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التوقيت واألهداف
من يريد توريط تونس 

في الصراع الليبي؟

العملية اإلرهابية بالقصرين

تواصل االعتداءات على الصحفيين:

عداء لإلعالم أم جهل التعامل مع أهل المهنة؟

الحبيب الصيد:

 تونس ضد أي تدخل 
عسكري في ليبيا

بنقردان

توقف شبه كامل لحركة العبور براس جدير 
المعتصمون يعتبرون تحركهم خطوة للتخلص من التهميش

عين دراهم 

بسبب غياب النقل المدرسي.. 
تالميذ معرضون للطرد

الملعب التونسي 0 – النادي اإلفريقي 4

فريق باب الجديد يحقق المطلوب ويقسو على البقالوة 

لمصلحة من إشعال الفتنة ودق طبول الحرب في شمال إفريقيا؟

نقابة الصحفيين تأسف للتعاطي االعالمي  
الهزيل مع االحداث اإلرهابية بالقصرين



صوتكم2وطنية

 ضد التيار
محمد الحمروني
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العملية االرهابية األخيرة التي سقط فيها أربعة من أعوان احلرس الوطني - وإضافة 
إلى كونها مدانة بكل لغات العالم وبأش��د وأقسى العبارات املمكنة – فهي تطرح العديد 
من األسئلة من حيث التوقيت خاصة ومن حيث األهداف التي يراد حتقيقها من وراء هذه 

العملّية واجلهة التي رحبت بها أو تبنتها.. 
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العملّي��ة ج��اءت في س��ياق إقليم��ي ال يزال واقع��ا حتت تأثي��رات ومفاعي��ل العملية 
االستعراضية ملا يوصف بداعش في ليبيا والتي ُقتل خاللها 21 قبطّيا ذبحا بالسكاكني.. 
وخلّفت العملّية  امتعاضا واسعا وحملة دولية كانت تدفع باجتاه تشكيل حتالف دولي 
للتدخل عس��كريا في ليبي��ا ومحاربة االرهابيني.. مصر بادرت م��ن جانب واحد بالقيام 
بضرب��ات جوّي��ة ودعت املنتظم األممي إلى تش��كيل حتالف دولي حملارب��ة االرهاب في 
ليبي��ا، وليس خافيا أن األنظار توّجهت إلى بالدنا ملعرف��ة موقفها من التدّخل اخلارجي 
وإمكانّية املساهمة في هذه العملية سواء بفتح احلدود البرّية واجلوّية أو االنخراط في 

العمليات العسكرية أصال.
املوقف التونس��ي ال��ذي مّت التعبير عنه أم��س األّول كان غائما نس��بّيا، وقد يفهم منه 
موافق��ة ضمنية عل��ى أّي ضربة أو تدّخل أجنب��ي في ليبيا، في إط��ار محاربة االرهاب.. 
رغم أن الس��ّيد رئيس احلكوم��ة احلبيب الصيد بّدد يوم أمس كل الش��كوك حول املوقف 
التونس��ي وعّبر بوضوح أن بالدنا ضد أي تدّخل عس��كري في ليبيا.. وهو نفس املوقف 

الذي عّبرت عنه اجلزائر واالحتاد األوروبي وكان هذا رأي املنتظم األممي..
في هذا اإلطار تأتي عملية القصرين، لتقتل بدم بارد أربعة من قوات حرسنا الباسلة، 
وه��و ما ُفهم منه أن العملّي��ة أريد لها من حيث التوقيت واألهداف جّر بالدنا إلى التوّرط  

في احلرب الدائرة في ليبيا.
مّرة أخرى، يدفعنا التوقيت املريب واألهداف املراد حتقيقها إلى الش��كّ وطرح أس��ئلة 
االس��تفهام.. مل��اذا يس��كت االرهاب بني الفين��ة واألخرى وال يس��تفيق إالّ ليحق��ق أهدافا 
سياس��ّية مح��ّددة؟ نحن َنِصف االره��اب باألعمى فهل هو حّقا كذل��ك؟ أم أن االرهاب في 
زمانن��ا ب��ات يخّطط ول��ه أهداف واضحة ول��م يعد غبّيا كم��ا كنا نتوق��ع؟ إذا كان حرق 
الكساسبة جلّر األردن إلى احلرب السورّية وقتل األقباط جلّر مصر إلى احلرب الليبّية، 
فه��ل تك��ون عملي��ة القصرين هدفها ج��ّر تونس إلى احلرب ف��ي ليبيا؟ هل ي��راد لبالدنا 
التي ظلّ��ت إلى حّد اآلن بفضل حكمة بعض رجاالتها، في مأمن من الفنت واحلروب، وأن 

تصبح جزءا من الفوضى التي تضرب املنطقة؟
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... قتل أعوان احلرس األربعة ولم ُيعلن احلداد في بلدي، على غير العادة، ولم نشهد 
تل��ك احلمالت أو "الهوجات" االعالمي��ة املنّددة بالعملّيات اإلجرامّية التي تس��فك دماء 
أبنائنا، ولم نس��مع أحدا يّتهم "اإلرادة السياس��ّية" بالغياب، بل ظلت االوضاع تس��ير 

بشكل طبيعي حتى مقابلة الكرة لم تتوقف !!!!
فهل ان إعالن احلداد معّرة أو اس��تنقاصا من "اجلمهورّية" الثانية، ام أّن الدماء التي 
س��الت ليست كس��ابقاتها.. أم أن الظرف تغّير اآلن، وعملّيات التوظيف السياسي لدماء 

أبنائنا التي كانت تردح عليها بعض قنواتنا الفضائية، انتهت االن؟ 
البعض خرج علينا ليحّذر من اللعب بالّنار، الن االرهاب على األبواب، وهو فعال على 
األب��واب، وكان عل��ى األبواب أيضا ملّا كان��ت الترويكا في احلك��م، وكان البعض يرقص 
على الدماء واألش��الء ويس��تغل العملي��ات اإلرهابّية مبا في ذلك عملي��ات االغتيال.. في 
س��ياق الضغط من اجل إخراج الترويكا من احلكم.. حينها نّبهنا إلى أن اللّعب باإلرهاب 

ق��د يح��رق الوطن، وأن االختالف السياس��ي ال ميكن أن يصل بنا إل��ى درجة اللعب على 
نغمة اإلرهاب.. 

حينه��ا كان ال��كل منتش��يا ب�"تخميرته"، ول��م يكن يش��عر بالنتائ��ج الكارثّية لذلك 
األم��ر على بالدن��ا .. اليوم يرفع البعض الّصوت محّذرا من اس��تغالل حتّركات اجلنوب 

ألغراض سياسّية ألن اإلرهاب على احلدود..؟ 
ونس��ي م��ا كنا نبهنا اليه ملا قلنا إن اللعب على وت��ر اإلرهاب مثل الرقص مع الذئاب.. 
حينها كان البعض يبكي غياب "اإلرادة السياس��ية"، في محاولة التهام طرف سياسّي 
بعين��ه وإلصاقه باإلرهاب.. اآلن لدينا أكثر من س��نة وحكوم��ة التكنوقراط في احلكم.. 
وج��اءت االنتخابات ودخلنا اجلمهوري��ة الثانية، فهل ما زالت اإلرادة السياس��ّية تصّر 

على الغياب؟ 
هذه التس��اؤالت ال تعني بأي ش��كل من األشكال اإلشارة - وال حتى اإليحاء - بوجود 
تقصي��ر في محاربة اإلره��اب، ولكنها تنّبه إلى أن محاربة ه��ذه الظاهرة أعقد بكثير من 
التص��ّورات الطفولّي��ة الت��ي اعتمدها البع��ض لإليحاء بتقصي��ر هذا أو ت��وّرط ذلك مع 

اإلرهابّيني. 
وكنا نّبهنا الذين اعتقدوا أن القضاء على اإلرهاب س��يتحقق مبجّرد اكتشاف خلّية أو 
اثنتني، مثلما رّوج البعض خالل الفترة األولى من حكم جمعة، بعد اكتشاف خلية رّواد 

وواد الليل، الى ان االمر اعقد بكثير.
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نحن بحاج��ة إلى العودة إلى العقل، وتقدمي املصلحة الوطنّية على املصالح احلزبّية 
والفئوّية، في محاربتنا لهذه الظاهرة.. لس��نا بحاجة إلى انفعاالت واس��تغالل سياسّي 
ورغبة في تس��جيل بعض النقاط السياسّية أو االنتخابّية.. بل علينا أن ننظر في كيفّية 

التصّدي لإلرهاب من زوايا ثالث:
أّوله��ا، ما كّنا نّبهنا إليه، وهو ضرورة اعتماد املقاربة الش��املة حملاربة هذه الظاهرة 
وع��دم االقتص��ار على اجلان��ب األمني.. ونحن إلى الي��وم لم نّطلع عل��ى رؤية احلكومة 
اجلديدة، ولم نس��تمع إلى مقاربته��ا بهذا اخلصوص، مبعنى أنه لي��س لدينا بعد رؤية 

واضحة متكاملة شاملة ومتفق عليها ملعاجلة هذه الظاهرة.
ثانيها، وضع األمر في إطاره اإلقليمي والّدولي، فاإلرهاب اليوم ليس خاصا بتونس، 
وأهدافه ال تقتصر على بالدنا، مبا يعني أن عملّياته مبا في ذلك التي ينّفذها على الّتراب 
التونس��ي لها أهداف إقليمّية ودولّية، وتتنّزل ف��ي اطار خّطة التنظيمات اإلرهابّية ومن 
يق��ف وراءها جلّر املنطقة إلى الفوضى والتقاتل.. لذلك علينا أن ننتبه حتى ال ننجّر إلى 

هذا املستنقع ونوّرط بالدنا في حبائل ومخّططات اآلخرين. 
ثالثه��ا وحت��ى ال نقع في نفس األخطاء التي وقع فيها البعض في الّس��ابق ال يجب أن 
تتح��ّول مثل هذه العمليات إلى مجال للتجاذبات السياس��ّية والضرب حتت احلزام كما 
يقال، ألن هذا ما يريده اإلرهابّيون، بل يجب أن تكون مناسبة للّدعوة إلى وحدة وطنية 
صّم��اء ض��ّد اإلرهاب، وتأكي��د على ضرورة إفش��ال كل مخططاته وعلى رأس��ها حتويل 
بل��دان املنطقة إلى دول متناحرة فاش��لة حتى يس��هل علي��ه اختراقه��ا، دول تعبث فيها 

التنظيمات املتطّرفة على غرار ما يجري في سوريا والعراق واليمن ومصر.. 

ف��ي اخلت��ام دع��وة عاجلة إل��ى رئي��س احلكومة إل��ى ضرورة عق��د املؤمت��ر الوطني 
رات والرؤى الكفيلة بذلك في أس��رع وقت  "اجلام��ع" حملاربة اإلرهاب ووضع التص��وّ
ممك��ن، ألن محاربة اإلرهاب ال يج��ب أن تقتصر على طرف أو جهة بل يجب أن تكون في 

إطار جهد وطنّي مشترك بني التونسّيني جميعا.. ووحدة وطنية صماء..

بعد مقتل أربعة أعوان من الحرس الوطني

عملية القصرين.. التوقيت واألهداف
من يريد توريط تونس في الّصراع الليبي؟
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الحبيب الصيد: تونس ضد 
أي تدخل عسكري في ليبيا

تونس- 
ق��ال رئي��س احلكوم��ة احلبي��ب الصيد 
أمس األربعاء في كلمة ألقاها بعد انعقاد 
إن  قرط��اج  بقص��ر  ال��وزاري  املجل��س 

تونس ضد أي تدخل عسكري في ليبيا.
واعتب��ر الصي��د أن اخليار السياس��ي 
هو احلل إلخراج ليبيا من أزمتها، مؤكدا  
أن��ه مت اتخ��اذ جمل��ة م��ن االحتياط��ات 
الالزم��ة لتف��ادي دخ��ول مس��لحني إلى 
تونس. وش��دد عل��ى أن تونس لها نفس 
املسافة من كل األطراف الليبية، مبينا أن 
املخابرات التونس��ية تقوم بدورها على 

املستوى األمني والعسكري.

المجلس اإلسالمي األعلى:  
الفئات المتورطة في إراقة 

الدماء على ضالل
 _ عمار عبد اهلل 

أص��در املجل��س االس��المي األعل��ى بيان��ا 
عل��ى خلفية العملي��ة اإلرهابية التي جدت 
مبنطق��ة بولعاب��ة م��ن والي��ة القصري��ن 
وأدت إلى استش��هاد 4 أع��وان من احلرس 
الوطني. وأّكد املجلس أن الفئات املتورطة 
في إراقة الدماء املعصومة هي فئات جتهل 
االس��الم وعلى ض��الل. ودعا ه��ذه الفئات 
الت��ي اس��تحلت الدم��اء حتت مظل��ة الدين 
الى مراجعة قراءاتها الدينية وفق املناهج 
املعرفي��ة الس��ليمة واملص��ادر االس��المية 

الصحيحة، حسب نص البيان.

