة عليها ممكن��ة، وهو األمر 
ال��ذي جع��ل طرف��ا ف��ي الس��لطة يبع��د 

الدكتاتور وحاشيته.
له��ذا ب��ات الق��رار ه��و عدم الس��ماح 
للش��عب بأن "ميأل الشوارع" ويسيطر 
على الساحات، فصار العنف الدموي هو 
احلل بال مساومة أو محاولة التفاف، أو 
"حب��وب مهدئة". وب��ات احلرص على 
عدم نش��وء تردد لدى فئات السلطة في 
خوض احل��رب هدف يفرض��ه الضغط 
والتخوي��ف، وحت��ى القت��ل، بالضب��ط 
ك��ي ال تخ��رج فئ��ة م��ن الس��لطة تعمل 
عل��ى إزاحة الدكتاتور وفرض سياس��ة 
أخرى، ولهذا استخدمت القتل ليس ضد 
َش��ك  الش��عب فقط بل كذلك ضد كل من يحُ
في والئه داخل بنية الس��لطة، أو يش��ك 
في أن��ه ميكن أن يك��ون بديال في حلظة 
الش��عور بض��رورة التخلص م��ن الفئة 

املسيطرة.
ه��ذا أس��اس كل العنف ال��ذي حصل، 
وهو ما يوضح أن الفئة التي اس��تفادت 
املاضي��ة  العق��ود  طيل��ة  الس��لطة  م��ن 
واملترابطة بشكل عائلي، كانت حريصة 
املطلق��ة،  س��يطرتها  اس��تمرار  عل��ى 
وضم��ان عدم بروز "خون��ة" من داخل 
س��لطتها، في الوقت التي كانت متارس 
فيه أقصى أش��كال العنف ضد الش��عب. 
لك��ن م��ا أدى إلى جن��اح ذل��ك ليس قوة 
السلطة فقط، بل وضعية الثورة ذاتها، 
التي نش��أت عفوي��ة وظلت كذل��ك فترة 
طويلة دون أن تس��تطيع حتويل موقف 
القاعدة االجتماعية التي كانت الس��لطة 

تراهن على استمرار دعمها لها. 
أكثر من ذلك، فإن الدور الس��لبي جدا 
للمعارضة، كان يضر الثورة ويربكها، 
ويس��هم مبا أرادته السلطة في األسلمة 
والعس��كرة. وهذا ما فت��ح الباب لتدخل 

أط��راف إقليمي��ة ودولية لي��س من أجل 
الث��ورة بالتأكي��د، ب��ل من أج��ل إما دعم 
الس��لطة )إيران وروس��يا( أو تش��ويه 
الثورة ودفعها لألسلمة والعسكرة كما 

تريد السلطة، للوصول إلى تدميرها. 
عل��ى  عمل��ت  عدي��دة  أطراف��ا  أن  أي 
عب��ر  مج��زرة،  إل��ى  الث��ورة  حتوي��ل 
حتري��ض الس��لطة لزيادة وحش��يتها، 
إل��ى  املس��لحة  الكتائ��ب  وحتوي��ل 
حتوي��ل  به��دف  أصولي��ة  مجموع��ات 
الصراع من صراع شعب ضد سلطة إلى 
ص��راع طائفي وح��رب "عبثية"، ليس 
فق��ط إلجهاض الثورة ب��ل إلعطاء عبرة 
للش��عوب ب��أن كل من يفكر ف��ي الثورة 
عل��ى النظ��م القائمة يق��ود مجتمعه إلى 

مجزرة.
بتحوي��ل  قصدت��ه  م��ا  -إذن-  ه��ذا 
الث��ورة الس��ورية إل��ى "مث��ال" يؤك��د 
دائم��ا أن مت��رد الش��عب يعن��ي حدوث 
مج��زرة، بالتالي يج��ب أن يبقى راضيا 
وس��اكنا، ويحمد الله على الوضع الذي 
هو في��ه. ولقد جرت اإلف��ادة من طبيعة 
السلطة في س��وريا لتحقيق ذلك، حيث 
إن وحش��يتها معروفة، ومتسكها ببقاء 
س��يطرتها ثابت، وال تتورع بالتالي عن 

ممارسة كل أشكال العنف كما شهدنا.

ما الدرس الممكن بعد كل ذلك؟ 
الس��لطة  مصال��ح  أن  ف��ي  ش��ك  ال 
ومصال��ح الق��وى اإلقليمي��ة والدولي��ة 
تكمن في أن تتحول الثورة إلى مجزرة، 

لكن ما سبب جناح ذلك إلى حد ما؟
هن��ا نق��ع عل��ى س��وء فه��م كثي��ر من 
اليسارين ومن منسوبي التيارات التي 
كانت تطالب بالتغيي��ر، ممن يعتبرون 
أنفس��هم مع الث��ورة، فالعديد منهم بات 
يك��رر األم��ر ذات��ه، أي كي��ف يج��ب أن 

نتج��اوز "ثورية الش��عب" لك��ي نقبل 
مسارا دميقراطيا مس��تقرا وهادئا، لكي 

ال يحدث كما حدث في سوريا؟
بي��د  ه��ي  الش��عب"  "ثوري��ة  وكأن 
ح��زب  يضبطه��ا  أن  ميك��ن  أو  ح��زب، 
أوال، وكأن الس��بب ال��ذي أفض��ى إل��ى 
م��ا وصلت إلي��ه الث��ورة الس��ورية هو 
بالضب��ط "ثوري��ة الش��عب". ومن ثم، 
بدل االستمرار في الثورة إلى أن تتحقق 
مطال��ب الش��عب ال ب��د من قبول مس��ار 
إصالحي. وه��و املنطق الذي جعل األمر 
يتعل��ق بإع��ادة إنت��اج النظ��ام القدمي، 
عل��ى  كثي��را  حاف��ظ  وال��ذي  املس��تقر، 
األم��ن. هذا املنطق يتجاهل عدة مس��ائل 

جوهرية، هي:
يع��د  ل��م  ألن��ه  مت��رد  الش��عب  أن   •
البطال��ة  نتيج��ة  العي��ش  يس��تطيع 
وانهي��ار  الش��ديد،  والفق��ر  العالي��ة 
مقومات احلياة، وبالتالي كس��ر حاجز 
اخل��وف م��ن النظ��م بفع��ل ذل��ك، حيث 
ب��ات ميت��ا في احلي��اة، ومن ث��م لم يعد 
يخ��اف املوت؛ لهذا سيس��تمر في ثورته 
وصراع��ه إلى أن يتحق��ق التغيير الذي 
يعيد له احلياة عبر حتقيق مطالبه. هنا 
"ثورية الشعب" مرتبطة بتحقيق ذلك 

وليس بإرادة حزب أو تيار.
املرتبط��ة  األح��زاب  غي��اب  أن   •
بالش��عب، والتي تطرح مطالبه وتدافع 
عنه، جعل الث��ورات عفوية، والش��عب 
ب��ال "موج��ه" ينظ��م الث��ورة ويح��دد 
برنامجها، ويدفعها نحو االنتصار. في 
هذه الوضعي��ة ميكن أن تلع��ب أطراف 
عدي��دة عل��ى تخري��ب الث��ورة، وميكن 
للس��لطة أن تتف��وق ف��ي تكتيكه��ا ض��د 

الثورة.
• له��ذا، ميك��ن أن تص��ل األم��ور إلى 
م��ا وص��ل إلي��ه الوض��ع الس��وري من 

دون أحزاب تس��تطيع تنظي��م "ثورية 
الش��عب"، وحتدي��دا أن حتقيق مطالبه 
تف��رض أن يس��تولي على الس��لطة لكي 
يقوم بعملية تغيير واس��عة تس��تهدف 
النمط االقتصادي وبنية الدولة. ودون 
ذلك س��يبقى الصراع مفتوحا، وتتوسع 
الفوضى، وتضع��ف النظم بالضرورة؛ 
عرض��ة  الوض��ع  س��يكون  وبالتال��ي 
ينج��ر  أن  وميك��ن  كثي��رة،  لتدخ��الت 

لسياقات سيئة.
ه��ذا يعني أن ما ميك��ن أن يوصل إلى 
"الوض��ع الس��وري" ليس ه��و الثورة 
أم��ر  فه��ذا  الث��ورة،  ف��ي  االس��تمرار  أو 
موضوعي ال يغير منه أحد، حتى النظم 
ذاتها، بل هو غي��اب األحزاب التي تعبر 
ع��ن الش��عب ف��ي مطالب��ه، والت��ي يقع 
عليه��ا مهمة تنظيم ثورت��ه، ألنها متتلك 
الوع��ي والرؤي��ة والق��درة التنظيمي��ة 
كما ه��و مفترض، بعكس الش��عب الذي 
ال ميتل��ك س��وى التم��رد عل��ى وضعه، 
دون أن يع��رف كي��ف يتنظ��م جي��دا، أو 
م��ا هو البديل الذي يحق��ق مطالبه، غير 
"إس��قاط النظ��ام" ال��ذي يع��رف أن��ه 
ض��رورة م��ن أجل ذل��ك.  بالتال��ي، فإن 
التخل��ي عن هذا ال��دور هو ال��ذي يفتح 
الباب أمام الفوضى ويس��هل التدخالت 
اخلارجية، ويس��مح للس��لطة أن تناور 

وتقمع، وجتر الثورة إلى مزالق.
إن م��ن ال يري��د أن تنجر الث��ورة إلى 
م��ا وصل إلي��ه الوضع الس��وري، عليه 
أن يرتبط بالطبق��ات املفقرة، وأن ينظم 
والرؤي��ة  البرنام��ج  ويح��دد  نش��اطها 
والتكتي��ك ال��ذي يوص��ل إل��ى حتقي��ق 
مطالبها. وكل ذلك ال يتحقق عبر "املسار 
الدميقراطي"، وال عبر "تسكن" حراك 
الش��عب، أو التحالف مع النظام القدمي، 
ب��ل يتحقق عب��ر تطوير حراك الش��عب 