تونس - 
ن��ددت حرك��ة النهضة في بيان صحف��ي باجلرمية 
اإلرهابية التي راح ضحيتها 4 ش��هداء من احلرس 

الوطني وفي ما يلي نص البيان:  
"أقدمت مجموعة إرهابية في الليلة الفاصلة بني 

الثالث��اء واألربعاء في منطق��ة بولعابة بالقصرين 
عل��ى اغتي��ال أربع��ة م��ن رج��ال احل��رس الوطني 
األبطال ف��ي جرمية نك��راء من جرائ��م اإلرهاب في 

بالدنا. 
وإن حركة النهضة : 

تترح��م عل��ى أرواح ش��هداء الوط��ن األب��رار من 

عناص��ر احل��رس الوطن��ي وتع��زي فيه��م أهاليهم 
وكافة أبناء الشعب التونسي. 

تن��دد بق��وة به��ذه اجلرمي��ة اإلرهابي��ة الغادرة 
التي اس��تهدفت ضرب معنويات مؤسستنا األمنية 
ومعنويات كل التونس��يني وخل��ق مناخات التوتر 

في البالد عبر االستهداف املتجدد جلهاز األمن. 
حتي��ي وحداتنا األمنية والعس��كرية وتدعو إلى 
الوق��وف إل��ى جانبها وإل��ى دعم الوح��دة الوطنية 

صمام األمان أمام كل املخططات اإلرهابية". 

النهضة تندد بالجريمة اإلرهابية

نقابة الصحفيين تأسف 
لألداء الهزيل لبعض 

وسائل اإلعالم العمومي

تونس - 
أس��فت نقاب��ة الصحفي��ني ف��ي بالغ 
صحفي لألداء الهزيل لبعض وسائل 
االع��الم العمومي )خاصة مؤسس��ة 
التلفزة التونس��ية( الت��ي لم تواكب 
أح��داث العملي��ة اإلرهابية التي راح 
ضحيتها  اربعة ش��هداء من وحدات 
احل��رس الوطني بوالي��ة القصرين، 

ولم تقم بواجبها كمرفق عمومي. 
وجاء موقف النقاب��ة في بيان لها 
امس حول االعت��داءات التي تعرض 

لها صحفيون أثناء أداء عملهم.
الصحفي��ني  نقاب��ة  وج��ّددت 
إدانته��ا للعملي��ة االرهابي��ة ودعت 
الصحافي��ني إلى التمس��ك بحريتهم 
الت��ي  للضغ��وط  اخلض��وع  وع��دم 

تسلط عليهم. 

اتحاد الفالحة والصيد البحري يدين العملية اإلرهابية
تونس- 

أّكد االحتاد التونسي للفالحة والصيد البحري، في بيان له أصدره أمس األربعاء عقب العملية االرهابية التي أّدت إلى 
استش��هاد 4 عناصر من قوات احلرس الوطني، ضرورة تضافر اجلهود واإلس��راع بتعبئة كافة الطاقات وتسخير كل 

اإلمكانيات املتاحة للقضاء على اإلرهاب واجتثاث جذوره وجتفيف منابعه.
وأعرب االحتاد عن إدانته واس��تنكاره لألعمال اإلرهابية اجلبانة واملاكرة التي تس��تهدف تقويض اس��تقرار بالدنا 
وإرباك أمن شعبها، كما عّبر عن تضامنه الكامل والالمحدود مع مؤسساتنا األمنية والعسكرية وتقديره الكبير لروح 
الوطنية واملسؤولية العالية لرجال األمن. وثّمن االحتاد جهود أعوان األمن وتضحياتهم التي يبذلونها من أجل الذود 

عن حمى الوطن. وترّحم على أرواح شهداء الوطن ومؤسساتنا األمنية، متقّدما بأحّر التعازي إلى عائالت الشهداء.

أحكام بالسجن النافذ في قضية 
اقتحام السفارة األمريكية

تونس _  
ق��ررت محكم��ة االس��تئناف بتون��س أم��س 
األربع��اء تأييد احلكم االبتدائ��ي في ما عرف 
بقضي��ة الهجوم على الس��فارة األمريكية من 
جهة اإلدانة مع تعديل نصه وإلغاء إس��عاف 
املتهمني العشرين في القضية بتأجيل التنفيذ 
واحلك��م ضدهم م��ن جديد بأحكام بالس��جن 
النافذ تتراوح بني سنة وثالث سنوات وعدم 

سماع للدعوى للبعض اآلخر.

محّمد الناصر يعلن األولويات 
التشريعية لمجلس نواب الشعب

تونس – 
أعلن رئيس مجلس النواب محمد الناصر خالل ندوة صحفية أمس األربعاء 18 
فيفري عن مشاريع القوانني ذات الصبغة املستعجلة وهي املشاريع التي ناقشها 
م��ع رئيس احلكومة احلبي��ب الصيد ي��وم األثنني املاضي وعددها 24 مش��روع 
قان��ون. وأّكد الناصر أّن القوانني املقترحة من احلكومة ذات أولوية وتتطلب من 
جلان املجلس تسريع النظر فيها واملصادقة عليها وفي مقدمتها قانوني مكافحة 
اإلرهاب وحماية األمنيني وعائالتهم. وأشار الناصر إلى أّن هناك طلبا ملّحا على 
املجلس من قبل رجال األمن من أجل إصدار قانون حلمايتهم وحماية عائالتهم.

وحتّدث محمد الناصر عن مشاريع قوانني أخرى منحتها احلكومة أولوية في 
برنامج عملها وتتعلق هذه املش��اريع بتحس��ني ظروف عيش املواطنني ومتويل 
مش��اريع تنموية ف��ي عدد من اجله��ات خاصة اجلهات احملروم��ة ومن بني هذه 
املش��اريع مش��روع تزويد املناطق احلضرية باملاء الصالح للش��راب ومشروع 
متوي��ل التنمي��ة الزراعي��ة ف��ي والية مدن��ني. ومن بني املش��اريع األخ��رى التي 
ستحظى باستعجال النظر املشروع املتعلّق بإحداث املجلس األعلى للقضاء الذي 
يجّسم أحد خيارات الدستور وهو خيار الفصل بني السلط واستقاللية القضاء. 
وبنّي رئيس املجلس أّن اللجان ستنتهي من النظر في املشاريع املستعجلة وذات 
األولوي��ة في غضون 3 أس��ابيع ومن ثم إحالتها على اجللس��ة العام��ة، وأّكد أّن 
اللجان ستعمل بشكل مستمر كامل أيام األسبوع للتمكن من االنتهاء من مشاريع 
القوانني في أقرب اآلجال. وأشار الناصر إلى أّن أعمال املجلس ستكون مفتوحة 
على املجتمع املدني الذي سيقع االستماع إليه وتشريكه والسماح له بإبداء رأيه 
في مختلف اللجان. وش��ّدد على أّن البرملان س��يعتمد في أعماله على الش��فافية 
وجناعة العمل وذلك إلعطاء صورة جّيدة للرأي العام، كما سيعمل على متابعة 

دوره الرقابي على احلكومة وإجراء حوار مستمر معها.

الطاهر بن حسين يبعث "الوطن"
تونس-  

قال الطاهر بن حس��ني إنه سيقوم ببعث قناة تلفزية جديدة اسمها 
»الوط��ن« وهي قناة إخباري��ة والعمل فيها س��يكون تطوعيا ومن 
املنتظ��ر أن يكون بثها في ش��هر س��بتمبر الق��ادم، معتب��را أن هذه 
اخلط��وة هي ردة فعل على قرارات "الهايكا" األخيرة التي طالبت 

عدد من القنوات بالغلق ألنها غير حاصلة على اإلجازة.
وقال بن حس��ني إنه سيس��تعمل كامل مبلغ بيع قناته الس��ابقة 
لتموي��ل قناة تلفزيوني��ة أخرى يك��ون هدفها الدف��اع عن مصالح 
الوطن واملواطن بعيدا عن أي توجه جتاري وعلى أن يكون جميع 

املتعاونني معها يعملون مببدأ التطوع الكامل. 

إعفاء شريحة من األجراء من الضريبة على الدخل

تونس-  
أعلن��ت وزارة الش��ؤون االجتماعي��ة ي��وم الثالث��اء أن األج��راء الذين ال 
يتج��اوز دخله��م الس��نوي الصاف��ي مبل��غ 7000 د س��يتّم إعفاؤهم من 

الضريبة على الّدخل في حدود ال��� 5000 د األولى.
وأشارت الوزارة في بالغ لها الى أن هذا القرار جاء وفي إطار احلرص 
عل��ى تخفيف العبء اجلبائي على أصحاب الّدخل الضعيف من األجراء. 
وله��ذا الغ��رض مّت إعداد مش��روع قان��ون يتعلّق بتنقيح قان��ون املالية 

لسنة 2014 سيتم عرضه على مجلس الوزراء.
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تونس- 
األخي��رة موج��ة  اآلون��ة  ف��ي  جت��ددت 
االعت��داءات عل��ى الصحفي��ني م��ن قب��ل 
أعوان األمن، األمر الذي يطرح تساؤالت 
عدي��دة، ويؤش��ر إل��ى ع��ودة أس��اليب 
قدمي��ة ف��ي التضيي��ق عل��ى احلري��ات 

وتكميم األفواه. 
وزارة  تس��ارع  اعت��داء  كل  وم��ع 
الداخلي��ة إل��ى االعتذار م��ن الصحفيني 
معتبرة أن "احلادث ف��ردي ومعزول" 
وأنه��ا لم تع��ط األوام��ر بذل��ك متعهدة 
بفت��ح حتقيق في الغ��رض ولم تقّدم لنا 
نتائ��ج حتقيق واحد عل��ى األقل إلى حّد 

اآلن.  
وآخ��ر ه��ذه االعت��داءات، إق��دام عون 
عل��ى  الوطن��ي  احل��رس  ق��وات  م��ن 
االعتداء على مراس��ل قناة "املتوس��ط" 
ف��ي القصري��ن بره��ان اليحي��اوي فجر 
أم��س األربعاء بالض��رب على وجهه ما 
تسبب في كس��ر نظارته وانتفاخ عينه. 
ويأت��ي ه��ذا االعت��داء عق��ب اجلرمي��ة 
اإلرهابي��ة الغ��ادرة الت��ي تعرضت لها 
دورية للحرس الوطني عند س��فح جبل 
استش��هاد  ف��ي  وتس��ببت  الش��عانبي، 
عناصره��ا، وذلك بعد أن هرع املراس��ل 
لتغطي��ة احلدث، غير أن��ه فوجئ بعون 
علي��ه  يعت��دي  الوطن��ي  احل��رس  م��ن 

بالعنف.
وزارة  "املتوس��ط"  قن��اة  ودع��ت 
الداخلية إلى جل��م عناصرها "املعادية 
حلري��ة الصحاف��ة"، كم��ا دع��ت نقاب��ة 
حلري��ة  تون��س  ومرك��ز  الصحفي��ني 
املجتم��ع  منظم��ات  وس��ائر  الصحاف��ة 
املدن��ي والصحفيني األح��رار للتضامن 

مع مراسلها في وجه هذا االعتداء.
وقال مركز تون��س حلرية الصحافة 
ف��ي ب��الغ صحف��ي إن ع��ون تدخ��ل من 
أم��س  فج��ر  عم��د  الوطن��ي  احل��رس 
األربع��اء إل��ى منع الصحفي��ني مبنطقة 
"بولعابة" من تصوير محيط العملية. 
وس��حب عون احلرس سالحه  في وجه 
الصحفي��ني واعتدى بالعنف اجلس��دي 
على مراس��ل قن��اة "املتوس��ط" برهان 
اليحياوي على مستوى الوجه، كما قام 
العون  باقتياد الصحفيني إلى سيارتهم 
حت��ت تهدي��د الس��الح وإجباره��م على 

مغادرة املكان.
وق��د ش��مل اإلعت��داء كل م��ن بره��ان 
اليحي��اوي ومحم��د الدباب��ي م��ن قن��اة 
قن��اة  الهرماس��ي  وحس��ام  املتوس��ط 
"ش��بكة تون��س اإلخباري��ة" اخلاّصة 
وحامت الصاحلي مراس��ل اذاعة "ام اف 

ام " اخلاصة.
وفي سياق متصل عمد أعوان احلرس 
إل��ى منع الصحفي��ة بالقن��اة "الوطنية 
األول��ى" العمومية نادي��ة الرطيبي من 

العمل باملستشفى اجلهوي بالقصرين. 
االعتداء على مراسل قناة "املتوسط" 
سبقه بيوم اعتداء على الصحفي بإذاعة 
"ش��مس اف ام" ضي��اء الكريف��ي م��ن 
قبل وحدات التدخل بب��اردو عندما كان 
بص��دد تغطي��ة اعتصام عمل��ة املصانع 

أمام مقر مجلس نواب الشعب .
وقد اتص��ل نقي��ب الصحافيني ناجي 
ناج��م  الداخلي��ة  بوزي��ر  البغ��وري 
الغرس��لي الذي عبر عن أسفه ملا حصل 
وطل��ب م��ن الزمي��ل االلتح��اق ب��وزارة 
الداخلي��ة، أي��ن اس��تقبله هن��اك كات��ب 
الدول��ة للش��ؤون األمنية رفيق الش��لي 
وق��دم ل��ه االعت��ذار، وأك��د أن��ه س��يتم 
اداري��ا  الالزم��ة  اتخ��اذ كل االج��راءات 
وقانوني��ا ض��د هؤالء األع��وان. وجتدر 
اإلش��ارة إل��ى أن الكريفي فت��ح محضرا 
في الغرض لدى الفرقة العدلية مبنطقة 
باردو وش��دد على أنه سيتتبع األعوان 

املعتدين قانونيا .

هرسلة بوليسية
ف��ي ذات الي��وم تع��ّرض فري��ق قناة 
اجلزي��رة بتونس إلى مضايق��ات أمنية 
في والي��ة جندوبة بع��د تصوير تقرير 
تلفزي وكتب الزميل حافظ مريبح على 
صفحته الرسمية "فايس بوك" "اليوم 
بعد تصوير تقرير في والية جندوبة .. 
ف��ي ريف غار الدماء حتدي��دا ... أوقفتنا 
دوري��ة للح��رس ف��ي الطري��ق... بع��د 
التثبت في وثائقنا الش��خصية واملهنية 
ورخص��ة التصوير س��يئة الذك��ر التي 
أصبح��ت مبثابة الس��يف املس��لّط على 
رق��اب الصحفيني )مبا أنها لم تعد تكفي 
على ما يبدو لوحده��ا إذ أنه في كل مرة 
يتم ايقافنا لوقت طويل رغم االستظهار 
به��ا...(، وبع��د أن أخذن��ا نصيبن��ا من 
األس��ئلة وكأنن��ا مهرب��ني أو مجرم��ني، 
في حني كانت الس��يارات والش��احنات 
مت��ر حولنا دون مراقب��ة.. وبعد تدوين 

كل م��ا يتعلق بهوياتن��ا ورخصتنا على 
ورق��ة كأنن��ا مح��ل ش��بهة أو تتب��ع ... 
بلغن��ي بع��د مغادرتن��ا أن بعض رجال 
احلرس حتولوا إلى العائلة التي كنا قد 
صورنا معها ح��ول حالتها االجتماعية 
وهرس��لوها.. إذ قالوا لرب��ة البيت التي 
حتدثت إلينا أنن��ا قد نكون "إرهابيني" 
نع��م هكذا "إرهابيني" )بع��د أن تأكدوا 
م��ن صح��ة وثائقن��ا عب��ر الالس��لكي(! 
ح��ول  إلين��ا  احلدي��ث  عل��ى  والموه��ا 
وضعها اإلجتماع��ي الصعب وحذروها 

من احلديث مجددا مع اجلزيرة ...

محاكمات
ول��م يقتص��ر األم��ر على االعت��داءات 
املادي��ة واملعنوي��ة عل��ى الصحفيني بل 
جت��اوز ذلك إلى احملاكم��ات حيث مثلت 
الزميل��ة بإذاع��ة ال��كاف هن��اء املدفعي 
ي��وم الثالث��اء 10 فيفري أم��ام احملكمة 
االبتدائي��ة بال��كاف وذل��ك إث��ر تناولها 
ف��ي  اجلنس��ي  "التح��رش  ملوض��وع 
امل��دارس" خ��الل برنامج بثت��ه اإلذاعة 
في شهر مارس 2014، بتهمة "الثلب" 
حس��ب ما جاء في نص االستدعاء، ومت 

تأجيل احلكم إلى 24 فيفري اجلاري.
الرص��د  لوح��دة  املدفع��ي  وقال��ت 
مبرك��ز تون��س حلري��ة الصحاف��ة إنها 
ل��م تك��ن تع��رف صف��ة الش��اكي، غي��ر 
أنه مت��ت دعوتها ف��ي البداية كش��اهدة 
لإلدالء بش��هادتها ل��دى األم��ن بعد بث 
احلص��ة املذكورة، وذلك في مناس��بتني 
إث��ر ش��كوى أول��ى تقدم��ت به��ا عائل��ة 
فت��ى اتهمه أح��د املش��اركني في احلصة 
بالتالمي��ذ،  بالتح��رش  الهات��ف  عب��ر 
ذاك��را اس��مه، وش��كوى ثاني��ة رفعتها 
املندوبي��ة اجلهوية للطفولة. وأش��ارت 
الصحفي��ة إل��ى أنه��ا أعط��ت ح��ق الرد 
للطرف��ني املذكورين، غي��ر أنها فوجئت 
القض��اء  أم��ام  للمث��ول  باس��تدعائها 
تلقيه��ا  كيفي��ة  واس��تغربت  كمتهم��ة 

االستدعاء اذ سلّم اليها عن طريق عامل 
في حضيرة بناء .

تهديد حرية اإلعالم
نقي��ب  البغ��وري  ناج��ي  وعب��ر 
رفض��ه  ع��ن  التونس��يني  الصحفي��ني 
حملاكمة الصحفيني عل��ى خلفية آراءهم 
وذل��ك  املهن��ي،  ونش��اطهم  وكتاباته��م 
عل��ى خلفي��ة محاكم��ة املدفعي بس��بب 
تناوله��ا موض��وع التح��رش اجلنس��ي 
ف��ي املدارس. وندد البغ��وري مبثل هذه 
القضايا التي متث��ل تهديدا جديا حلرية 
االع��الم وخط��وة نح��و الرقاب��ة عل��ى 

املضامني االعالمية.
كم��ا اس��تغرب رئي��س النقاب��ة مم��ا 
حصل مع وس��يم احلريص��ي )ميغالو( 
حي��ث مت اقتي��اده م��ن أم��ام منزل��ه إلى 
مركز االم��ن ببرج الوزي��ر أين مت طرح 
أسئلة عليه دون أي موجب أو استدعاء 
رس��مي من األم��ن، قب��ل أن يت��م إطالق 
س��راحه بعد س��اعتني. وذّكر البغوري 
أن وس��يم احلريص��ي تع��رض س��ابقا 
إل��ى انتق��ادات ش��ديدة م��ن أط��راف في 
عل��ى  احلاك��م  تون��س"  "ن��داء  ح��زب 
خلفي��ة انتقاده الس��اخر ملس��ؤولني في 
احل��زب والدول��ة وعلى رأس��هم رئيس 
السبس��ي.  قائ��د  الباج��ي  اجلمهوري��ة 
وعّب��ر ع��ن اس��تنكاره لهذه املمارس��ات 
التي تؤش��ر إلى عودة أساليب نظام بن 
علي في التضييق عل��ى احلريات وقمع 

األصوات املعارضة والساخرة.
وأش��ار نقيب الصحفيني الى خطورة 
االعتداء على املص��ور الصحفي بالقناة 
الوطني��ة مح��ي الدين بن غ��ازي خالل 
صب��اح  ببنق��ردان  مظاه��رة  تغطيت��ه 
الثالثاء 10 فيفري، مؤكدا اتخاذ النقابة 
اإلجراءات القانونية لتتبع كل من يثبت 

اعتداءه على الصحفيني.
يذك��ر أن ب��ن غ��ازي أصي��ب خ��الل 
املواجه��ات الت��ي ج��دت ب��ني محتج��ني 

وق��د  بنق��ردان.  بجه��ة  األم��ن  وق��وات 
ج��اءت اإلصاب��ة خفيف��ة على مس��توى 
الفخ��ذ األمي��ن خلفت آالما ل��دى املصور 
الصحف��ي ال��ذي تعافى وعاد ملمارس��ة 

سالف نشاطه.
وقال مص��ور القن��اة الوطنية "يبدو 
أن ق��وات األمن قد الحظ��ت الكاميرا مما 
دفعها الستهدافي خاصة أّن مكاني كان 
مكش��وفا لهم ولم يك��ن هنالك ضباب أو 
غاز يعيق رؤيتي وكان من الواضح لهم 
أني صحفي من خ��الل كاميرا التصوير 
أش��ار  وق��د  أحمله��ا".  الت��ي  الكبي��رة 
الصحفي إلى أنه ل��م يتمكن من التمركز 
خلف رجال األمن ألنه كان يريد تصوير 

املواجهات من منطقة محايدة.
وعبر مركز تون��س حلرّية الصحافة 
وذّك��ر  احلادث��ة  به��ذه  انش��غاله  ع��ن 
مواق��ع  ف��ي  الصحفي��ني  حماي��ة  ب��أن 
االحتجاج��ات ومناط��ق الن��زاع واجب 
احمللّي��ة  واملواثي��ق  األع��راف  تفرض��ه 
والدولّي��ة، واعتب��ر أن الش��هادة الت��ي 
قدمه��ا الصحف��ي محي الدي��ن بن غازي 
تع��د منعرج��ا خطي��را م��ع أن��ه الت��زم 
باملعايير الضرورية خاّصة فيما يتعلّق 

بالتمركز عند تغطية االحتجاجات.
الوطني��ة  النقاب��ة  أم��س  وطالب��ت 
للصحفيني التونس��يني وزارة الداخلية 
بتحمل مس��ؤوليتها في تأطي��ر أعوانها 
وحماية الصحفيني اثناء عملهم لضمان 
حق املواطن ف��ي اإلعالم. وقالت النقابة 
إّن عناصر أمنية قامت بشكل ممنهج في 
أكثر من مدينة بحم��الت للتضييق على 
الصحفيني وصلت حد إش��هار الس��الح 
في وجوهه��م واالعتداء عليهم جس��ديا 

ولفظيا.
إل��ى  النقاب��ة  ونب��ه ب��الغ أصدرت��ه 
خطورة عودة منظومة االستبداد وقمع 
احلري��ات والتضيي��ق عل��ى الصحفيني 

أثناء تأديتهم لعملهم.

تواصل االعتداءات على الصحفيين:

عداء لإلعالم أم جهل التعامل مع أهل المهنة؟
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- أمينة قويدر
التونس��ية،  الداخلي��ة  وزارة  عق��دت 
أم��س االربعاء، لقاء صحفي��ا في مقرها 
بالعاصمة، لتوضي��ح بعض التفاصيل 
ح��ول العملي��ة اإلرهابي��ة الت��ي ج��دت 
منتصف ليل��ة الثالثاء مبنطقة بولعابة 
من والية القصرين والتي راح  ضحيتها 
أربع��ة ش��هداء م��ن احل��رس الوطن��ي 
بعد تب��ادل إلطالق النار م��ع املجموعة 

اإلرهابية. 
باس��م  الرس��مي  الناط��ق  وأوض��ح 
وزارة الداخلي��ة محم��د عل��ي العروي، 
خ��الل هذا اللق��اء، أن مجموعة مس��لحة 
تتكون م��ن 20 إرهابي��ا هاجمت دورية 
أمنية في حدود منتصف الليلة الفاصلة 
بني يومي الثالثاء واالربعاء، وذلك على 
مستوى مفترق منطقة بولعابة 20 كلم 

على مدينة القصرين.

وأض��اف الع��روي أن��ه وق��ع تب��ادل 
اط��الق الن��ار ب��ني العناص��ر اإلرهابية 
املتكون��ة  الوطن��ي  احل��رس  ودوري��ة 
يس��تعمل  أن  قب��ل  أع��وان  أربع��ة  م��ن 
اإلرهابي��ني فت��ح الن��ار الكثي��ف ال��ذي 
أدى إلى استش��هاد األع��وان األربعة ثم 

االستيالء على أسلحتهم.
وق��ال الع��روي إن كتيب��ة عقب��ة ابن 
ناف��ع االرهابي��ة أعلن��ت تبينه��ا له��ذه 
االلكترون��ي،  موقعه��ا  عب��ر  العملي��ة 
وق��د تول��ت عناص��ر أمنية وعس��كرية 
املتاخم��ة  املناط��ق  ومتش��يط  متابع��ة 
ملس��رح الواقعة واقتفاء أث��ار العناصر 
حلم��اة  باالنتق��ام  متوع��دا  االرهابي��ة، 

وشهداء الوطن، وفق تعبيره.
وش��دد محمد عل��ي الع��روي على أن 
الهجمات اإلرهابية ل��ن حتط من عزائم 
ق��وات األمن املس��تعدين حلماية الوطن 

واالستشهاد في سبيله.
وش��هداء احل��رس الوطن��ي ه��م عبد 
الوه��اب نصي��ر: وكيل للح��رس أصيل 
والي��ة املهدية، وهيثم الش��واري عريف 
أصيل القي��روان، ومهدي عبيدي عريف 
أصي��ل القصري��ن وعمر زلتي��ق عريف 

أصيل سيدي بوزيد.