وتنظيمه. 
ه��ذا ه��و درس الث��ورة ف��ي س��وريا، 
حي��ث أفض��ى غي��اب األح��زاب املعنية 
بالثورة ومبطالب الش��عب إل��ى مقدرة 
الس��لطة ودول إقليمي��ة وعاملي��ة عل��ى 
التأثي��ر الس��لبي في مس��ارها، وجرفها 
إل��ى األس��لمة وتش��تيت العمل املس��لح 
ووضع��ه ف��ي س��ياق تكتيك��ي خاطئ، 
ومن ثم الوصول إلى حالة االستعصاء 

القائمة. 
لق��د أضعفت قوة الش��عب الس��لطة، 
وجعلته��ا مضط��رة إل��ى االعتم��اد على 
ق��وى عس��كرية مس��تجلبة م��ن إي��ران 
والع��راق ولبن��ان، لك��ن غي��اب الق��وة 
املنظم��ة لها منعه��ا من أن تس��تطيع أن 
تس��يطر عل��ى الدول��ة وتف��رض بدي��ال 
يحقق مطالبها، وفي هذه املساحة لعبت 
الس��لطة جي��دا مبجه��ود خب��راء روس 
وإيرانين، ولعبت الدول اإلقليمية التي 
ق��ررت وق��ف املد الث��وري ال��ذي انطلق 
م��ن تونس مب��ا يخ��دم تش��ويه الثورة 
وحتويلها ملجزرة، وأيضا بات األمر بيد 

دول إمبريالية، من أميركا إلى روسيا.
ال��درس  ه��ذا  نع��ي  أن  يج��ب  له��ذا، 
جي��دا، فالوض��ع ث��وري ويحت��اج إلى 
تغيي��ر ث��وري، اجل��ذر فيه ه��و مطالب 
الطبقات املفقرة، والت��ي بدون حتقيقها 
س��يبقى الص��راع قائم��ا، ولن يتأس��س 
"نظام دميقراطي"، وس��يزداد التكالب 
عل��ى  والدول��ي  الس��لطوي واإلقليم��ي 
التأثي��ر الس��لبي؛ األم��ر ال��ذي يف��رض 
الشغل مع هذه الطبقات من أجل التغيير 
وليس اللعب في "املسار الدميقراطي" 
الذي سوف يفرض إعادة النظام القدمي، 
بالضب��ط ألنه م��ا زال قائما ويحاول أن 

يتماسك لكي يسحق ثورة الشعب.
عن الجزيرة نت

درس الثورة السورية
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 الدولي
ذك��رت تقاري��ر صحفية أن املش��اورات التي بدأت قبل أي��ام في مجلس 
األمن الس��تصدار قرار حول اليمن انتهت بوضع صيغة ملش��روع قرار 
يحُتوقع التصويت عليه اليوم األحد، ويدعو جماعة احلوثي إلى س��حب 
مسلحيها من املدن. وتطالب مس��ودة املشروع جماعة احلوثي بسحب 
قواتها من املؤسس��ات احلكومية، وتطبيع الوضع األمني في العاصمة 
صنعاء واحملافظات، واإلفراج عن األشخاص احملتجزين واملوضوعن 

قيد اإلقامة اجلبرية.
ويس��تنكر املش��روع اإلجراءات التي اتخذتها جماعة احلوثي وحلّت 

مبوجبها البرملان وسيطرت على مؤسسات الدولة.
ويش��ير مشروع القرار بعبارة اإلجراءات إلى "اإلعالن الدستوري" 
الذي أصدرته جماعة احلوثي في السادس من هذا الشهر، والذي يدعو 
لفترة انتقالية جديدة مدتها عامان، مع تش��كيل مجلس رئاس��ي يحكم 
الب��الد خ��الل هذه الفت��رة بعدما ق��ّدم الرئيس عبد رب��ه منصور هادي 

استقالته احتجاجا على األزمة التي تسبب فيها احلوثيون.
وكان��ت الق��وى السياس��ية الرئيس��ية ف��ي اليم��ن رفض��ت اإلعالن 
الدستوري باعتباره انقالبا على الشرعية، وضربا للعملية االنتقالية، 
وخرقا للمبادرة اخلليجية واتفاق الس��لم والشراكة املبرم إثر اجتياح 

احلوثين صنعاء في 21 سبتمبر املاضي.
كم��ا يطال��ب مش��روع الق��رار جميع األط��راف -خاص��ة احلوثين- 

بتس��ليم األس��لحة الت��ي مّت االس��تيالء عليها م��ن املؤسس��تن األمنية 
والعس��كرية، وجتّن��ب أي أعم��ال عن��ف من ش��أنها تقوي��ض االنتقال 

السياسي واألمني في اليمن.
ويطالب املش��روع بااللتزام باملبادرة اخلليجي��ة وآليتها التنفيذية، 
وبنتائ��ج مؤمتر احلوار الوطني واتفاق الس��لم والش��راكة. ويتضمن 
مش��روع الق��رار احلالي بن��ودا وردت في مس��ودة ق��رار أعدها مجلس 
التع��اون اخلليج��ي، وتدع��و إلى انس��حاب مس��لحي جماع��ة احلوثي 
من صنع��اء واملدن األخرى الت��ي اجتاحوها، وإعادة املؤسس��ات -مبا 
فيه��ا األمنية- لس��لطة الدولة، فض��ال عن إنهاء القي��ود املفروضة على 

املسؤولن في الدولة.
وكان السفير البريطاني قال اخلميس لدى بدء املشاورات في مجلس 

األمن إن بالده واألردن يسعيان لصياغة مشروع قرار حول اليمن. 
يذك��ر أن احلوثي��ن يفرضون إقام��ة جبرية على الرئيس املس��تقيل 
هادي وأعضاء في حكومته، وفقا ملصادر مينية. ويعقد وزراء خارجية 
مجلس التع��اون اخلليجي الس��بت اجتماعا اس��تثنائيا بالرياض، هو 

الثاني خالل شهر، ملناقشة الوضع في اليمن.
وكانت دول مجلس التعاون قد أصدرت بيانا وصفت فيه اإلجراءات 
الت��ي اتخذتها جماع��ة احلوثي بأنه��ا انقالب على الش��رعية، وطالبت 
اجلماع��ة بس��حب مس��لحيها من امل��دن، وتس��ليم املؤسس��ات للدولة، 

واإلفراج عن املسؤولن احملاصرين في منازلهم.

 الدولي
قالت مصادر محلية ليبية إن مجموعة مس��لحة تدعي انتماءها إلى تنظيم الدولة اإلس��المية س��يطرت على أغلب املنشآت احلكومية في مدينة 

سرت وسط ليبيا، في حن كثفت احلكومة إجراءات األمن في العاصمة طرابلس.
وذكرت تقارير إعالمية محلية أن املس��لحن اس��تولوا على قاعة "واغادوغو" -التي كانت تعقد فيها اجتماعات لالحتاد األفريقي أثناء حكم 

العقيد الراحل معمر القذافي قبل العام -2011 كما سيطروا على إذاعة وبثوا منها خطبا لزعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.
وأضافت التقارير أن هؤالء املس��لحن مجهزون بأس��لحة خفيفة ومتوسطة، وليس لديهم أس��لحة ثقيلة مثل الدبابات. يحُشار إلى أن السلطة 

احمللية في سرت )450 كلم شرق طرابلس( تخضع حلكومة اإلنقاذ الوطني في طرابلس.
وش��هدت املدينة ومحيطها في األشهر القليلة املاضية حوادث اغتيال اس��تهدفت مسؤولن في أجهزة األمن واحلكم احمللي، وأفرادا من قوات 
تابعة لرئاسة أركان اجليش في طرابلس. كما شهدت مناطق قريبة من سرت مؤخرا عمليات خطف واغتيال استهدفت أفرادا من القوة الثالثة 
التابع��ة حلكوم��ة اإلنق��اذ بطرابل��س، واملكلفة بتأمن اجلن��وب الليبي. وقال ناش��طون على اإلنترن��ت إن قوات من مصراتة )200 كلم ش��رق 

طرابلس( توجهت إلى املدينة الستعادة السيطرة على املنشآت التي سيطر عليها املسلحون.
وتتحدث تقارير عن ضلوع عناصر موالية لتنظيم الدولة اإلسالمية في هذه العمليات، وعن تزايد أعداد املنتمن للتنظيم في بعض املناطق 

بوسط وشرق ليبيا.

النظام "العيل"
وائل قنديل

النظام الذي يهبط مبستوى معاركه إلى حد احلرب 
على أطفال دون اخلامس��ة عش��رة هو أقرب للتشكيل 

العصابي منه إلى حكومة دولة.
النظام ال��ذي يقتل أطفاالَ وش��باباً ذهبوا ملش��اهدة 
مب��اراة ف��ي ك��رة القدم ل��ن يهت��ز ملقت��ل مصرين في 
اخلارج. من يقتل في الداخل بدم بارد لن يغضب على 
املقتولن خارج احلدود، وللمرة األلف نقول إن س��عر 
املواطن يحدد بالعمل��ة احمللية، فإذا كان مهاناً مقتوالً 
مس��حوالً في بلده على يد من يحكمونه، فلن تكون له 

قيمة عند هؤالء الذين قتلوا ليحكموا.
الطف��ل على ش��عبان أبو الغيط )14س��نة( ش��اهد 
عل��ى صغ��ر النظ��ام وتصاغ��ره. ه��و واحد م��ن آالف 
ذهبوا ملشاهدة مباراة الزمالك التي حتولت إلى مقتلة 
نظامي��ة أخي��راً، وبعد أن جنا من املذبح��ة، اصطادته 
اليد األمنية الباطش��ة، ألقوا القبض عليه، وحبس��وه 
في قس��م مدينة نصر بالقاهرة، ليجد بانتظاره وجبة 
دسمة من التعذيب الوحش��ي، الستنطاقه باعترافات 
يقول فيها إن "اإلخوان" دفعوا له نقوداً، لكي يشارك 