قرارات وزارية 
وعلى خلفية ه��ذه العملية اإلرهابية 
وتزامنا م��ع تدهور الوض��ع األمني في 
ليبيا وتداعياته على الوضع األمني في 
تونس، أش��رف صبيحة أم��س األربعاء 
قائ��د  الباج��ي  اجلمهوري��ة  رئي��س 
السبس��ي عل��ى مجل��س وزاري بقص��ر 
قرطاج حضره جمي��ع الوزراء ورئيس 

احلكومة احلبيب الصيد. 
وقد ص��در عن هذا املجل��س مجموعة 

من القرارات أبرزها أخذ كل االحتياطات 
الالزمة ملنع تق��دم تنظيم "داعش" إلى 
األراض��ي التونس��ية وإي��داع مش��روع 

قان��ون إعفاء م��ن األتاوة عل��ى املغادرة 
من البالد التونس��ية لدى مكتب مجلس 

نواب الشعب للمصادقة عليه.

 – عائشة السعفي 
أقدم��ت مجموع��ة إرهابية ف��ي الليل��ة الفاصلة بني 
يوم��ي الثالث��اء واألربع��اء ف��ي منطق��ة بولعاب��ة 
التابع��ة لوالي��ة القصرين عل��ى اغتي��ال أربعة من 
أثن��اء قيامه��م بدوري��ة  رج��ال احل��رس الوطن��ي 
روتينية ف��ي املنطقة. جرمية نكراء جديدة تنضاف 
إل��ى س��جّل جرائ��م اإلرهاب ف��ي بالدنا ف��ي الوقت 
الذي تعيش فيه الوحدات العس��كرية واألمنية على 
حدودنا الش��رقية حالة اس��تنفار قصوى بسبب ما 
يج��ري ف��ي اجلارة ليبي��ا مما دفع بع��ض املتابعني 
للش��أن العام يقّرون بأن ما حدث ليس إال جزءا من 

حرب على املنطقة بأسرها.
وفي تعليقه على هذه احلادثة، دعا عضو مجلس 
نواب الشعب عن حزب الفالحني فيصل التبيني إلى 
توحي��د الصفوف والدخ��ول في حالة اس��تنفار في 
البالد على جميع األصعدة. وطالب التبيني وسائل 
اإلعالم مبختلف توجهاتها الى استيقاء املعلومة من 
الق��ادة امليدانيني، قائال إّنه من غير املعقول أن يحلل 
س��كان األحياء الفاخ��رة عملية إرهابي��ة وقعت في 
القصري��ن أو الذهيب��ة. وأضاف أنه ال ب��د من ايجاد 

مقاربة شاملة ملجابهة ظاهرة اإلرهاب.
ودع��ا التبين��ي حكوم��ة الصي��د إل��ى توضي��ح 
الوضع في الشعانبي وحتديد كيفية التعامل معه، 
مس��تغربا التراخي والتباطؤ الذي ينتهجه البعض 
في مترير قانون اإلرهاب على مجلس نواب الشعب.

تونس في حرب مفتوحة  
م��ن جهته، قال القيادي ف��ي حركة نداء تونس 
خالد شوكات إن تونس دخلت في حرب مفتوحة 
مع اإلرهابيني منذ ما يقارب 3 سنوات، مضيفا أن 

واقعة بولعاب��ة ال عالقة لها مبا يحدث في ليبيا، 
وأنها جزء من حرب شاملة.

وأكد ش��وكات أن هذه اجلماعات تنفذ عملياتها 
كلم��ا س��نحت له��ا الفرص��ة باعتب��ار أن هدفه��ا 
االس��تراتيجي هو احتالل البالد وإقامة إماراتها، 
مضيفا أن احلديث عن توقيتها ووضعها في إطار 
ردود األفعال ملا يحدث في اجلارة ليبيا يدخل في 
خان��ة التحالي��ل الالمنطقي��ة. ودع��ا القيادي في 
نداء تونس الفرقاء السياس��يني إلى عدم السماح 
خلالفاتهم السياس��ية بض��رب الوحدة الوطنية. 
وأش��ار إلى أن توفير حاجات  اجلبهة العسكرية 
أصبحت ضرورة وذات أولوية قصوى على بقية 
املطال��ب األخ��رى، داعي��ا النقابي��ني إل��ى التحلي 
باحل��س الوطن��ي وتأجي��ل مطالبه��م إل��ى وقت 

الحق.
كما أكد ش��وكات أنه ستتم مساءلة املؤسستني 
األمني��ة والعس��كرية عّم��ا وصف��ه بالوضعيات 
املزري��ة التي يعيش��ها أبن��اء هاتني املؤسس��تني 
س��يما بع��د أن وردت معلومات عل��ى أن الدورية 

التي استهدفت كانت تتنقل في سيارة شعبية.

 معركة طويلة
منص��ف  محم��د  الس��ابق  الرئي��س  واعتب��ر 
املرزوق��ي، ف��ي بيان له نش��ر عل��ى صفحته على 
موقع "الفايس ب��وك"، أن هذا االعتداء اإلجرامي 
دلي��ل آخر عل��ى أن املعرك��ة مع اإلره��اب معركة 
طويل��ة ودامي��ة، قائ��ال إن��ه ال أمل ف��ي االنتصار 
فيها س��وى بوحدتنا الوطني��ة وبتوفير ما يجب 
من إمكانات لقواتنا املس��لحة من تسليح وتدريب 

وتقنيات استعالم ضد اجلماعات اإلرهابية.

 - صابرين الخشناوي 
تس��لمت أم��س، خالل الن��دوة الصحفي��ة التي 
لالتص��ال  املس��تقلة  العلي��ا  الهيئ��ة  نظمته��ا 
الس��معي البص��ري، إذاع��ة "صب��رة آف أم" 
وإذاع��ة "أولي��س آف أم" وإذاع��ة "أوازي��س 
وإذاع��ة  أم"  آف  "جوه��رة  وإذاع��ة  أم"  آف 
آف  وإذاع��ة "ش��عانبي  أم"  آف  "اكس��براس 
أم"، إضاف��ة إل��ى قنات��ي املتوس��ط وتون��س 
اإلخبارية على إجازتها من قبل الهيئة. وقامت 
هذه املؤسس��ات اإلعالمي��ة بتوقي��ع اتفاقيات 

اإلجازة.
وأكد الن��وري اللجمي رئي��س الهيئة العليا 
املس��تقلة لالتصال الس��معي البص��ري، خالل 
حف��ل التوقيع، أهمّي��ة أن يك��ون كل املتدخلني 
ف��ي املج��ال الس��معي والبصري في مس��توى 
املسؤولية املقدمة إليهم وأن يحترموا كراسات 
الشروط والضوابط واألطر القانونية، مشيرا 
إلى تأثير وس��ائل اإلعالم في ترس��يخ املس��ار 
االنتقال��ي وفت��ح املج��ال أم��ام املواطن��ني ف��ي 
املش��اركة في احلياة العامة. ودعا اللجمي إلى 
ضرورة العمل على حتس��ني املش��هد السمعي 
البص��ري وحتس��ني املتدخل��ني في��ه. وأش��ار 
إلى تأخ��ر إمضاء اتفاقيات بعض املؤسس��ات 
بس��بب تأخ��ر تق��دمي امللف��ات، مؤك��دا أن هذه 
اإلذاع��ات والقن��وات س��يتم منحه��ا اإلجازات 

مبجرد إمتام ملفاتها.

وعلى هام��ش هذه الندوة، احتج اإلعالميان 
معز بن غربية وزهير اللطيف بعد دعوتهما من 
قبل الهيئة العليا املس��تقلة لالتصال الس��معي 
البص��ري حلف��ل توقي��ع اإلجازات وكراس��ات 
الش��روط دون متكينه��م من توقي��ع اإلجازات 
"التاس��عة"  بقنات��ي  اخلاص��ة  واالتفاقي��ات 

و"التلفزة تي في".
واعتب��ر ب��ن غربي��ة أن��ه م��ن غي��ر املعقول 
توجيه دعوة لهما دون الس��ماح لهم بالتوقيع 
رغ��م  الش��روط  وكراس��ات  اإلج��ازات  عل��ى 
انتظاره��م أكث��ر من 5 أش��هر ح��ني مت اإلعالن 
على منحهم الرخص، مش��ددا على عدم قدرته 
على القيام بأي نش��اط أو إج��راء متعلق بقناة 
التاسعة نظرا لغياب الترخيص وعدم إمضاء 
االتفاقية. وأكد زهير اللطيف أن عدم متكينهما 
م��ن التوقيع عل��ى اإلجازة غير معق��ول، داعيا 
رئيس الهيئة إلى توضيح سبب غياب أعضاء 

الهيئة عن حفل التوقيع.
وردا عل��ى اإلعالميني بن غربي��ة واللطيف، 
أك��د النوري اللجم��ي أن الهيئة كان��ت متفهمة 
ومرنة في التعامل مع القنوات وأن س��بب عدم 
الس��ماح لهم��ا بالتوقيع يع��ود إل��ى إجراءات 
شكلية تتمثل في نقص ملفاتهما ورغبة الهيئة 
ف��ي التثبت من عديد املس��ائل، مش��ددا على أن 
الهيئ��ة س��تتصل مبختل��ف املعني��ني بامللفات 

الناقصة في أقرب اآلجال.

توقيع إجازات البث لبعض اإلذاعات والتلفزات

وبن غربية وزهير اللطيف يحتجان 
على عدم منحهما التراخيص

إثر واقعة بولعابة سياسيون لـ "الضمير":

ما يحدث في تونس وليبيا جزء من حرب شاملة

وزارة الداخلية

استشهاد 4 أعوان واالستيالء على أسلحتهم
20 إرهابيا شاركوا في الهجوم على دورية الحرس الوطني
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صوتكم 6وطنية

 – أمال منصر عطوي
ي��وم آخر ف��ي بنق��ردان هو ف��ي رزنامة 
املطالبني بفتح معبر رأس جدير خطوة 
املرجت��ى.  م��ن احل��ل  تقربه��م  جدي��دة 
فق��د قط��ع لفيف م��ن أهال��ي بن ق��ردان 
مس��افة 27 كلم عن املدينة حيث نصبوا 
خي��م االعتصام عل��ى مس��توى "ظهرة 
بولس��ان" القريب��ة م��ن مين��اء الكت��ف 
والتي تبع��د ما يقارب 3 كل��م عن معبر 
رأس جدي��ر احلدودي م��ع ليبيا. تغيير 
م��كان االعتص��ام من وس��ط املدينة إلى 
الطري��ق الوطني��ة رق��م 1 املؤدي��ة إلى 
معبر راس جدير هي خطوة نحو الرفع 
من نسق احلراك االحتجاجي والضغط 
أكثر فأكثر على احلكومة للمسارعة في 

االستجابة ملطالب هذه اجلهة. 
أغل��ق  بولس��ان  ظه��رة  ف��ي  هن��اك 
العشرات من احملتّجني الطريق وقطعوا 
حركة املرور من وإلى املعبر فقط السماح 
بعودة اجلالية الليبية أو التونسية إلى 
أراضيها. فري��ق "الضمير" الذي انتقل 
إل��ى مقر االعتص��ام ثم إل��ى معبر رأس 
جدي��ر رص��د توقفا ش��به كام��ل حلركة 
العب��ور باملعب��ر س��واء للمس��افرين أو 
للبضائ��ع. ولم تس��تثن من ه��ذا القرار 
احلاالت االس��تعجالية، فتعطلت حركة 
املس��افرين كما احلرك��ة التجارّية حيث 
ق��ام احملتّج��ون، ف��ي س��اعات متأخرة 
م��ن ليل��ة االثنني، مبن��ع عبور ع��دد من 
الش��احنات كانت محّملة بالبضائع إلى 
القط��ر الليبي ف��ي رّد على من��ع الطرف 
الليب��ي دخ��ول بضائع التونس��يني إلى 

تونس.

استياء الليبيين من غلق المعبر
هناك ف��ي مدخل معبر رأس جدير من 
اجلانب التونس��ي علّق عدد من الليبيني 
بع��د أن تع��ّذر عليهم دخ��ول تونس أو 
املرور إلى وطنهم ليبيا. المسنا استياء 
ل��دى ع��دد من ه��ؤالء من ع��دم توضيح 
أس��باب منعه��م وع��دم مراع��اة حالتهم 
اإلنس��انية وهم ملقون ف��ي العراء دون 
طع��ام وال ش��راب، وف��ق تعبيرهم. فقد 
عّبر املواطن الليبي عن استيائه الشديد 
من غل��ق املعب��ر، وق��ال محّدثن��ا، الذي 
فّضل عدم اإلدالء باس��مه، إنه منذ ثالث 
س��نوات لم يزر تون��س وأتى خصيصا 
حلض��ور ملتق��ى خ��اص باالتص��االت 
فتفاج��أ ورفاق��ه األربع بغل��ق الطريق. 
وانتق��د طريقة اس��تقباله، التي وصفها 

بالس��يئة، م��ن قب��ل أع��وان املعب��ر، من 
اجلان��ب التونس��ي، وصل��ت ح��د س��ب 
إّن��ه  محّدثن��ا  وق��ال  أمامه��م.  اجلالل��ة 
كمواطن ليبي يزور دولة عربية شقيقة 
يطال��ب بتوضيح دقيق ألس��باب منعه 
م��ن العب��ور وتركه ملدة يوم��ني باملعبر 
ينتظ��ر ف��ي العراء ق��رارا يس��هل عملّية 
عب��وره. وأف��اد محّدثنا أّن��ه وأصدقائه 
قّض��وا ليلتهم الش��توّية في س��ياراتهم 

دون طعام وال شراب.
ودع��ا احل��اج قوي��در ب��ركان وه��و 
مواط��ن ليب��ي، التقين��اه وه��و يقتط��ع 
الطابع اجلبائي املقّدر ثمنه ب�30 دينارا 
ليجت��از  للمعب��ر  التونس��ّية  بالبواب��ة 
احل��دود إلى وطن��ه، بالهداية والصالح 
مش��يدا  والليب��ي  التونس��ي  للش��عبني 
بالراب��ط األخ��وي والعالق��ات الثنائّية 
العريق��ة ب��ني البلدي��ن. وطال��ب بركان 
بض��رورة فتح املعبر في أقصى س��رعة 
ورفع اإلت��اوة الباهظة التي فرضت من 

اجلانبني.
وم��ن اجلانب التونس��ي دع��ا بدوره 
عم��ار التاي��ب )مواط��ن أصي��ل مدين��ة 
بنقردان( الس��لطة التونس��ية والليبية 
دائم��ة  حل��ول  وايج��اد  احل��وار  إل��ى 
بخص��وص املعب��ر. واس��تنكر التاي��ب 
إق��دام ليبيا عل��ى غلق املعب��ر الذي يعد 
ش��ريان حياة أهالي اجله��ة. ومن جهة 
أخرى قال التايب إّنه ومنذ غلق الطريق 
رأس  ملعب��ر  املؤدي��ة   1 رق��م  الوطني��ة 
جدي��ر مت منع ع��دد كبير من الس��يارات 
من امل��رور وذلك باالتفاق م��ع محافظة 

الشرطة واجليش بتونس.
الشيخ علي حامد الذي ناهز عمره 70 
عاما، بدت على محياه مالمح االس��تياء 
مما يواجه أبناء بلدته، وهو يتوكأ على 
عكازه عّبر في حديثه لنا عن عمق أسفه 
مما يجري. الش��يخ املس��ن ألقى باللوم 
على الط��رف الليبي بغل��ق املعبر ومنع 
ع��دد من التجار التونس��يني م��ن مترير 

بضائعهم عبر املعبر.

نتيجة الفشل الحكومي
االعتصام املفتوح ال��ذي ينفذه أهالي 
ب��ن ق��دران ف��ي ظه��رة بولس��ان يدخل 
يوم��ه الراب��ع، هن��اك ف��ي تل��ك املنطقة 
ويس��رة  مين��ة  اصطف��ت  الصحراوي��ة 
الطري��ق عدي��د الس��يارات، الت��ي نقلت 
خي��م  قبالته��ا  وانتصب��ت  احملتج��ني، 
االعتصام منذ ي��وم األحد املاضي. أبناء 
بن ق��ردان املتمترس��ني وس��ط الطريق 
يكاب��دون عن��اء الب��رد واجل��وع، حيث 
احلي��اة،  مراف��ق  ل��كل  املنطق��ة  تفتق��ر 
خطوة نحو نحت مس��يرة اخلالص من 

التهميش والبؤس.
مضي احملتجني قدما ف��ي غلق املنافذ 
املؤدية إلى معب��ر راس جدير ومنع كل 
حركة مرور اعتبرها احلقوقي مصطفى 
عب��د الكبي��ر خط��وة تصعيدّي��ة نتيجة 
فش��ل زيارة الوفد احلكومي إلى اجلهة. 

بن قردان

توقف شبه كامل لحركة العبور براس جدير 
المعتصمون يعتبرون تحركهم خطوة للتخلص من التهميش

▲ حاتم الالفي

▲  لطفي شواط

▲علي حامد

▲ عمار التايب

▲مصطفى عبد الكبير
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ووص��ف عب��د الكبير الزي��ارة بأنها 
دون انتظ��ارات األهال��ي كم��ا كانت 
مخيب��ة لألم��ال. وعّب��ر محّدثنا عن 
اس��تغرابه من عجز وزير املالية عن  
تعليق قرار العمل باإلتاوة. وأضاف 
عب��د الكبي��ر ف��ي تصري��ح جلري��دة 
أّن االعتص��ام املفت��وح  "الضمي��ر" 
اله��دف من��ه الضغ��ط بق��وة س��واء 
على احلكومة التونسية أو األطراف 
الليبي��ة التي منعت عنه��م املبادالت 
التجارية إلى فت��ح املعبر، مؤكدا أّن 

االعتصام طابعه سلمي بحت.

ال نّية لتعليق قرار األتاوة
وفّسر احلقوقي عبد الكبير، الذي 
يس��اند احلراك االحتجاجي املطالب 
بالتنمي��ة، ب��طء احلكومة ف��ي إقرار 
حلول جذرّية حلراك بنقردان بأّنه ال 
يوجد اتفاق رس��مي داخل احلكومة 
ف��ي تعليق القرار فعليا، مش��يرا إلى 

أّن كتابة قرار التعليق لو وجد اتفاق 
لن يس��تغرق أكثر من خمس أو ست 
س��اعات. وأفاد محّدثنا أّن االجتماع 
ال��ذي عقد ب��ني خلّية األزم��ة والوفد 
ال��وزاري ف��ي العاصمة كان فاش��ال 
هو اآلخ��ر ألنه ل��م تعرض ق��رارات 
رسمّية على طاولة املفاوضات، وفق 
قوله. ودعا عبد الكبير احلكومة إلى 
التسريع في إقرار إجراءات سريعة، 
مؤكدا أّن الشعب مّل الوعود من قبل 
احلكومات املتعاقبة التي ظلت حبرا 
على ورق. وأكد احلقوقي عبد الكبير 
أّن املش��اريع املعطل��ة ف��ي املنطق��ة 
بفع��ل فاع��ل قائال: "نح��ن نتعرض 
فع��ال لصد عنيف من ط��رف لوبيات 
اقتصادية تعّطل ملفات األهالي التي 
يتقدم��ون بها قصد إجناز مش��اريع 

خاّصة".

قوت أهالي بن قردان خط أحمر
ح��امت الالفي م��ن بني املش��اركني 
رأي  أك��د  املفت��وح  االعتص��ام  ف��ي 
عب��د الكبي��ر بوجود لوبي��ات حتكم 
ب��ن  ف��ي  التج��ارة  س��يطرتها عل��ى 
ق��ردان. وأش��ار الالف��ي إل��ى جمل��ة 
التي  العاجل��ة  التنموي��ة  املش��اريع 
لم تع��د تنتظ��ر داعيا إل��ى التعجيل 
بتفعيلها. وأكد الالفي أن فتح املعبر 
التنموي��ة هم��ا  املش��اريع  وتفعي��ل 
مطلب��ان متالزم��ان اليوم بالنس��بة 
إل��ى أهالي بنق��ردان. وق��ال محّدثنا 
"إّن رأس جدير س��يبقى مغلقا رغما 
ع��ن أصحاب رؤوس األموال النافذة 
في البالد واللوبيات التي تتحكم في 
املعبر كما أّن التنمية س��تأتي عاجال 
غي��ر آج��ل". وق��ال حامت الالف��ي إّن 
ق��وت أهال��ي بن ق��ردان خ��ط أحمر 
وأّن كرامته��م ال جت��ارة فيه��ا. كم��ا 
علّق ح��امت عل��ى محاولة تس��ييس 
ب��ن  واعتب��ار  االجتماع��ي  احل��راك 
قردان منطقة إرهاب وتهريب، مّتهما 
عدد من السياس��يني بالوقوف وراء 
هذه الفبركات معتب��را أّن "االرهاب 
ف��ي الش��عانبي والتهري��ب في حلق 

الوادي ورادس"، وفق تعبيره.

العالقة بالفصائل الليبّية
وبخصوص العالقة مع األش��قاء 
الليبي��ني ق��ال ح��امت إّن أهال��ي ب��ن 
قردان يقفون على نفس املس��افة من 

كاف��ة الفصائ��ل الليبية مهم��ا كانت 
صفته��م وانتماءاتهم. كما أكد الالفي 
أّن أهال��ي ب��ن ق��ردان ال تربطهم أي 
عالقة باملليشيات الليبية، داعيا إلى 
القط��ع مع هذه النعوت التي تس��يء 
إلى األش��قاء ف��ي ليبي��ا. مثّمنا رابط 
األخوة الذي يجمع البلدين التونسي 
والليب��ي منذ عقود ومعّبرا عن رغبة 
أهال��ي ب��ن ق��ردان ف��ي أن يتوّص��ل 
الفرق��اء الليبي��ون إل��ى التوافق عبر 
آلية احل��وار ومرحبا بهم على أرض 

بن قردان في أي وقت كان. 

التنمية بدل المعبر
باملقابل قال املواطن محمد لسيود 
م��ن  ع��دد  صحب��ة  وجدن��اه  ال��ذي 
املعتصم��ني، يطلب��ون ال��دفء حول 
موقد، إنه ال حاجة لهم باملعبر اليوم 
مؤكدا حّق اجلهة في التنمية وتوفير 
مواط��ن ش��غل ل��� 5600 عاط��ال عن 
العم��ل ف��ي اجله��ة. وش��ّدد لس��يود 
على أّن االعتصام متواصل إلى حني 
إيجاد حلول عملّية من قبل احلكومة 

بخصوص التنمية في بنقردان.
فتحي ش��واط من ضمن الش��باب 
املرابط بظهرة بولسان نّدد بإقصاء 
أهال��ي بن ق��ردان من التنمي��ة وقال 
إّن مطل��ب فت��ح املعب��ر مت جت��اوزه 
الي��وم إلى املطالب��ة بالتنمية مناديا 
بتنفي��ذ محاضر اجللس��ات املمضاة 
بخص��وص عدد م��ن املش��اريع منذ 

 .2011

ويعتقد ش��واط أّن عدم التس��ريع 
في االس��تجابة إلى مطالب أهالي بن 
قردان ينّم عن س��خرية واستنقاص 
من أهال��ي اجلهة من ط��رف مختلف 
احلكوم��ات الت��ي ال تعي م��ا يحدث 
عام��ة،  بصف��ة  اجلن��وب  ألهال��ي 
احل��دودي  الش��ريط  أّن  موّضح��ا 
يعيش األزم��ة منذ س��نني متعاقبة. 
وأش��ار ش��واط إلى أّن حقن التهدئة 
التي حقنها أط��راف الرباعي الراعي 
األرب��ع  طيل��ة  والتروي��كا  للح��وار 
س��نوات املاضي��ة ألهالي ب��ن قردان 
بطل مفعلوها اليوم بعد أن اس��تفاق 

أهالي اجلهة على بؤس واقعهم..
وجتدر االش��ارة إلى وجود بوادر 
انف��راج وفتح معب��ر راس جدير في 
الس��اعات القليلة القادم��ة، فقد عّبر 
مدي��ر معبر راس جدي��ر من اجلانب 
الليب��ي ألهال��ي اجله��ة ع��ن عزم��ه 
فتح املعبر من جانبه ش��ريطة إنهاء 
االعتصام الذي ينفذه عدد من ممثلي 
املجتم��ع املدن��ي من أهال��ي بنقردان 
الوطني��ة  الطري��ق  مس��توى  عل��ى 
رق��م 1 املؤدي��ة إلى راس جدي��ر، إالّ 
أّن أهال��ي ب��ن ق��ردان رفض��وا ذل��ك 
مطالبني بحلول دائمة تصدر رسمّيا 
ع��ن احلكومة التونس��ّية م��ن خالل 
تفاوضه��ا مع اجلان��ب الليبي، وفق 
ما أف��ادت به مصادر جدي��رة بالثقة 

لفريق "الضمير".