في إفساد مباراة الزمالك، وحتويلها إلى مجزرة.
الطف��ل الصغير ح��ن عرضوه عل��ى النيابة، كانت 
آث��ار التعذيب بادية على كل مناطق جس��ده، كما نقل 
نش��طاء عن ش��قيقه، لم تأخذهم به رحمة، أو ش��فقة، 
جتعله��م يطلبون ل��ه طبيباً يعاجل��ه، أو ينقلونه إلى 
مش��فى، بل قرروا حبسه 15 يوما، من املمكن أن يحال 

بعدها إلى محاكمة عسكرية.
يح��دث ذلك، بع��د أي��ام من ق��رار جن��رال االنقالب 
احلاك��م بتغيي��ر تعريف الطفل ف��ي القانون املصري، 
بخفض س��ن إحالة الصغار للمحاكم��ة إلى 18 عاما، 
بع��د أن كانت 21 عاما ف��ي القانون الق��دمي. يتصاغر 

النظام، فيعوض تصاغره باالنتقام من الصغار.
لقد وعد قائد االنقالب املصرين بوطن "قد الدنيا"، 
وها هي التس��ريبات الفاضحة تق��دم البرهان العملي 
عل��ى أن مصر ص��ارت "قد السمس��مة"، عل��ى يديه، 
ليب��دو كل ما حوله��ا كبيراً ومتضخماً، بع��د أن اعتمد 
النظ��ام الش��حاذة واالبت��زاز مبدأي��ن أساس��ين ف��ي 

السياسة اخلارجية.
تقول التس��ريبات، بوضوح، إن النظام لم يعد عبئا 
اقتصادي��ا فقط عل��ى املنطقة العربية، ب��ل حتول إلى 
ورط��ة أخالقية، ومأزق حضاري، ووخز لكل صاحب 
ضمير ف��ي هذا العال��م، ليصبح تقدمي الع��ون لهؤالء 
نوع��اً من املس��اهمة في كلف��ة جرائم ضد اإلنس��انية، 

ودعماً لكل القيم املضادة حلياة آدمية محترمة.
ق��راراً  اتخ��ذوا  بأنه��م  التس��ريبات  ه��ذه  تنط��ق 
اس��تراتيجياً بأن يعيش��وا عالة على ه��ذا العالم، فهل 
يتحمل ه��ذا العالم أن يصير أكثر ب��الدًة وابتعاداً عن 

قيم احلق والعدل أكثر من ذلك؟
أفه��م أن يتحمس بعضهم لنظ��ام قمعي قاتل، بغية 
حتقي��ق مكاس��ب اقتصادي��ة واس��تراتيجية، أما وأن 
كل ي��وم مي��ر على بق��اء هؤالء ميث��ل نزيف��اً حضارياً 
واقتصادي��اً وإنس��انياً، فه��ذا م��ا ال ميكن اس��تيعابه 
أو تبري��ره، إال ب��أن الداعم��ن ال يهمه��م إبادة ش��عب، 
وجتريف أم��ة من مكوناته��ا األخالقية واإلنس��انية، 
مقاب��ل أال يظه��روا ف��ي ص��ورة أصح��اب الرهان��ات 

اخلاطئة.
غي��ر أن األكثر مدعاة للعج��ب أن املوعودين مبصر 
"ق��د الدنيا" يش��اهدون بأعينهم تض��اؤل هذا الوطن 
يومي��ا، م��ن دون أن يفتح أحدهم فم��ه بكلمة احتجاج 

أو مساءلة.
لقد وضعوا كل مدخراتهم من إنس��انية وأخالقيات 
بي��د مجموع��ة م��ن املغامري��ن، فل��م يجن��وا إال الدماء 

واخلراب.

أنباء عن سيطرة موالين لتنظيم الدولة على سرت الليبية

مشروع قرار دولي يدعو الحوثيين لالنسحاب من المدن

كاريكاتير

 العدد 577 األحد 26 ربيع الثاني  1436هـ  الموافق لـ 15 فيفري 2015



رياضة
19صوتكم  العدد 577 األحد 26 ربيع الثاني  1436هـ  الموافق لـ 15 فيفري 2015

 – ناجية الغانمي
انتص��اره  الرياض��ي  الترج��ي  حق��ق 
السابع هذا املوسم واألول حتت إشراف 
الفن��ي البرتغالي جوزي��ه دي مورايس 
والذي ج��اء على حس��اب مضيفه نادي 
حمام األن��ف في أول��ى مباريات مرحلة 

إياب الرابطة احملترفة األولى.
متوس��ط  أق��دام  صنعت��ه  االنتص��ار 
املي��دان إدري��س احمليرص��ي بيس��ارية 
ف��ي الدقيق��ة 52 ليرفع رصي��د الترجي 
إل��ى 28 نقطة في املرك��ز الثالث صحبة 
النادي الصفاقس��ي في انتظار استكمال 
لق��اءات اجلولة اليوم ف��ي املقابل جتمد 
رصي��د ن��ادي الضاحي��ة اجلنوبية عند 

النقطة 19.

منافذ مغلقة
بداي��ة املب��اراة كان��ت مفتوح��ة م��ن 
الفريقن حيث متكن ليبري من الوصول 
إلى مناطق الترج��ي منذ الدقيقة األولى 
لك��ن كرته م��رت جانبية اخت��ار بعدها 
الفري��ق احملل��ي سياس��ة إغ��الق املنافذ 
املؤدي��ة ملناطق��ه بفضل الدف��اع املتأخر 
ال��ذي اعتمده الفرنس��ي جيرار بوش��ار 
واالعتم��اد عل��ى الهجوم��ات املعاكس��ة 
والك��رات الثابت��ة للوص��ول ملرم��ى بن 
ش��ريفية ف��ي املقاب��ل ح��اول فريق باب 
سويقة فك شفرات دفاع الهمهاما وإيجاد 
املساحات من خالل االعتماد على الكرات 
القصيرة والس��ريعة ب��ن العبيه وعلى 
س��رعة نيانغ وفنيات كروز وكانت أول 

فرص��ة واضح��ة إلدري��س احمليرص��ي 
ف��ي الدقيق��ة العاش��رة لكنه لم يحس��ن 
التعامل مع متري��رة مانيو كروز كما أن 
حس��ن إنهاء العملية غاب على مهاجمي 

الترجي الذين عجزوا عن التسجيل.

مستوى متوسط
مس��توى اللع��ب خالل الفت��رة األولى 
كان متوسطا مع سيطرة طفيفة للترجي 
م��ن ناحية امتالك الكرة لكن دون جناعة 
تذك��ر عل��ى عك��س ن��ادي حم��ام األن��ف 
ال��ذي كان��ت هجومات��ه األخط��ر وصنع 
ف��رص واضح��ة للتس��جيل ع��ن طري��ق 
دياكيت��ي ف��ي ث��الث مناس��بات وديديي 
ليبري وأيضا سالمة القصداوي لكن بن 
شريفية كان حاضرا في كل مرة للتصدي 

لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.  

يسارية المحيرصي
بالس��رعة  م��ر  الرياض��ي  الترج��ي 
القص��وى مع بداي��ة الفت��رة الثانية من 
اللقاء وعلى عكس الشوط األول أحسن 
إدريس احمليرصي هذه املرة التعامل مع 
الكرة خارج مناطق اجلزاء  حيث روض 
بالساق اليمنى وسدد باليسرى ليكتفي 
العرب��ي املاج��ري مبتابعة الك��رة التي 
وجدت طريقه��ا إلى املرمى بهدف ممتاز 
للمحيرصي أعطى ب��ه التقدم للضيوف 

في الدقيقة 52.
هدف جعل فريق الضاحية اجلنوبية 
وق��ام  الدفاع��ي  انكماش��ه  م��ن  يخ��رج 
امل��درب جي��رار بوش��ار بإقح��ام ولي��د 

املس��عودي ومحم��ود العذيب��ي إلعطاء 
أكثر جناع��ة وصالبة للهج��وم وهو ما 
جعل��ه يت��رك مس��احات للترج��ي الذي 
ل��م يكت��ف باله��دف وح��اول مضاعف��ة 
النتيجة لالطمئنان عل��ى نتيجة اللقاء. 
دي مورايس رد بتغييرين دفعة واحدة 
من خ��الل إقح��ام مع��ز عبود وحس��ان 
الش��عاللي  غي��الن  م��كان  احلرب��اوي 
الدقيق��ة  وف��ي  احمليرص��ي  وإدري��س 
لبوش��ار  خطي��رة  فرص��ة  أتيج��ت   70
االب��ن لك��ن معز ب��ن ش��ريفية جنح في 
إخراجه��ا للركنية ليتعرض بعدها أمن 
الصفاقس��ي إلصابة أجبرت��ه على ترك 
مكان��ه لعم��ر الصدي. النس��ق انخفض 
بع��د تس��جيل الترج��ي لله��دف وحتى 
التغيي��رات ل��م ت��أت باجلدي��د ليحق��ق 
الترج��ي انتص��ارا هاما خ��ارج القواعد 
يؤكد به جاهزيته للمنافسة على اللقب.

ألول مرة 
بع��ض  ش��هدت  الترج��ي  تش��كيلة 
التغييرات مقارنة بآخر لقاء من مرحلة 
الذه��اب حي��ث ظه��ر البرازيل��ي مانيو 
م��رة  إي��دوك ألول  ك��روز والنيجي��ري 
بأزي��اء األحم��ر واألصفر مقاب��ل غياب 
أحم��د العكايش��ي وأفول واإلبق��اء على 
الشاذلي غراب وحسان احلرباوي على 

بنك البدالء. 

حالة الميدان  
ول��م  مبلل��ة  كان��ت  املي��دان  أرضي��ة 
تس��اعد الالعب��ن عل��ى لع��ب ك��رة قدم 

صحيحة وقد تسببت في فقدان أكثر من 
العب لتوازنه.

حضور جماهيري ضعيف
لقاء فريق الضاحية اجلنوبية وفريق 
باب سويقة دار حتت أعن عدد قليل من 
جماهي��ر الهمهام��ا ل��م يتج��اوز ال�500 
متفرج رغم أن��ه مت وضع 1000 تذكرة 

على ذمة أحباء نادي حمام األنف.