- محمد الهادي العبيدي 
طال��ب بعض متس��اكني بع��ض املناطق الريفي��ة مبعتمديه عني دراهم  من الس��لط 
احمللي��ة واجلهوية بضرورة توفير حافالت النقل املدرس��ي ألبنائه��م أو على األقل 
إجن��از مدارس جديدة بالقرب من مناطقهم جتنب فلذات أكبادهم مش��قة التنقل إلى 
مقاعد الدراس��ة عدة كيلومترات، حيث أصبح انعدام النقل املدرس��ي هاجسا يؤرق 

التالميذ وأوليائهم على حد سواء.
وق��د أصبحت حياة املئات من التالميذ عرضة للخطر لكونهم يقطعون مس��افات 
طويلة مش��يا عل��ى األق��دام، أو يضط��رون النتظار حاف��الت النق��ل العمومي، هذه 

األخيرة التي تعرف بدورها حالة خانقة من االزدحام.
 وفي ه��ذا الصدد أكد العديد من أولياء التالميذ ل�"الضمير" أن أبناءهم أصبحوا 
مجبرين على التنقل ملس��افات طويلة مش��يا على األقدام وبشكل يومي صباح مساء 
لاللتح��اق مبدارس��هم، إذ يجت��ازون الطري��ق الرئيس��ية فضال عن بعض املس��الك 
التي ال ميكن للتالميذ الصغار الذين يزاولون دراس��تهم بالس��نة األولى من التعليم 
االبتدائي والذين ال يتجاوز سنهم السبع سنوات اجتيازها، األمر الذي يجعل أغلب 
األولياء يصرون على مرافقة أبنائهم الصغار إلى مدارس��هم باإلضافة إلى ذلك فإن 
عن��اء الذه��اب واإلياب يوميا إلى املدارس وملس��افة طويلة جعل��ت التالميذ عرضة 
للتعب الشديد، األمر الذي أفقدهم القدرة على التركيز واالستيعاب اجليد للدروس.
 ولع��ل م��ا زاد من اس��تياء األولياء أن معتمدي��ه املكان ال تتوف��ر إال على قليل من 
حافالت النقل املدرس��ي، ال ميكن لها مطلقا تلبية حاجيات أبنائهم، حيث لم يس��تفد 
غالبي��ة تالميذ بعض املناط��ق من خدماتها، وهو املش��كل الذي طاملا أثار اس��تنكار 
األولي��اء والتالميذ على حد س��واء، ومن هذا املنطلق يطالب أولي��اء هؤالء التالميذ 

من السلط احمللية توفير أكثر ما ميكن من حافالت لنقل أبنائهم لتجنيبهم مشقة
الوص��ول في وقت متأخر إلى املدرس��ة  وهذا ما  يجعلهم وف��ي كثير من األحيان 
عرضة للطرد بس��بب ح��االت التأخر وهو أمر خ��ارج عن إرادته��م، وبالتالي حتى 

يتمكن أبناؤهم من مزاولة دراستهم في أحسن الظروف. 

- محمد الهادي العبيدي 
ج��دت مؤخ��را  مبدين��ة عني دراهم مناوش��ة كالمية بني ش��خصني انته��ت بجرمية 
اعت��داء بالعنف الش��ديد. وتفي��د وقائع العملية أن ش��خصني نش��ب بينهما خالف 
بس��يط تطور بس��رعة إلى مناوش��ة كالمية وتبادل العنف. وبعد انتهاء التش��ابك 
أس��رع أحدهما إلى دكان قريب من مس��رح العملية وجلب س��كينا ليسدد بها طعنة 
إل��ى خصم��ه على مس��توى الكت��ف والثانية على مس��توى القل��ب. ث��م الذ بالفرار. 
فت��م نقل املصاب إلى املستش��فى احملل��ي بعني دراهم ومنه إلى املستش��فى اجلهوي 

بجندوبة أين مت االحتفاظ به بقسم العناية املركزة.
ولم متض سوى بعض السويعات حتى متكن أعوان الشرطة مبدينة عني دراهم 
م��ن إيقاف اجلان��ي وإع��الم النيابة العمومي��ة. وما ت��زال األبحاث جاري��ة ملعرفة 

األسباب التي أدت إلى ارتكاب هذه اجلرمية .

توقف شبه كامل لحركة العبور براس جدير 
المعتصمون يعتبرون تحركهم خطوة للتخلص من التهميش

مناوشة كالمية تنتهي 
بطعنتين بسكين

عين دراهم 

بسبب غياب النقل المدرسي.. 
تالميذ معرضون للطرد

وطنية
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صوتكم8 8نقابية

 النقابي -إيمان غالي 
نّظ��م صباح أمس األربع��اء 18 فيفري 
قس��م التش��ريع والنزاع��ات باالحت��اد 
العام التونس��ي للش��غل ندوة وطنية  
بش��أن "حق اإلضراب ورف��ع القيود" 
وذلك ف��ي إطار الي��وم العامل��ي للدفاع 
ع��ن حق اإلض��راب ومش��اركة االحتاد 
ف��ي تظاهرة ارفع��وا أيديكم ع��ن حقنا 
الع��ام  األم��ني  اإلضراب.وق��ال  ف��ي 
لالحتاد العام التونسي للشغل حسني 
العباس��ي إّن االتفاقيات العربية بقيت 
حبرا عل��ى ورق بخص��وص اإلضراب 
وأّن منظم��ة العم��ل العربي��ة ليس لها 
والتطبيق��ات  للتش��ريعات  متابع��ة 
الت��ي تكاد تك��ون منعدم��ة وأّن تونس 
االستثناء، قائال "خطونا خطوة كبيرة 
في اجتاه دس��ترة اإلض��راب وتصّدينا 
إل��ى محاول��ة أصح��اب رأس امل��ال في 
دس��ترة حق العمل وسنناقش مع بقية 

األطراف لتطبيق هذا احلق.
وأضاف العباسي أّن مجلس اإلدارة 
الق��ادم ال��ذي يلتئ��م ف��ي ش��هر مارس 

س��يحدد دور النقابات ف��ي النقاش مع 
الس��لط بهذا اإلجراء. وتابع العباس��ي 
إّن ح��ق اإلض��راب ب��دأ ُيس��لب  قول��ه 
منذ فترة م��ن خالل اإلص��الح الهيكلي 
لالقتص��اد وأن هن��اك معرك��ة قائم��ة 
بني معس��كرين وأنهم يعملون من أجل 
إقناع احلكومة لتكون في صف العمال 
ال ضده��م، وف��ق قوله.ونّظ��م االحتاد 
العام التونسي للش��غل أمس األربعاء 
تظاهرة بعن��وان "ارفع��وا أيديكم عن 
حقن��ا في اإلضراب" وذل��ك تبعا لقرار 
املجلس العام لالحتاد الدولي للنقابات 
باعتب��ار ي��وم 18 فيف��ري2015  يوما 
عاملي��ا للدفاع عن احلّق ف��ي اإلضراب. 
القانون��ي  اإلط��ار  الن��دوة  وناقش��ت 
لإلض��راب واإلش��كاليات املترتب��ة عن 
تنفيذه، من خ��الل محور اإلضراب بني 
والتطبيق��ات  التش��ريعية  النص��وص 
القضائية والتضييقات على ممارس��ة 
حق اإلضراب والتسخير.من جهته أّكد 
املولدي اجلندوبي األمني العام املساعد 
والنزاع��ات  التش��ريع  ع��ن  املس��ؤول 

أّن الن��دوة تتن��زل ف��ي إطار مس��اهمة 
االحتاد ألنش��طة تضامن الكونفدرالية 
العاملي��ة للعم��ال ف��ي ح��ق اإلض��راب. 
وقال اجلندوبي إّن تونس كانت ضمن 
قائمة ال��دول التي قامت بدس��ترة حق 
اإلض��راب، وأّن االحت��اد س��بق طرحه 
والتداول فيه ومناقش��ته بع��د الثورة 
القانون��ي  الط��رح  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
والسياس��ي الختالف العمل املضمون، 
متواص��ال  يبق��ى  العم��ل  أّن  مضيف��ا 
ه��ذا  بخص��وص  االنزالق��ات  لتف��ادي 
اإلجراء. وأّكد أّنه بداية من سنة 2015 
س��يتم اعتبار ي��وم 18 من هذا الش��هر 

يوم��ا عاملي��ا حل��ق اإلض��راب رغ��م ما 
حققن��اه للمحافظ��ة على هذا املكس��ب.

وفي مداخلة له، أّك��د مدير مركز العمل 
أّن  مقدي��ش  راب��ح  بتون��س  العرب��ي 
موضوع اإلضراب يس��تأثر به أطراف 
االنت��اج الثالثة في تون��س، وأّن هناك 
العم��ل  أصح��اب  ب��ني  كبي��را  تباين��ا 
الس��ابقة  التش��ريعات  ف��ي  والعم��ال 
وتأويله��ا ف��ي هذا الش��أن.وقّدم قس��م 
التش��ريع في مداخلة لألستاذة وسيلة 
العياري مقاربة بخصوص حماية حق 
اإلض��راب صادرة عن قس��م التش��ريع 

باالحتاد العام التونسي للشغل.

- النقابي -غالي
قال مستش��ار محكمة التعقيب وأستاذ 
القان��ون عص��ام األحم��ر ف��ي تصريح 
ل� "الضمي��ر"، على هامش مش��اركته 
بالن��دوة الوطنية حل��ق اإلضراب التي 
نظمها قس��م التش��ريع باالحتاد العام 
التونسي للش��غل، إّن اإلضراب أصبح 
حقا دس��توريا ومن احلقوق األساسية 
للمواطن وممارسته ميثل آلية لتعزيز 
واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة  املصال��ح 

للعمال واملنظمات، وفق تعبيره.
أّن اخل��روج  األحم��ر  وأّك��د عص��ام 
باإلض��راب ع��ن إط��اره يجعل��ه غي��ر 
قانون��ي وميس باملصلح��ة العامة ألّن 
املنظوم��ة القانونية لإلض��راب تآكلت 
وأصبح��ت غي��ر ق��ادرة عل��ى مواكب��ة 

املرحلة خاصة فيم��ا يتعلّق بإجراءات 
اإلع��الم واآلج��ال، وطريق��ة التفاوض 
والتصال��ح وغيره��ا. وأش��ار إل��ى أّن 
جلنة اخلبراء في منظمة العمل الدولية 
تص��در كل س��نتني تقريرا به��ذا الصدد 
وتق��دم توصي��ة للحكوم��ة بخصوص 
املتعلق��ة  التوصي��ات  مراجع��ة 
باإلضراب. وأشار أس��تاذ القانون إلى 
حضور اإلضراب في القانون التونسي 
والنص��وص التش��ريعية والتطبيقات 

القضائية املعنية به.
وبش��أن التس��خير ق��ال األحم��ر إّنه 
يعّد آلية لضمان االس��تمرار وللحفاظ 
عل��ى أم��ن وس��المة وحي��اة وصح��ة 
املواط��ن لكّن األمر املنظ��م الذي يضبط 
القطاعات التي يجوز بها التس��خير لم 

يتم حتديدها وبقيت السلطة التنفيذية 
تعتم��د هذا اإلج��راء في ع��ّدة قطاعات. 
وتابع قوله إّن هناك مبالغة في اعتماد 
"التس��خير" إلى أن خرجت عن حدود 
هن��اك  وأصب��ح  األساس��ية  املصال��ح 
خل��ط بني مفه��وم املصلحة األساس��ية 
ومفه��وم اس��تمرار املرف��ق الع��ام إل��ى 
درجة أن التس��خير يصدر في أنش��طة 
ال متثل مصلحة أساسّية مثال االرسال 
اإلذاعي والتلف��زي واألراضي الدولية، 

وفق تصريحه.
وبخص��وص الس��لبيات األخرى في 
قرار التسخير ذكر أستاذ القانون غياب 
د للعالقات التي يجوز فيها  األمر احمل��دّ
التسخير قائال إّنه يتعّذر على األطراف 
االجتماعي��ة اللّجوء إل��ى التحكيم قبل 

الدخ��ول في اإلض��راب وهذا ما يفس��ر 
ظاهرة ارتفاع عدد اإلضرابات، مش��يرا 
إلى ضرورة مراجعة التشريع اخلاص 
بإصدار األمر احملّدد لألنشطة املتعلقة 

باملصلحة األساسية.