تشكيلة الفريقين
نادي حمام األنف

العربي املاجري - محمد أمن املهذبي 
- فهمي بن رمضان - أمن الصفاقس��ي 

)عمر الصدي( - س��يف الله حس��ني - 
س��يف الل��ه املس��كيني - محمد س��المة 
- ديدي��ي ليب��ري )ولي��د املس��عودي( 
- مايكل بوش��ار - اسماعيل دياكيتي - 

سالمة القصداوي.

الترجي الرياضي 
معز بن ش��ريفية - س��امح الدربالي 
- ش��مس الدي��ن الذوادي - محم��د علي 
اليعقوبي - ح��امت البجاوي - حس��ن 
الراقد - غيالن الشعاللي )معز عبود( - 
مانيو كروز )شمس الدين الصامتي( - 
ادريس احمليرصي )حسان احلرباوي( 

- ايدوك - يانيك نيانغ.

نادي حمام األنف – الترجي الرياضي 0 – 1 

بداية موفقة لدي مورايس بفضل يسارية المحيرصي

اتفاق مبدئي بين العكايشي 
وغراسهوبر السويسري

 الرياضي
من املنتظر أن يتحول مهاجم الترجي الرياضي التونس��ي أحمد العكايشي غدا 
إلى سويس��را إلمضاء على عقد انتقاله لنادي غراسهوبر زيوريخ السويسري 
بعد االتفاق املبدئي احلاصل بن الطرفن والذي يقضي بتدعيم املهاجم الدولي 

لصفوف الفريق السويسري ملدة 6 أشهر أي إلى غاية جوان 2015.
وكان احمد العكايش��ي قد أمضى على عقد لفائدة فريق قونياس��بور التركي 
مل��دة س��نتن ونصف مقاب��ل 700 ألف أورو وبالتالي س��يتحول إل��ى البطولة 

التركية بعد انتهاء التزاماته مع فريق غراسهوبر زيوريخ السويسري.

النجم الساحلي يرفض عرض تيراسبول المولدافي 
لضم الجزيري

 الرياضي
رفضت إدارة النجم الساحلي مؤخرا عرض فريق شيريف تيراسبول املولدافي لضم املهاجم األسعد اجلزيري الذي كان 
ق��د غ��ادر إلى تركيا دون علم إدارة النادي، ودون أن يتلقى موافقة اجلهاز الفني  للمش��اركة في معس��كر يجريه الفريق  
املولدافي.  ووجه شيريف تيراسبول مؤخرا كتاباً إلى النجم الساحلي يطلب فيه رسميا احلصول على خدمات األسعد 
اجلزيري على س��بيل اإلعارة ملدة 4 أش��هر فقط قب��ل أن يتعاقد معه فيما بعد بصفة نهائي��ة  مقابل 250 ألف دوالر لكن 
فريق جوهرة الساحل رفض هذا العرض والكيفية التي غادر بها الالعب. يذكر أن النجم الساحلي كان قد تقدم بشكوى 

لالحتاد الدولي لكرة القدم  "الفيفا" ضد مهاجمه اجلزيري الذي ما يزال مرتبطا معه بعقد مع النادي.
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 الرياضي
تستكمل عش��ية اليوم مباريات اجلولة 
األولى من إياب بطولة الرابطة احملترفة 
األولى لكرة القدم بإجراء الدفعة الثانية 
والت��ي حتمل ف��ي طياتها كالس��يكو من 
نار س��يحتضنه ملعب الطي��ب املهيري 
بن الن��ادي الصفاقس��ي وضيفه النجم 
الساحلي. لقاء س��يكون لنتيجته تأثير 
الترتي��ب خاص��ة  أعل��ى  مباش��ر عل��ى 
الن��ادي اإلفريق��ي يطم��ح  أن املتص��در 
لالس��تفادة منه��ا لتوس��يع الف��ارق عن 
مالحقي��ه املباش��رين النج��م الس��احلي 

والنادي الصفاقسي.
وبع��د التعادل الس��لبي ال��ذي انتهت 
عليه مباراة الذهاب يسعى كال الفريقن 
لتحقيق نتيج��ة إيجابية في أول مباراة 
م��ن مرحل��ة اإلي��اب خاص��ة بالنس��بة 
للفريق احمللي الذي يس��عى الس��تغالل 
عاملي األرض وامليدان لتحقيق انتصار 
يقت��رب ب��ه م��ن املرك��ز الثان��ي مب��ا أن 
الف��ارق الذي يفصله ع��ن فريق جوهرة 
الس��احل اس��تقر عن��د األربع نق��اط مع 

انتهاء املرحلة األولى من البطولة.

الصدارة في البال
يتحول النجم الس��احلي إلى عاصمة 
اجلن��وب وعين��ه على ص��دارة الترتيب 
خاصة أنه ال يفصله سوى نقطة وحيدة 
عن النادي االفريقي حيث س��يعمل على 

الع��ودة مظف��را بث��الث نق��اط وانتظار 
هدية قد تأتي م��ن ملعب رادس بتعادل 
أم��ام  لقائ��ه  ف��ي  االفريق��ي  هزمي��ة  أو 
جن��م املتلوي. ه��ذا الس��يناريو إذا صح 
س��يحدث منعرجا أوال في السباق نحو 

البطولة. 

تغييرات عديدة
يدخ��ل الن��ادي الصفاقس��ي مرحل��ة 
اإلي��اب بتغييرات عديدة على مس��توى 
ف��ي  أبرزه��ا  متث��ل  البش��ري  الرصي��د 
مغادرة مهاجمه فخر الدين بن يوس��ف 
والع��ب ارت��كازه فرجان��ي ساس��ي إلى 
نادي ماتز الفرنسي واملهاجم الغابوني 
ابراهيم��ا ندون��غ إل��ى لوري��ان ورحيل 
عم��اد اللوات��ي وبس��ام البولعاب��ي إلى 
البطول��ة الصيني��ة. ف��ي املقاب��ل تعاقد 
فريق عاصمة اجلنوب مع العب وس��ط 
ليم��ا  الدميقراطي��ة  الكونغ��و  منتخ��ب 
مابي��دي واملهاج��م االوغن��دي الدول��ي 
يونس سنتامو من فيتا كلوب باإلضافة 
لالعب الوس��ط الس��نغالي فال��و نيانغ 
والغامبيان مصطفى كاجيبي ورميوند 
ماندي والكامروني ماريوس نيبوس��ي 
باإلضاف��ة إلى متوس��طي املي��دان زياد 
الزيادي وياس��ن مرياح واملدافع نسيم 

هنيد.

انتدابان فقط
على عكس األسود واألبيض اختارت 

هيئ��ة النجم الس��احلي احلف��اظ تقريبا 
الت��ي خاض��ت  عل��ى نف��س املجموع��ة 
مرحلة الذهاب م��ع تدعيمها باملهاجمن 
وجدي املاجري وأمين صودة وسيغيب 
عن املب��اراة املدافع عمار اجلمل بس��بب 
اجلول��ة  ف��ي  الثال��ث  لإلن��ذار  جمع��ه 
األخي��رة من مرحلة الذه��اب. وقد أظهر 
الفريق اس��تعدادات كبيرة خ��الل فترة 
أن��ه  خاص��ة  البطول��ة  نش��اط  توق��ف 

انتصر ف��ي األربع لق��اءات الودية التي 
خاضها وهو ما يؤكد أن النجم مس��تعد 
للمرحل��ة القادم��ة لك��ن تبق��ى للميدان 

حقيقته.

حالة الملعب تثير التساؤالت
رغ��م أن��ه ل��م متر فت��رة طويل��ة على 
ملع��ب  أرضي��ة  أن  إال  تهيئته��ا  إع��ادة 
س��يحتضن  ال��ذي  املهي��ري  الطي��ب 

كالس��يكو البطولة تثير عدة تس��اؤالت 
حيث بدت متآكلة وغير صاحلة للعب.

طاقم التحكيم 
س��يقود احلكم م��راد بن حم��زة طاقم 
الصفاقس��ي  الن��ادي  مب��اراة  حتكي��م 
والنج��م الس��احلي وسيس��اعده كل من 
وليد حراق وأمين اس��ماعيل وس��يكون 

مختار الدبوسي حكما رابعا.

كالسيكو من نار بين السي آس آس وليتوال

لحساب كأس فرنسا: 

مواجهة متجددة بين أيمن عبد 
النور وزالتان ابراهيموفيتش

 الرياضي
أف��رزت قرع��ة الدور رب��ع النهائي لكأس فرنس��ا على مواجه��ة حديدية 
سيكون بطلها العبنا الدولي احملترف بنادي اإلمارة موناكو في مواجهة 
الب��ي آس ج��ي. القرع��ة مكنت من التع��رف على هوي��ة الف��رق الثمانية 
املش��كلة لتركيبت��ه فضال عن املواجه��ة الكبرى بن باري س��ان جيرمان 
الذي يس��تضيف على أرضي��ة ملعب حديقة األمراء ي��وم 4 مارس املقبل 

موناكو في مواجهة صنفت بأنها األقوى في هذا الدور..
ن��ادي موناكو الذي يضم في صفوفه مدافعن��ا الدولي أمين عبد النور 
س��يكون مرش��حا ب��ارزا للتتويج بال��كأس في ص��ورة تخطي��ه الفريق 
الباريس��ي وه��ي مباراة متنح عب��د النور الفرصة مج��ددا للقاء العمالق 
السويدي زالتان ابراهيموفيتش في صراع قد يعيد إلى األذهان ثنائيات 

الالعبن في مباريات تولوز وباريس سان جيرمان..