- النقابي- إيمان
أّك��د بوعلي املباركي األمني العام املس��اعد 
أّن  للش��غل  التونس��ي  الع��ام  باالحت��اد 
املفاوض��ات االجتماعي��ة س��تنطلق قريبا 
وأّن األم��ني العام لالحتاد الع��ام التونس 

للشغل حس��ني العباس��ي التقى أّول أمس 
احلكوم��ة  برئي��س  فيف��ري   17 الثالث��اء 
احلبي��ب الصي��د واتفق��ا عل��ى أن يك��ون 
األسبوع القادم هو موعد إمضاء اتفاق فتح 
باب املفاوضات االجتماعية، وفق تصريح 

له على هام��ش الن��دوة الوطنية اخلاصة 
"بحق اإلضراب".وبش��أن حق اإلضراب 
الن��دوة  أّن  املبارك��ي  أّك��د  القي��ود  ورف��ع 
الوطنية الت��ي دعا إليها االحتاد تتنزل في 
إطار اليوم العامل��ي للتضامن والدفاع عن 

حق اإلضراب مع بقي��ة النقابات العمالية 
العاملية.وأشار املباركي إلى وجود توجه 
نح��و التراجع ف��ي حق اإلضراب تعيش��ه 
بع��ض النقاب��ات العاملي��ة التي ق��ررت أن 
يكون ي��وم 18 فيفري يوم��ا عامليا للدفاع 
عن ح��ق اإلض��راب، مضيفا " ف��ي تونس 
متت دسترة اإلضراب وليس لدينا إشكال 
لكن في إطار التضامن مع احلركة النقابية 
العاملي��ة للدفاع عن ح��ق اإلضراب ارتأينا 

املشارك بهذه الندوة الوطنية.

احتجاج عامالت النسيج بمنوبة
نفذ صباح أمس األربعاء 18 
فيفري 2015 عامالت النسيج 

بوالية منوبة مسيرة انتهت بوقفة 
احتجاجية أمام مقر االحتاد اجلهوي 

للشغل مبنوبة تنديدا مبا اعتبرنه 
تهميشا من املنظمة الشغيلة وال 

مباالة بحالتهم املزرية من ضعف 
الراتب الشهري.

بنزرت: إلغاء إضراب المعلمين
مت إلغاء إضراب حوالي 3000 

معلم بالتعليم األساسي بوالية 
بنزرت والذي كان مقررا ليومي 

19 و20 فيفرى احلالي إثر اجتماع 
اللّجنة اجلهوية للتصالح امللتئمة 

مبقر الوالية.

أعوان النقل يحتجون بالقصبة
دعت جامعة النقل أعوانها وعمال 

شركة نقل تونس إلى التجمع 
واالحتجاج اليوم اخلميس 19 
فيفري بساحة القصبة، ويأتي 

هذا االحتجاج بسبب تردي حالة 
األسطول واستنزاف املعدات وغياب 

ظروف الصحة والسالمة املهنية.

إضراب بالمركب الجامعي بمنوبة
من املنتظر أن يدخل املركب 

اجلامعي مبنوبة يوم 25 فيفري 
احلالي في إضراب عام داخل كافة 

املؤسسات اجلامعية الراجعة 
بالنظر إلى املركب وذلك احتجاجا 

من العاملني فيه من إداريني وعملة 
وموظفني على االعتداء الذي تعرضت 

له عاملة من طرف مدير املدرسة 
العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم، 
حيث أصدر االحتاد اجلهوي للشغل 

مبنوبة برقية إضراب للمطالبة 
باحترام احلق النقابي .

وكانت املوظفة املعنية قد انطلقت 
منذ أيام في إضراب احتجاجي دفاعا 

عن كرامتها.

الكاف: المحامون يحتجون 
نّفذ الفرع اجلهوي للمحامني 
بوالية الكاف وقفة احتجاجية 

صباح أمس األربعاء 18 فيفري إثر 
االعتداء الذي تعرض له احملامي 

بالكاف أنيس قارة من قبل دورية 
أمنية لوحدات التدخل. وأدان مجلس 

الهيئة الوطنية للمحامني بشدة في 
بيان له االعتداء الذي تعرض له 

احملامي، معبرا عن مساندته املطلقة 
له. كما عّبر عن دعمه للفرع اجلهوي 

بالكاف في كل اخلطوات النقابية 
والنضالية للحفاظ على كرامة 

احملاماة، ووّجهت الهيئة مراسلة إلى 
وزارة الداخلية تطالب فيها بالقيام 

بواجبها جتاه جتاوزات بعض 
أعوانها.

أخبار 
نقابية...

في اليوم العالمي للدفاع عن حق اإلضراب

العّباسي: اإلضراب حق وجب حمايته 
من تشريعات أصحاب المال

بوعلي المباركي:

 األسبوع القادم انطالق المفاوضات االجتماعية

أستاذ القانون عصام األحمر لـ "الضمير"

يجب مراجعة التشريعات الخاصة بقرار التسخير
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تونس –  االقتصادي
ف��ي  لإلحص��اء  الوطن��ي  املعه��د  أعّده��ا  دراس��ة  أش��ارت 
الثالثية الرابعة لس��نة 2012 لفائدة املؤسس��ات الصغرى 
واملتوس��طة التي تش��ّغل أقل من 6 أش��خاص، إلى أّن قطاع 
اخلدم��ات يوف��ر 44.4 في املائة من إجمالي مواطن الش��غل 
الت��ي توفرها هذه املؤسس��ات. وبين��ت الدراس��ة أّن 10.8 
في املائة من مواطن الش��غل توفرها املؤسسات العاملة في 
قطاع الصناعة والصناعات التقليدية، في حني أّن 41.2 في 

املائة توفرها األنشطة التجارية.
وجتدر اإلش��ارة إلى أّن املؤسسات الصغرى واملتوسطة 
تش��ّغل حوال��ي 666.284 ش��خصا، 77.9 ف��ي املائ��ة م��ن 
الذك��ور، وميث��ل هذا الع��دد 24.4 في املائة من الش��غل غير 
الفالحي )حوالي 2725.4 موطن ش��غل(، وف��ق ما أوردته 

االستشارة الوطنية للتشغيل في سنة 2012.
وتوضح الدراس��ة أّن 76.1 في املائة من مواطن الش��غل املتوفرة هي 
أساس��ا في املؤسسات التي تش��ّغل بني 1 و2 أشخاص فقط، في حني أّن 
21.4 في املائة من مواطن الشغل تتمركز في املؤسسات التي تشّغل بني 
3 و5 أشخاص، في حني أّن 2.5 في املائة من مواطن الشغل متوفرة في 

املؤسسات التي تشّغل أكثر من 6 أشخاص. 
وتش��ير الدراس��ة إلى أّنه حوال��ي 65.1 في املائة من مواطن الش��غل 
املتوف��رة ه��ي ملس��تقلني )39.1 في املائ��ة( و26.0 في املائ��ة ألصحاب 

املؤسس��ات أو لش��ركاء، في حني أّن األجراء ال ميثلون س��وى 28.1 في 
املائ��ة، و1.1 في املائة متربص��ني، والبقية )5.7 ف��ي املائة( هم مواطن 

شغل غير مدفوعة األجر فهي متثل مساعدات عائلية فقط. 
وجتدر اإلش��ارة إلى أّن هذه الدراسة التي يتّم اجنازها مّرة كل خمس 
س��نوات، تهدف إلى متابعة أنش��طة املؤسس��ات الصغرى واملتوس��طة 

وخاصياتهم في مختلف مجاالت االنتاج، والتشغيل، واألجور.
وتهّم هذه الدراسة 7076 مؤسسة صغرى مقابل 8172 مؤسسة مّت 

اختيارها كعّينة في دراسة سنة 2007.

تونس –  االقتصادي
خّصص��ت ورش��ة العمل التي نظمته��ا اإلدارة العامة للهندس��ة الريفية 
واس��تغالل املياه اليوم الثالثاء 17 فيفري اجلاري إلطالق دراسة تقييم 
سياس��ات تسعيرة مياه الري ومراجعتها واقتراح نظم جديدة لتعريفة 
مياه الري في تونس. وتهدف هذه الدراسة إلى تقدمي مقترحات مفصلة 
لوض��ع نظم جديدة لتس��عيرة مياه ال��ري تأخذ بع��ني االعتبار مختلف 
أن��واع املناط��ق الس��قوية العمومي��ة ومص��ادر املي��اه من حي��ث الكمية 
والنوعي��ة الى جانب اخلصائص اجلهوية. وتندرج هذه الدراس��ة التي 
ستمتد على 18 شهرا، في إطار املرحلة الثانية من مشروع االستثمار في 

قطاع املياهPISEAU 2 ، حيث س��تمكن من وضع تصّور لتطوير نسبة 
تغطية مصاريف االس��تغالل والصيانة وجزء من تكاليف التجديد على 
أساس أنظمة تعريفية مزدوجة متفق عليها من قبل كل املعنيني. وتقوم 
هذه الدراس��ة على 3 مراحل أساس��ية في تش��خيص الوضع احلالي )8 
أش��هر(، واقتراح التعريف��ات واملصادقة على املقترح��ات التعريفية )3 
أش��هر(، ووضع استراتيجية خاّصة لالتصال ولتحسيس كل املتدخلني 
بأهمية التعريفية )7 أشهر(. وجتدر اإلشارة إلى أّن هذا املشروع سيقع 
تنفيذه في 12 والية وس��يهم مناطق س��قوية كب��رى وصغرى و أخرى 

مروية باملياه املستعملة.

تونس –  االقتصادي
والصناع��ات  التج��ارة  وزارة  تذك��ر 
التقليدي��ة ف��ي ب��الغ له��ا األربع��اء 18 
فيفري اجلاري أّن يوم 31 مارس املقبل 
ه��و آخر أجل إلي��داع مطال��ب االعتراف 
وترس��يمها  والتظاه��رات  باملع��ارض 

بالبرنامج الرس��مي الس��نوي  بعنوان 
سنة 2016.

لطل��ب  اي��داع   كل  أن  الب��الغ  وأك��ّد 
يتعل��ق ببرنام��ج 2016 خ��ارج اآلجال 
املذك��ورة يعتب��ر الغيا، علما أّنه س��يتم 
له��ذا الغرض اعتماد ختم مكتب الضبط 

املركزي. 
وأوضح��ت الوزارة في البالغ نفس��ه 
أّن املع��ارض والتظاه��رات املنص��وص 
عليه��ا بالفص��ل 15 م��ن األم��ر املذك��ور 
والتي يت��م إقراره��ا بصفة اس��تثنائية 
تتعل��ق بالش��ركات الناش��طة في قطاع 

تنظي��م املعارض والتظاه��رات احملدثة 
بع��د تاري��خ 31 م��ارس 2015 الت��ي ال 
يديرها أش��خاص طبيعي��ون يتعاطون 
َبع��ُد ه��ذا النش��اط أو ُيش��رفون عل��ى 
فض��اءات مع��دة الحتض��ان املع��ارض 
والتظاه��رات أو له��م رأس مال ش��ركة 

تنش��ط في هذا القطاع من حيث التنظيم 
أو توفير الفض��اءات، وكذلك الفضاءات 
املهيئ��ة للغرض، التي تنّظم أو حتتضن 
معارض وتظاه��رات جتارية، مّت بعثها 
حديث��ا باجلهات قب��ل تاريخ 31 مارس 

2015، وفق ما أورده البالغ.

سعر العمالت العربية
الدينار اجلزائري = 0.0204 دينار تونسي

الدرهم املغربي = 0.2017 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2519 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5124 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5233 دينار تونسي

أسعار العمالت 
 األربعاء 18 فيفري 2015

مؤشرات البورصة
 األربعاء 18 فيفري 2015

سعر العمالت األجنبية
الدوالر األمريكي = 1.9221 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1897 دينار تونسي

اجلنيه االسترليني = 2.9509 دينار تونسي
الني الياباني = 0.0161 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.5021 دينار تونسي

أرقام
% 2٫5

من المؤسسات الصغرى تشّغل 
أكثر من 6 أشخاص

 % 17
هي نسبة صادرات الصيد البحري 

من إجمالي عائدات الصادرات الفالحية 
الغذائية

تذكير بآجال إيداع االعتراف بالمعارض والتظاهرات بعنوان سنة 2016

مؤشر توناندكس = 0.35 - في املائة 
= 5319.00 نقطة

حجم التداول = 4103.754 دينار 
عدد األسهم املتداولة = 648.207 سهما
أهّم االرتفاعات: الوفاق لإليجار املالي  

= 4.44 في املائة 
أهم االنخفاضات: هيغازابيت= 4.43 - في املائة

دراسة حول المؤسسات الصغرى  والمتوسطة..