 الرياضي
واف��ق االحتاد العربي لكرة الس��لة على 
استضافة مدينة شرم الشيخ منافسات 
النس��خة ال��� 21 م��ن البطول��ة العربية 
ملنتخب��ات الرج��ال لك��رة الس��لة املقرر 
إقامته��ا خ��الل الفت��رة ما ب��ن اخلامس 
وحت��ى ال��� 15 من ش��هر ج��وان املقبل، 
إذ أرس��ل االحت��اد العربي لكرة الس��لة، 
دع��وة إل��ى املنتخب��ات العربي��ة لك��رة 
السلة للمش��اركة في البطولة العربية، 
باإلضاف��ة إل��ى إقامة البطول��ة العربية 
للناش��ئن للس��لة ال� 15 حتت 17 سنة 
ف��ي اإلس��كندرية والت��ي س��تقام خالل 
الفت��رة م��ن األول وحت��ى 10 جويلي��ة 

املقبل.
وتعود بطولة منتخبات العرب لكرة 

السلة للواجهة من جديد بعد توقف ملدة خمسة أعوام متتالية 
ألس��باب مالي��ة وتنظيمية منذ آخر نس��خة أقيمت ف��ي لبنان 

2010، والتي نال لقبها املنتخب املصري.
وكش��ف األمن العام لالحتاد العربي لكرة السلة حنفي أبو 
طالب ف��ي تصريح صحف��ي "البطولة العربي��ة للرجال تعد 
واح��دة من أهم البطوالت التي ينظمها االحتاد العربي للعبة، 

ومن املتوقع أن تش��هد البطولة منافس��ة قوية على اللقب بعد 
تأكي��د 12 منتخب��اً على املش��اركة، من بينه��ا منتخبات مصر 
البل��د املضيف وحامل اللقب ولبن��ان وتونس واألردن وليبيا 

واملغرب والسعودية والبحرين وقطر والكويت واإلمارات.
وبن أبو طالب أن موعد إجراء قرعة البطولة س��يكون قبل 

ثالثة أسابيع من انطالق املنافسة.

كرة السلة:

 بعد توقف 5 سنوات.. شرم الشيخ المصرية تستضيف 
منافسات البطولة العربية للمنتخبات
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- محمد املثلوثي
يتطلع النادي اإلفريقي إلى انطالقة مظفرة للنصف الثاني 
من املوس��م عندما يواجه جنم املتل��وي املتعثر اليوم األحد 
مع اس��تئناف منافس��ات الرابط��ة األولى لك��رة القدم بعد 
توقفه ألكثر من شهر بس��بب مشاركة املنتخب الوطني في 

كأس األمم األفريقية التي أقيمت في غينيا االستوائية.
حتضيرات فريق باب اجلديد ش��هدت نهايتها يوم أمس 
مع حتديد مالمح التشكيل األساسي للفني الفرنسي دانيال 
سانش��از الذي يأمل في ان يتجاوز نتائج التعادل في آخر 
مباراتن قبل توقف املسابقة كما يتطلع إلى العودة لطريق 
االنتصارات مع س��عيه إلى استعادة اللقب الذي لم يحرزه 

منذ 2008.

معّوض "الزو"
تفيد عديد املؤش��رات إلى غياب القائد زهير الذوادي عن 
لق��اء األحد ضد جنم املتلوي بس��بب ما يعاني��ه من أوجاع 
على مستوى الرجل ورغم رغبة الالعب ومجهودات اإلطار 
الطبي إال أن الالعب املذكور لن يكون بوس��عه املشاركة في 
اللقاء املنتظر وقد يكون حاضرا ملباراة وسط األسبوع ضد 

امللعب التونسي.
إل��ى فحوص��ات متواصل��ة ألج��ل  ال��ذوادي  ويخض��ع 

جتهيزه للجولة الثانية لكن شرط عدم املجازفة بصحته.
مدرب األحم��ر واألبيض لن تغيب عن��ه احللول بتواجد 
عماد املنياوي أو ش��هاب الزغالمي لتعويض الذوادي لكن 
احلل األقرب سيكون متمثال في الزغالمي نظرا إلى املردود 
اجلي��د والفاعلية التي متيز بها الالعب في اللقاءات الودية 

األخيرة.
ورغم اختالف مركز الالعبن إال أن املدرب سوف يجرب 

ويختار األفضل حسب طريقته في اللعب. 

دعم من الرئيس
كان تواج��د رئي��س الن��ادي س��ليم الرياح��ي باحلديقة 
"أ" وس��ط األس��بوع األثر اإليجابي على معنويات جميع 
الالعبن. الرياحي أوضح  لزمالء فاروق بن مصطفى بأنه 
انشغل قليال عن الفريق في الفترة املاضية بسبب التزاماته 
السياس��ية مشيرا إلى أنه يتابع باس��تمرار أخبار الفريق. 
ووع��د الرياحي الالعبن بأن التأخير الذي رافق حصولهم 

على جرايات شهر ديسمبر والذي مت جتاوزه لن يتكرر.

كلم��ات الرئيس أدخلت الكثير من الطمأنينة على نفوس 
الالعبن الذين طالبوه بدورهم بحضور مباراة املتلوي مما 
حدا بالرياحي إلى تأجيل سفرته املبرمجة لنهاية األسبوع 
وقرر التحول إلى رادس ملتابعة مباراة اجلولة االفتتاحية 

من مرحلة اإلياب.

تغييرات إدارية
بعد فترة من البعد بسبب االلتزامات املهنية خارج حدود 
الوطن، هبت رياح التغيير الهيئة التنفيذية برئاسة سليم 
الرياحي الذي ق��ّرر أن ينقل الكاتب الع��ام مجدي اخلليفي 
إلى مهام أخرى س��تحدد الحقا وعلى أغلب الظن سيعوض 
املس��تقيل من منصب نائب الرئيس محرز الرياحي فيما مت 
تع��ن عضو الهيئة املديرة بالل الفضيلي ككاتب عام جديد 

لنادي باب اجلديد.
ويبدو أن حمل��ة تغيير املناصب لم تق��ف عند هذا احلد، 
مبا أن مصدرنا أكد أن كرس��ي املدي��ر التنفيذي هيكل جالل 
ب��دأ يهت��ز وأن ق��رار تنحيت��ه يطبخ ف��ي كوالي��س الفريق 
خاصة أن صاح��ب القرار يفكر في حمل��ة “اكبس” لهيئته 
التنفيذية واملديرة، بل طالت عددا من األس��ماء واألكيد أنها 

ستطال آخرين.
التغييرات العديدة في صل��ب الهيئة املديرة والتنفيذية 
ج��اءت ردا على بعض حتفظات صاح��ب القرار في النادي 

والذي يعيب بعض اإلخالالت.

عين على الكالسيكو
ي��درك الن��ادي اإلفريقي، الذي يواجه ضغطا ش��ديدا من 
مالحقي��ه، أن أي تعثر جديد قد يكلفه موقعه على القمة مع 
تأخر النجم الس��احلي عنه بنقطة واحدة في املركز الثاني 
والصفاقس��ي بخمس نقاط في املركز الثالث قبل أن يلتقيا 

معا اليوم األحد.
النجم الس��احلي حافظ على استقراره خالل فترة توقف 
املس��ابقة بقي��ادة مدرب��ه ف��وزي البنزرت��ي بينم��ا أج��رى 
الصفاقس��ي ع��دة تغييرات بع��د أن رحل عنه أب��رز العبيه 
فخر الدين بن يوسف وفرجاني ساسي إلى ميتز الفرنسي 
وانض��م الغابون��ي إبراهيم��ا ندون��غ إلى لوري��ان لكن في 
املقاب��ل تعاق��د الن��ادي مع العب وس��ط منتخ��ب الكونغو 
الدميقراطي��ة ليم��ا مابي��دي واملهاج��م األوغن��دي الدولي 
يونس س��نتامو من فيتا كل��وب باإلضافة لالعب الوس��ط 

السنغالي فالو نيانغ وزياد الزيادي.

النادي اإلفريقي: 
فريق باب الجديد يتطلع إلى بداية قوية لإلياب.. 

والرياحي يستجيب لمطلب الالعبين

عيادة الرياضيين
مشروبات الطاقة.. خطر يتهدد 

أجسام الرياضيين

منذ عدة س��نوات بدأنا نسمع ونرى مجموعة إعالنات تروج ملشروبات رياضية 
تس��مى مش��روبات الطاقة، حيث قام املروجون لهذه املنتوجات بالتعريف بها على 
أنه��ا مواد تزيد من الق��درة البدنية والذهني��ة عند الرياضين بش��كل خاص، وعند 

الناس العادين بشكل عام .
ومع مرور الس��نن بدأت هذه الش��ركات التي تعمل في مجال صناعة املشروبات 
الرياضية أو مش��روبات الطاقة تزيد بش��كل غريب وسريع، ويرجع السبب لزيادة 
الطل��ب على هذه املش��روبات بش��كل كبي��ر من قب��ل املجتمعات املدني��ة التي تعتمد 
عل��ى التكنولوجي��ا التي أدت بدورها إلى الكس��ل واخلمول، ومع انتش��ار احملطات 
الفضائية وكثرة اإلعالنات اخلاصة بهذه املواد، أصبح الناس يتهافتون على شراء 
مش��روبات الطاقة من أجل تعويض النقص في املستوى البدني عندهم ، وهذا األمر 

أدى إلى اإلدمان على هذه املشروبات دون الشعور بهذا األمر .
وبع��د ع��دة دراس��ات وأبح��اث أظه��رت النتائ��ج املخبري��ة وامليداني��ة أن ه��ذه 
املش��روبات لها أخطار كثيرة على صحة اإلنسان حيث أنها تؤدي إلى عدة أمراض، 

وفي بعض األحيان إلى الوفاة ) املوت املفاجئ ( .
والغري��ب ف��ي األمر أن الش��ركات الصانع��ة لهذه املش��روبات تض��ع فوائد هذه 
املش��روبات على الغالف اخلارجي للمش��روب وتتناس��ى أن تضع اآلثار الس��لبية 
لهذه املش��روبات مع العلم أن الفوائد املوجودة على الغالف هي فوائد وهمية ليس 

لها صحة على أرض الواقع .

على ماذا حتتوي هذه املشروبات ؟
حتت��وي هذه املش��روبات على م��ادة الكافن، والتورين، وأعش��اب اجلنس��ينج، 
واجل��وران، وع��دة فيتامينات، مثل فيتامن B بنس��بة عالية تص��ل إلى %200 من 
احتياجات اإلنس��ان اليومية ، باإلضافة إلى ذلك فهي حتتوي على نسبة كبيرة من 

السكر الذي يساعد على زيادة السمنة ومجموعة من األمراض األخرى.

أضرار مشروبات الطاقة على البالغن
1 - اإلدمان .

2 - الزيادة في عدد نبضات القلب .
3 - الزيادة في تدفق الدم في العضالت .

4 - ارتفاع ضغط الدم .
5 - زيادة في إدرار البول.

6 - اجلفاف.
7 - الفشل الكلوي وتكون حصاة الكلي .

8 - القلق والعصبية .
9 - الوفاة ) املوت املفاجئ(

تحذيرات هامة
ال تعتبر مش��روبات الطاقة م��ن املواد التي تعطي الطاقة، كما تروج لها وس��ائل 
اإلع��الم ، ب��ل تعتبر من امل��واد املنبهة ، ألنها حتتوي على نس��بة كبيرة من الس��كر 
والكاف��ن ، والت��ي بدوره��ا تؤدي الى زيادة ف��ي نبضات القل��ب ، وحدوث اجلفاف 
لزي��ادة إدرار الب��ول ، والكارثة الكب��رى أن مروجي هذه املش��روبات يركزون على 
فئة الش��باب الصغار من كال اجلنس��ن من خالل الرسائل التي يوجهونها إليهم عن 
طريق وس��ائل اإلعالم ، حيث تتحدث هذه الرس��ائل أو اإلعالنات على مدى النشاط 
واحليوية والقوة واإلثارة واملتعة والتش��ويق ، وربطه��ا بطريقة خفيه ومخادعة 

على أنها تزيد من القدرة البدنية واجلنسية عند الطرفن من قطاع الشباب .
ومن املؤس��ف أن عددا من الش��ركات في الوطن العربي تخالف التش��ريعات 
والقوان��ن، وال تلت��زم بوض��ع التحذي��رات واملخاط��ر له��ذه املش��روبات عل��ى 
العبوات اخلاصة بها ، بل تركز على وضع الفوائد الوهمية ، وكأن فيها نوع من 
السحر يس��اعد على أن يكون للش��خص أجنحة تدفعه على التحليق والطيران 

كلما أراد ذلك .
وبن��اء على ذلك ، فقد كش��فت بعض الش��ركات عن خداعه��ا دون أن تدري عندما 
وضع��ت بع��ض التحذي��رات عل��ى الغ��الف اخلارج��ي لهذه العب��وات ، وم��ن هذه 
التحذيرات مثالً ، عدم شربها من قبل مرضى ضغط الدم ، ومرضى القلب والشراين 
، واحلوامل ، واألطفال دون س��ن الثامنة عش��رة ، ومرضى الس��كري ، وغيرها من 

األمراض الكثيرة واخلطيرة التي لم يذكروها بعد .
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 الرياضي
حّذر العب خط وس��ط جوفنتوس وري�ال مدريد الس��ابق 
البرازيل��ي إمرس��ون، مواطن��ه ب��ول بوغب��ا م��ن "تكرار 
اخلطأ" الذي ارتكبه بترك اليوفي لالنتقال إلى صفوف 

"امللكي".
وترك إميرس��ون الن��ادي اإليطالي ف��ي صيف عام 
2006، لينض��ّم إلى برنابيو، لكّنه عاد وترك ري�ال 
مدريد بعد موسٍم واحد فقط، بسبب عام غير ناجح 

معهم.
"توتوس��بورت"  لصحيف��ة  إميرس��ون  وأّك��د 
اإليطالي��ة املختّص��ة، أّن عل��ى بوغبا تأكي��د تفّوقه 
مجّدداً في حال انتقاله إل��ى مدريد ونصحه بالبقاء 
ف��ي جوفنت��وس، قائ��الً: "ال يجب أن يرتك��ب بوغبا 
اخلط��أ ال��ذي ارتكبته أن��ا س��ابقاً. يج��ب أن تبدأ من 
جديد ح��ن تنتقل إلى فريق جدي��د. ولبوغبا مكان 
ممّي��ز جداً في  جوفنت��وس ولديه إلى جانبه 

أسطورة مثل أندريا بيرلو. كنت ألفّكر مّرة أخرى قبل ترك جوفنتوس من أجل 
مدريد".

وأض��اف إميرس��ون: "لي��س كّل ش��يء ف��ي مدري��د مصنوع��اً م��ن ذه��ب. 
وجمهورهم متطلّب جداً. يتوّقعون دائماً من الالعبن اجلدد التمّيز". وأوضح: 
"يدعم جمهور الري�ال كريستيانو رونالدو بشكل دائم بعد كّل اإلجنازات التي 
حّققها للنادي. ولكّن هذا صعب جداً بالنسبة إلى الالعبن اجلدد".                                                 
وقال إميرس��ون: "ري�ال مدريد ه��و واحد من أفضل الفرق ف��ي العالم، لكن 

جوفنتوس يستعيد مستواه اجلّيد".
وكان بوغبا وّقع عقداً جديداً مع جوفنتوس حّتى جوان 2016. ولكّن وكيل 
أعماله مينو رايوال أّكد بعد ذلك أكثر من مّرة أّن موّكله سيترك النادي اإليطالي 

في املستقبل القريب.
وكش��فت تقارير صحافية الش��هر املاضي، عن توّس��ع الس��باق ف��ي أوروبا 
لضّم بوغبا )21 سنة(، هذا الصيف مقابل 75 مليون جنيه إسترليني أي100 
مليون يورو، بعد دخول مانشس��تر يونايتد السباق إلى جانب منافسه اللدود 
مانشستر سيتي ومتصدر الدوري اإلنقليزي تشلسي وري�ال مدريد اإلسباني 

وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ األملاني.

ر بوغبا:
ّ
إيمرسون يحذ

ال تترك جوفنتوس من أجل 
ريـال مدريد!

 الرياضي
قال الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورمتوند هانز يواكيم فاتسكه 

إن بايرن ميونخ يتقّدم على ناديه بخمسن سنة.
وصرح فاتس��كه للصحافي��ن "ال ميكننا حتقيق إجن��ازات بايرن 
ميونخ خالل السنوات العشرين املقبلة، فهم متقدمون علينا بخمسن 
س��نة". وكان بوروسيا دورمتوند ارتقى من املركز األخير إلى املركز 
الس��ادس عش��ر، بعدما حقق فوزه األول بعد 5 مباريات متتالية )3 
هزائم وتعادالن( واخلامس له هذا املوس��م عندما تغلب على مضيفه 

فرايبورغ بثالثة نظيفة.
غي��ر أن الرئيس التنفي��ذي لل�"بي في بي" يعتق��د أن النادي لديه 

الكثير من العمل لكي يصبح في مستوى منافسيه.
ويحتاج بوروس��يا دورمتوند إلى 13 فوزاً متتالياً لضمان مقعده 

في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خاض مبارتها النهائية املوسم 
قب��ل املاض��ي وبل��غ دور الثم��ن النهائي هذا املوس��م حيث س��يالقي 

جوفنتوس االيطالي في 24 فيفري احلالي.
وقال فاتس��كه "اآلن وصلنا إل��ى الدور الثمن النهائ��ي في أوروبا 
ملواس��م متتالي��ة، وهذا في أحس��ن األحوال س��يحصل م��ن جديد في 
الش��هر املقبل".  وأنهى الفريقان املواسم األخيرة الثالثة من الدوري 
األملان��ي في املراك��ز الثالثة األخيرة، ولكنهما اآلن ف��ي طرفي القائمة 
حيث يتص��ّدر بايرن بف��ارق ثماني نق��اط عن أقرب منافس��يه بينما 

دورمتوند يقبع في آخر القائمة بفارق نقطة عن املركز األخير.
 وع��ن مس��تقبل مدرب دورمتون��د، يورغن كلوب م��ع الفريق، قال 
فاتس��كه: "إذا كان هن��اك ن��اٍد متمس��ك مبدرب��ه، فه��و دورمتوند مع 

كلوب".

الرئيس التنفيذي لدورتموند: بايرن متقدم علينا بـ50 سنة!

 الرياضي
رش��حت الصح��ف الياباني��ة، اإليطالي 
لوتش��يانو س��باليتي، لتدريب منتخب 
الياب��ان لك��رة الق��دم، خلفا للمكس��يكي 

خافيير آغويري املقال من املنصب.
وق��اد س��باليتي )55 عام��ا( زيني��ت 
س��ان بطرس��برغ الروس��ي إل��ى لق��ب 

الدوري مرتن.

لكن االحت��اد الياباني ل��م يعلق على 
ه��ذه األخب��ار، وقال��ت ناطقة باس��مه: 
"لم يتق��رر بعد موضوع امل��درب املقبل 
ول��ن نعل��ق أب��دا على ه��ذه األخب��ار... 
م��ن األفض��ل اتخ��اذ ق��رار بهذا الش��أن 
قب��ل املباري��ات الودية في م��ارس، لكن 

القضية لم حتسم بعد".
وتلتق��ي الياب��ان م��ع تون��س مع 27 

م��ارس، ثم م��ع منتخب آخر ل��م يتحدد 
بعد في 31 منه.

وكان االحت��اد اليابان��ي أعل��ن إقال��ة 
آغوي��ري م��ن تدري��ب منتخب��ه بس��بب 
أخبار تورطه بفضيحة التالعب بنتائج 

إحدى املباريات في الدوري اإلسباني.
ويأم��ل االحتاد الياباني تعين مدرب 
جديد قبل يوني��و املقبل ملتابعة الدوري 

احملل��ي وذلك بعد اخل��روج املفاجئ من 
رب��ع نهائ��ي كأس آس��يا أم��ام اإلمارات 
ص��ورة  وظه��رت  املتح��دة.  العربي��ة 
س��باليتي على الصفحة األولى جلريدة 
"نيكان" الرياضية اليومية، وأش��ارت 
إل��ى أن االحت��اد اليابان��ي يتواصل مع 
وكيل أعماله وس��يتم مناقشة الشروط 

في األيام املقبلة.

سباليتي أحد أبرز المرشحين لقيادة منتخب اليايان
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 الرياضي
داف��ع املهاج��م اإلس��باني "دييغ��و كوش��تا" ع��ن نفس��ه من 
اتهامات العنف الت��ي طالته في اآلونة األخيرة بعد تصرفاته 
خالل مباراة تشيلس��ي أمام ليفربول، حيث أكد أنه العب نبيل 
وال يحُح��ب أن يؤدي خصومه، كما ق��ارن بن جوزيه مورينيو 

ومدربه السابق في أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني. 
وكان االحتاد اإلنقليزي لكرة القدم قد أوقف كوش��تا لثالث 
مباري��ات كاملة بعد أن وجهت ل��ه تهمة العنف والتعدي على 

إميري تشان خالل املباراة التي جمعت البلوز بالريدز. 
ذو األصول البرازيلية قال في تصريحاته لوس��ائل اإلعالم 
"أنا العب ق��وي، لكنني نبيل في نفس الوقت. بعض األخطاء 

الت��ي تحُرتكب في حقي هن��ا ال يحُقال عنها ش��يًئا رغم أنها كانت 
لتحُعاق��ب ببطاقة حمراء في إس��بانيا. هنا أحص��ل على أخطاء 
أكث��ر، فاملدافع��ون أقوياء ف��ي إنقلت��را، واحل��كام ال يلجؤون 
لصافرته��م كثي��ًرا، وهو ش��يء يحُرغمن��ي على أن أك��ون قوًيا 
بدوري"  ثم قارن بن مورينيو ودييغو سيميوني "مورينيو 
م��ن بن أفض��ل املدربن ف��ي العال��م، وأعتقد أنه ميلك أش��ياًء 
مشتركة مع سيميوني. تعلمت الكثير مع مورينيو، واحلقيقة 
أنن��ي كن��ت أريد االس��تفادة من��ه ف��ور وصولي إلى هن��ا. إنه 
مدرب جاه��ز خلوض جمي��ع التحديات، وأعتقد أنه يش��ترك 
مع س��يميوني في مطالب��ة العبيه بإعطاء كل م��ا عندهم على 

أرضية امليدان، رغم أنهما ينهجان خطًطا مختلفة".

جماهير متعصبة تصيب العب 
كولومبي بحجر في رأسه

 الرياضي
رش��ق مجموع��ة م��ن املش��جعن املتعصب��ن باحلج��ارة حافل��ة فري��ق 
إندبندينت��ي الكولومبي مما تس��بب في إصابة الالع��ب فالدميير مارين 

أحد أبرز جنوم الفريق.
وقع��ت احلادثة عقب ف��وز إندبندينتي خارج ملعب��ه على ديبورتس 

توليما في بطولة الدوري احمللي.
وأوضح ن��ادي إندبندينتي أن حجرا في حجم اليد أصاب مارين فوق 

عينه، مما استدعى إجراء غرزتن له.
وأدان النادي احلادث عبر حس��ابه على موقع )تويتر( وطالب بنشر 

قيم السالم والتسامح في كرة القدم الكولومبية.
ونش��ر مس��اعد مدرب الفري��ق، داريو س��ييرا، صورا لعن��ف جماهير 

توليما، ووصفهم ب�"مجموعة من املجانن".
يذك��ر أن إندبندينت��ي ه��و وصيف بطل ال��دوري في املوس��م املاضي، 

ويحتل في النسخة اجلارية املركز اخلامس حتى اآلن.

 الرياضي
كشفت تقارير صحفية أن نادي ري�ال مدريد يخشى كثيراً من 
الدور الذي قد يلعبه النجم البرازيلي لنادي برش��لونة نيمار 
دا س��يلفا ف��ي صفق��ة مواطنه دانيل��و الظهير األمي��ن لبورتو 
البرتغالي، والذي يعتبر أحد األهداف الرئيسية لري�ال مدريد 

في سوق االنتقاالت الصيفية.
ووفق��اً لصحيف��ة "ماركا" ف��إن ري�ال مدري��د يعتبر نيمار 
"الع��دو األول" لهم في صفقة دانيلو، إذ أنهم يعلمون بالدور 
الذي ق��د يلعبه جنم برش��لونة إلقناع صديق��ه باالنتقال إلى 

البلوغرانا ورفض عرض النادي امللكي.
وحسب نفس الصحيفة فإن نيمار ودانيلو هما على اتصال 
دائم، وقد دعا جنم برش��لونة صديقه النتظ��ار انتهاء عقوبه 

الفيفا في 2016 من أجل حمل قميص البلوغرانا.
وق��د يتب��ع رئي��س برش��لونة جوس��يب ماري��ا بارتوميو 
إس��تراتيجية جديدة في سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة عبر 
التعاق��د مع العبن وتركهم على س��بيل اإلعارة لس��تة أش��هر 

ألنديتهم.
وس��تكون هذه ه��ي اإلس��تراتيجية التي س��تتبعها اللجنة 
الفني��ة للن��ادي الكتالون��ي ف��ي امليركات��و الصيف��ي، ويعتبر 
دانيل��و اله��دف الرئيس��ي لبرش��لونة م��ن أجل تعزي��ز مركز 
الظهي��ر األمين خصوصاً مع انتهاء عق��د مواطنه داني ألفيس 

في 30 يونيو املقبل.
وقد لعب نيمار ودانيلو جنباً إلى جنب في فريق سانتوس 
وق��ادا الفريق البرازيلي لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس في 

موس��م 2011-2010، وأحرز كل منهما هدفا في إياب املباراة 
النهائية أمام فري��ق بينارول األوروجواياني )1-2(، وأيضاً 
لعب��ا مع بعضهم��ا البعض م��ع املنتخب البرازيل��ي في كأس 
أمريكا اجلنوبية حتت سن ال� 20 والتي حقق فيها السيليساو 
اللقب، باإلضافة ملش��اركتهما معاً ف��ي دورة األلعاب االوملبية 
في لندن والتي أحرز فيها املنتخب البرازيلي امليدالية الفضية.

وتش��ير "م��اركا" إل��ى أن ري���ال مدري��د بحوزت��ه تقارير 
ممت��ازة حول دانيلو س��واء م��ن اجلانب الفني أو الش��خصي 
أيض��اً، إذ أن زميله البرازيلي في بورتو كاس��يميرو هو اآلخر 
أعطى رأيه للنادي امللكي حول الظهير األمين، وسيعول ري�ال 
مدريد كثيراً على العب خط وس��طه املعار إلى بورتو من أجل 

إقناع دانيلو بإرتداء قميص حامل لقب دوري أبطال أوروبا.
وهناك إمكانية بأن يلعب كاس��يميرو ودانيلو معاً املوس��م 
املقبل مرة أخرى ولكن هذه املرة بقميص ري�ال مدريد، وأيضاً 
لي��س مس��تبعد إمكانية دخ��ول العب خط الوس��ط في صفقة 

دانيلو.
وسيكون دانيلو حالة أخرى ستثير صراع بن ري�ال مدريد 
وبرش��لونة في س��وق االنتق��االت، حيث في اآلون��ة األخيرة 
كان��ت هن��اك صراع��ات مثيرة ب��ن الغرمي��ن ف��ي امليركاتو، 
وبعيداً عن صفقة نيمار والتي ال تزال تثير اجلدل في احملاكم، 
فق��د كان��ت هناك صراعات ب��ن النادين عل��ى التوقيع مع كل 
من مس��عود أوزيل وتوني كروس باإلضافة لالعبن ش��باب 
أمث��ال النرويجي مارتن أوديغارد أو موهب��ة مايوركا ماركو 

أسينسيو.

برلسكوني: العبون إيطاليون 
فقط هذا هو ميالن الذي أريد

 الرياضي
قام رئيس نادي ميالن االيطالي سيلفيو برلسكوني بزيارة الفريق يوم 
اجلمعة في مركز التدريب��ات امليالنيللو، حيث حتدث لالعبن وعبر عن 
س��عادته بالصفقات اجلدي��دة. حيث قال:" لقد عملن��ا بتوجه ناجح في 
س��وق االنتقاالت املاضي، سعيد بعدد الالعبن اإليطالين الذي انضموا 
للفريق، نطمح في املس��تقبل إلى جعل ميالن يضم العبن ايطالين فقط 

، مت تكوينهم في أكادميية النادي، هذا هو ميالن املستقبل الذي أريد.."
وأضاف:" هي سياسة جديدة حتتاج للقليل من الصبر.. "

نيمار.. "العدو األول" لريـال مدريد في صفقة دانيلو

كوشتا مدافعا عن نفسه.. "أنا العب نبيل"
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المياه مصادرها وأنواعها )2(
تنش��أ معظم املياه اجلوفّية من تس��ّرب املي��اه عبر طبقات 
األرض لتنطل��ق بعدها باجلاذبية نح��و البحار و احمليطات  

أو تتدفق لتنضّم إلى مجاري اجلداول واألنهار.
 حتدث حركة املياه اجلوفّية عموديا و أفقيا في اس��تجابة 
جلاذبّي��ة األرض و الضغ��ط الهيدروليك��ّي و خ��الل مناطق 
مش��بعة بالكامل. تتأّلف ه��ذه املناطق من طبق��ات صخرية 
أو رس��وبية تس��مح بنفاذ املياه بطريقة الترشيح و مبقادير 
صاحل��ة لالس��تعمال و بس��رعة حتكمه��ا درج��ة االنحدار. 
و عموم��ا فإن الصخ��ور الرس��وبية متلك مس��امية عالية و 

ممتازة مثل الصخور الرملية و اجليرية
وأكثر الوس��ائل الش��ائعة للحص��ول على إم��دادات املياه 

اجلوفّية هو الينابيع و اآلبار.
حينم��ا ينبث��ق امل��اء انبثاق��ا طبيعيا فوق س��طح األرض 
يس��مى ينبوعا وقد تتدفق املياه منه بعنف ظاهر ، وقد تنزل 
وتنس��اب في هدوء ، وقد تتج��اوز الينابيع وتنتظم في خط 
يطل��ق عليه خ��ط الينابيع ويش��ير إلي��ه في الع��ادة وجود 
ص��ف من القرى تعتمد أساس��ا على الينابي��ع كمورد للمياه 
. ويرتب��ط توزي��ع الينابي��ع بطبيع��ة التراكي��ب الصخرية 
وبقط��اع التضاري��س الس��طحية ، إذ تنبث��ق الينابيع عادة 
حي��ث يتقاطع الس��طح م��ع مس��توى امل��اء الباطن��ي . ومن 
الينابيع ما هو دائم ، ومثلها يستقى مياهه من مخزن جوفي 
وفير املياه ، وعادة ما تقع في منطقة غزيرة املطر طول العام 
. أم��ا الينابيع الفصلية أو متقطع��ة التدفق فإنها عادة توجد 

في منطقة جاّفة .

* أنواع الينابيع :-
وهناك العديد من أمناط الينابيع و أكثرها ش��يوعا ما يلي 
:1 _ن��وع يرتبط وج��وده في جوانب الت��الل بطبقة صخرية 

منفذة تقع فوق طبقة صخرية صّماء . 
2 _ ن��وع يرتب��ط وج��وده بصخ��ور كثي��رة الفواصل في 

منطقة تلّّية .
3 _ ينش��أ نوع من الينابيع حيث يتقاطع س��ّد رأس��ي مع 
طبق��ة صخرية ، فيس��ّد الطريق أمام املياه فيرتفع مس��توى 
امل��اء الباطن��ي أم��ام الس��ّد ، إلى أن يالق��ى الس��طح فتنبثق 

الينابيع  
4  _ م��ن أكثر أمناط الينابيع انتش��ارا ، ذل��ك النمط الذي 
يرتبط وجوده بأس��فل واجه��ات الكويس��تات ، وبظهورها 
، وخاص��ة ف��ي املناطق الت��ي تتركب من صخ��ور جيرية أو 
طباش��يرية وترتكز على صخور صماء ، وفي العادة ينش��أ 
خّط��ان من الينابيع أحدهما على امتداد حضيض الكويس��تا 

، واآلخر على ظهرها

عم��ل  نط��اق  اَتّس��ع 
األسطول العثماني فشمل 
حي��ث  األحم��ر؛  البح��ر 
العثماني��ون  اس��تولى 
ومص��وغ،  س��واكن  عل��ى 
البرتغالي��ن  وأخرج��وا 
م��ن مي��اه البح��ر األحمر، 
س��واحل  على  واس��تولوا 
احلبش��ة؛ وهو ما أَدّى إلى 
التجارة  انتع��اش حرك��ة 
ب��ن آس��يا والغ��رب ع��ن 

طريق البالد 
كان الس��لطان سليمان القانوني قد 
أنفق بس��خاء عل��ى املنش��آت الكبرى؛ 
فش��َيّد املعاقل واحلص��ون في رودس 
املس��اجد  وأنش��أ  وب��ودا،  وبلج��راد 
والصهاريج والقناطر في شَتّى أنحاء 
ة  الدول��ة، وبخاص��ة في دمش��ق ومَكّ
وبغ��داد، باإلضاف��ة إلى ما أنش��أه في 

عاصمته من روائع العمارة.
��د الباحث جم��ال الدين فالح  َؤِكّ ويحُ
الكيالن��ي -باحث عراق��ي متخصص 
في الدراس��ات التاريخي��ة- أن عصر 
الس��لطان س��ليمان القانون��ي يحُعتب��ر 
العص��ر الذهب��ي للدول��ة العثماني��ة؛ 
حيث كانت الدولة األق��وى في العالم 
األبي��ض  البح��ر  عل��ى  واملس��يطرة 

املتوسط.
واقت��رن باس��مه وضع��ه للقوانن 
��م احلياة في دولته الكبيرة؛    َنِظّ التي تحُ
الس��لطان  دس��تور  باس��م  رف��ت  عحُ
َطَبّ��ق حت��ى مطل��ع القرن  س��ليمان- تحُ
الثالث عش��ر الهجري املوافق التاسع 

عشر امليالدي.
ول��م يحُطلق الش��عبحُ على الس��لطان 
لوضع��ه  القانون��ي  لق��ب  س��ليمان 
ا لتطبيقه هذه القوانن  القوانن؛ وإمَنّ

بعدالة؛ ولهذا يعدحُّ العثمانيون األلقاب 
الت��ي أطلقها األوربيون على س��ليمان 
ف��ي عصره -مثل: الكبي��ر، والعظيم- 
قليل��ة األهمي��ة واألث��ر إذا م��ا قحُورنت 
ِثّل العدالة. َ بلقب »القانوني«، الذي ميحُ

ول��م يك��ن عه��د س��ليمان القانوني 
العهد ال��ذي بلغت في��ه الدولة أقصى 
حدود لها من االتساع، وإمنا هو العهد 
الذي  أدي��رت فيه  أعظ��م دولة بأرقى 

نظام إداري.
بل��غ الس��لطان س��ليمان القانون��ي 
م��ن العم��ر 74 عاًما، ومع ذل��ك عندما 
عل��م ب��أن ملك الهايس��برج أغ��ار على 
ثغر من ثغور املس��لمن؛ قام السلطان 
س��ليمان القانوني للجه��اد من فوره، 
رغم ش��َدّة املرض وخرج بالفعل على 
رأس جيش��ه وبدأ ف��ي حصارالقلعة، 
وفي أقَلّ من أس��بوعن احت��َلّ معاقلها 
األمامية، وب��دأ القتال واش��تَدّ النزال، 
وكان أصعب قتال واجهه املس��لمون؛ 
ملتانة األس��وار، وضراوة املس��يحين 

في الدفاع عن حصنهم.
واس��تمَرّ القت��ال واحلص��ار قراب��ة 
5 أش��هر كامل��ة ، وهن��ا اش��تَدّ مرض 
الس��لطان، وتوفي س��نة 1566م بعد 

أن فحُتحت القلعة

مكتب��ة الكونغ��رس، ه��ي املكتب��ة األكب��ر، واألكث��ر تكلفة، 
وأمان��اً ف��ي العالم. هكذا نقش��ت ه��ذه العبارة عل��ي قبة مبنى 
تومس جيفرسون، وهي البناية الرئيسية ملكتبة الكونغرس، 
الت��ي تعتبر من املعال��م البارزة في عاصم��ة الواليات املتحدة 
األمريكية، واش��نطن، حيث تبلغ مساحتها 39 هكتاراً، وطول 
رفوفها 856 كيلو متراً، تضم املكتبة 130 مليون مادة مختلفة، 
منها 29 مليون كت��اب، ومواد مطبوعة ب� 460 لغة، وأكثر من 
َعد املكتبة أكبر مرج��ع في العالم للمواد  58 ملي��ون وثيقة. تحُ
القانونية، واخلرائط، واألفالم، وحتى املعزوفات املوسيقية.

أسس��ت املكتبة في عام 1800 م. لتخدم أعضاء الكونغرس 
األمريك��ي. ب��دأت املكتب��ة آن��ذاك بخمس��ة آالف دوالر. يع��ود 
الفضل في إنشاء املكتبة إلى الرئيس الثالث للواليات املتحدة، 
توماس جيفرس��ون، والذي كان متعّدد املواه��ب، فكان كاتباً، 

دبلوماسياً، قانونياً، ومهندسا. 

ف��ي ع��ام 1928واف��ق الكونغ��رس عل��ى اش��تراء األراضي 
التي تقع ش��مال املكتبة الرئيس��ية، لبناء ملحق جديد للمكتبة 
وإلضاف��ة جناح باجلهة الش��رقية للمبن��ى، فيخصص للكتب 
النادرة. أنش��ئ    اجلناح على الطراز الكالس��يكي البس��يط، و 
افتتح املبنى في 2 ديسمبر من عام 1938، متيز املبنى بأبوابه 
الت��ي حمل��ت بتماثيل م��ن البرون��ز للش��خصيات التاريخية، 
لتحاكي جنباً من التاريخ اإلنساني، عام 1980م   استقّر  األمر  
علي االس��م احلالي للمبنى، وهو جون أدم��ز، تيّمناً بالرئيس 
الثان��ي للدول��ة. وم��ا زالت املكتب��ة تنمو حتى اضط��ّرت    إلى 
تقدمي دراس��ات إلنش��اء بناية ثالثة، في عام 1956م. وانتهى 
األمر  باملوافقة عليه عام 1974، لكن افتتح املبنى عام 1981، 
بحضرة الرئيس األمريكي رونالد ريجان. س��ّمي املبنى باسم 
جيمس ماديس��ون، وه��و الرئيس الرابع ألمري��كا، ويعّد األب 

الّشرعي للدستور األمريكي.

قال اجلاحظ س��ألني أحدهم أن أتوس��ط ل��ه حلاجة لدى 
شخص أعرفه فكتبت له الكتاب التالي:

»أكت��ب إليك مع من ال أعرف��ه وال أوجب حقه، فإذا قضيت 
حاجته ل��م أحمدك، وإن رددته لم أذم��ك«.. ثم وضعت ذلك 
في ظ��رف وناولت��ه إي��اه.. وبعد أن ذه��ب الرجل ع��اد إلّي 

سريعاً.. فقلت له: كأنك فتحت الظرف وقرأت ما فيه؟.. قال 
نعم!.. فقلت له ال تنزعج ملا في الرسالة، فإنها عالمة لي إذا 

أردت العناية بشخص.
قال الرجل: قطع الله يديك ورجليك ولعنك. 

فقل��ت له: ما هذا ال��ذي تقول؟.. فرد علّي: ه��ذه عالمة إذا 
أردت أن أشكر ألحد!!

قصص.. حكم... أمثال

 كم سورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟
 ماذا تسمى الفترة  بن الفجر وطلوع 

الشمس ؟
أصب��ح  ال��ذي  العرب��ي  ه��و  م��ن   

امبراطوراً لروما ؟
 ما اس��م النبات الذي يفترس الذباب 

واحلشرات ؟
 ماهي الدولة التي عاصمتها تيرانا ؟

القانوني ج )3(

مكتبة الكونغرس أكبر مكتبات العالم