ل أقل من 6 أشخاص
ّ

97.5 % من هذه المؤسسات تشغ

إطالق دراسة لتقييم سياسات تسعيرة مياه الري 
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فّن االستفادة من األوقات

إن احلرص على إدارة الوقت وتنظيم أعمال 
اليوم والش��هر والعام يفس��ح الطريق لظهور 
أس��اليب جديدة ف��ي اإلنتاج الش��خصي وإلى 
التفنن في كس��ب العمل الصالح. وكان سلفنا 
الصال��ح وال ي��زال كل عاق��ل وناج��ح كذل��ك 
ينك��رون عل��ى مضيعي األوق��ات، ويحثونهم 
على اغتنام أعمارهم، قال عبد الله بن مسعود 
رض��ي الله عنه: إن��ي ألبغض الرج��ل أن أراه 
فارغاً ليس في ش��يء من عم��ل الدنيا وال عمل 

اآلخرة.

التفنن في االستفادة من الوقت
ومن ذلك أن القاضي ش��ريحاً رحمه الله مّر 
ذات ي��وم مبجموعة من الن��اس وهم يلعبون 
ويله��ون ويثرث��رون! فق��ال لهم: ما ش��أنكم؟ 
فقالوا: تفّرغن��ا )أي لدينا فراغ ووقت نقضيه 
في ما ت��رى(، فقال لهم: وهل أُمر الفارغ بهذا؟ 
ثم قرأ قوله تعالى: )َفإَِذا َفَرْغَت َفاْنَصْب َوإَِلى 

َك َفاْرَغْب( )الشرح:7-8( َرِبّ

االقتصار على السالم
وق��ال يحي��ى بن القاس��م، من مدرس��ي 

املدرس��ة النظامي��ة بجامعة بغ��داد أيام 
العباس��يني، كان ابن س��كينة، وهو أحد 
مدرس��ي املدرس��ة أيض��اً، عامل��اً عامالً ال 
يضي��ع ش��يئاً من وقت��ه وكن��ا إذا دخلنا 

)س��الم  عل��ى  تزي��دوا  ال  يق��ول:  علي��ه 
املباحث��ة  عل��ى  حرص��ه  لكث��رة  عليك��م(، 

وتقرير األحكام. وهذا –والله- شيء عجيب! 
إذ يدعوهم إلى اختصار السالم )سالم عليكم( 
ومينعه��م م��ن التجم��ل باملجام��الت املعتادة 
أول اللق��اء، ويأمرهم أن يدخل��وا في املباحثة 

واملدارسة فور سالمهم كسباً للوقت.

قراءة على طريق قضاء حاجة
الفت��ح ب��ن خاق��ان وزي��ر املت��وكل،  وكان 
ناص��ر الس��نة، رحمه الل��ه يحم��ل الكتاب في 
ُكم��ه أو في مكان آخ��ر من ثيابه، ف��إذا قام من 
ب��ني ي��دي املت��وكل لبع��ض حاجات��ه، لقضاء 
حاج��ة أو للص��الة، أخ��رج الكت��اب فنظر فيه 
وهو ميش��ي، حتى يبلغ املوضع الذي يريده، 
ثم يصن��ع مثل ذلك في رجوع��ه، إلى أن يأخذ 

مجلس��ه، ف��إذا أراد املت��وكل القي��ام حلاج��ة، 
أخرج الكتاب من كمه أو من موضعه الذي هو 
فيه، وقرأه في مجلس املتوكل إلى حني عوده. 
وبع��د ه��ذا أن ترى عجب��اً بني أولئ��ك العظام 
وب��ني أكث��ر املس��لمني وعامته��م ف��ي عصرنا 
حتى قل��ت ألحدهم: األصل عن��دك الراحة، أي 
العطل��ة عن أي عمل، واالس��تثناء ه��و العمل. 
ولكن ال يخلو عصرنا م��ن أمثال أولئك األفذاذ 
مم��ن ال يضيع��ون أوقاته��م قط، وأذك��ر أنني 
ف��ي مجلس كن��ت أترج��م للحاضري��ن بعض 
مايقول��ه املتحدث باللغة االنكليزية فكان أحد 
احلاضري��ن يخ��رج أوراق��اً من جيب��ه فيكتب 
عليه��ا ف��ي فت��رة الترجم��ة، فاطلع��ت عليه��ا 
وعل��ى م��ا كتب ف��إذا ه��و متعلق بش��أن آخر، 
وموض��وع غير املوضوع ال��ذي نحن بصدده 
ألن��ه كان يتق��ن االنكليزية فلم يش��أ أن تذهب 
منه دقائق الترجمة سدى. وميثل احلفظ على 
جمي��ع األوقات من رجاالتن��ا كانت احلضارة 
اإلس��المية س��ائدة ف��ي مج��ال احلي��اة.. ولم 
ت��أِت صدفة، وإمن��ا تصنع، وم��ن يصنعها إال 

احلريصون على النفع واإلنتاج واإلبداع؟

المجامالت
وأح��ب أن أش��ير هن��ا إل��ى الضي��اع الكثير 
والفق��دان من الوقت لدى الغالبية العظمى من 
املس��لمني وبخاصة في املجامالت املستغرقة، 
واللقاءات التي تذهب الفائدة منها سدى لكثرة 
اخلوض ف��ي هوام��ش احلياة ال في أسس��ها، 
م��ع أن اآلي��ة الكرمي��ة تنتفي اخلي��ر عن كثير 
م��ن أمثاله��ا، يقول تعال��ى: )ال َخْيَر ِف��ي َكِثيٍر 
َواُهْم إاَِلّ َمْن أََم��َر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو  ِم��ْن جَنْ
إِْصالٍح َبنْيَ الَنّاِس( )النس��اء: من اآلية114(. 
ألنهم يعيش��ون أيامهم وشهورهم، وميضون 
س��نواتهم وأعماره��م، هك��ذا كما تيس��ر، وهم 
ف��ي غفلة وس��ذاجة، وخفة وباله��ة وال هدف 
لهم س��وى احلياة بلفظها احليواني فقط، ولم 
يحفظوا ش��يئاً مما ذكر، وما انتبهوا حتى إلى 

قول الشاعر:
وم��ا للمرء خير ف��ي حياة ** إذا م��ا ُعَدّ من 

سقط املتاع
فللراح��ة ح��د، مت��ى ماخرجت عن��ه انقلب 
األم��ر للكس��ل واخلمول والتوان��ي والضياع، 
فاألجساد تس��تريح والقلوب تستريح، لكنها 
اس��تراحة املتعب مايلبث أن يقوم أنش��ط، أما 
الكس��ول فمن راحة لراحة وحسبنا الله ونعم 
الوكي��ل. وقد م��ر العبد الصال��ح عامر بن عبد 
القيس رحمه الله على مجموعة من الكس��الى 
والبّطالني وهم جلوس يتحدثون ويثرثرون، 
فقالوا له: تعاَل اجلس معنا! فقال لهم: أمسكوا 

الشمس عن املسير حتى أكلمكم. )ُيتبع(

الدكتور طارق سويدان

س 5 و36 دقيقةالصبح :  
س 7 و03 دقيقةشروق الشمس : 

 س 12 و40 دقيقةالظهر :
س 15 و43 دقيقةالعصر : 

س 18 و06  دقيقةالمغرب : 
 س19 و30 دقيقةالعشاء :

لي��وم  الص��الة  أوق��ات 
الثاني  30 ربي��ع  اخلمي��س 
1436 هج��ري املوافق ل19 

فيفري 2015 ميالدي

مسابقة قرآنية لألطفال بصفاقس: 

بطولة الحافظ الصغير
تنظ��م جمعية احملافظة على القرآن الكرمي واألخ��الق الفاضلة، فرع صفاقس 
املدينة، مس��ابقة قرآنية لألطفال بعنوان "بطولة احلافظ الصغير". التس��ابق 
سيكون في جزء عّم لألطفال الذين تترواح أعمارهم بني 5 و7 سنوات وفي حزب 

اجلن مع جزء عّم بالنسبة لألطفال الذي تترواح أعمارهم بني 8 و10 سنوات.
وستس��ند جوائ��ز قيمة ألول ثالثة أبط��ال. جترى االختب��ارات يوم األحد 15 
مارس 2015. للحجز أو االستفسار يرجى االتصال على الرقم )29.314.192( 

أو االلتحاق مبركز الصاحلني طريق العني كلم 3.5 وراء جامع الصاحلني.

حديث نبوي
قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ القرآَن 
ِبس والـــداه يوَم القيامـــِة تاًجا من 
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ْين ال يقوُم 
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ت
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َّ

 الش
ُ

نوٍر ضوءه مثل
 بأخِذ ولِدكما 

ُ
ســـينا هذا فُيقال

ُ
نيا فيقوالن بَم ك لهما الدُّ

القرآَن.
ال��راوي: بري��دة ب��ن احلصي��ب األس��لمي. احمل��دث: 
املنذري. املصدر: الترغيب والترهيب. الصفحة أو الرقم: 
2/303. خالصة حكم احملدث: إسناده صحيح أو حسن 

أو ما قاربهما.

اآلن ُنغّيْر
ِسِهْم( )الرعد، 11(

ُ
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َ
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ومضــــة

إذا ل��م يتعلم الولد الص��دق في البيت فأي��ن يتعلمه؟ وإذا 
ل��م يتدرب عل��ى الوفاء واألمان��ة والرقة بني أحض��ان اآلباء 
واألمه��ات فأي��ن يت��درب؟ ه��ل وظيف��ة البيت توفي��ر العلف 
لسكانه وحسب؟ ألم نسمع قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا 

قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة".
إّن العقوب��ة على االنهيار اخللقي ال تنتظر يوم البعث! لقد 
ش��اهدنا أن األمم اخلاوية الفضائ��ل خفيفة الوزن في امليزان 
العاملي، وأنها حتيا غالبا على التسول االقتصادي ويالزمها 
الهوان والعجز. الش��باب القوي الذكي ثمرة طفولة جنت من 

اإلهمال والضياع وتعهدتها امرأة واعية وأب يقظ.
الشيخ محمد الغزالي

فسحـــة قرآنيـــة

بعد أن قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم "يا 
أيه��ا املدثر.. قم فأنذر".. أي اترك الكس��ل والتدثر.. 
وقم فال تقعد لتنذر الناس.. كَل الناس.. تخيل ما هو 
ش��عور الرسول صلى الله عليه وسلم.. أنه سيقوم 
وحده ينذر قوم��ه.. ويفاصلهم.. فه��و يدعوهم إلى 
منه��ج حياة جديد مختلف متاما.. بل هو يصادم كل 
م��ا يعتقدونه.. فتخي��ل كمية التس��اؤالت في صدر 
رس��ول الل��ه صلى الل��ه عليه وس��لم.. "م��اذا أفعل 
وحدي؟ وكيف أفع��ل ذلك؟" كان��ت اإلجابة بعدها 
مباش��رة "وربك فكب��ر".. عّظم رب��ك وصفه وحده 
بالكبرياء قوالً واعتقاداً على كل حال.. عندئذ تظهر 
األش��ياء في حجمها الصحيح.. فكلما ازداد الداعية 
تعظيم��ا لل��ه تعالى كلما صغر في عينيه كل ش��يء 

آخر مهما انتفش الباطل وتلون وتكّثر.
هذه التس��اؤالت التي جالت في صدر نبينا صلى 
الل��ه علي��ه وس��لم ُيبينها ه��ذا احلدي��ث اجلليل في 
صحي��ح مس��لم، قال رس��ول الل��ه صلى الل��ه عليه 
وس��لم: )وإن الل��ه نظ��ر إل��ى أه��ل األرض فمقته��م 
عربه��م وعجمهم إال بقايا من أه��ل الكتاب وقال إمنا 
بعثت��ك ألبتلي��ك وأبتلي ب��ك وأنزلت علي��ك كتابا ال 
يغس��له املاء )أي محفوظ فى الصدور( تقرؤه نائما 
َق قريشا  ويقظان )ال يفارقك( وإن الله أمرني أن أَُحِرّ
)أُنِذَرُه��م وأجاهده��م( فقل��ت رب إذا َيثلَغوا رأس��ي 
)يكسروه( فيدعوه ُخبَزة )ُيفتتوه( قال اسَتخِرجُهم 
كما اس��َتخَرجوك واُغُزه��م ُنْغ��ِزَك )ُنِعيُنَك(، وأنفق 
فس��ننفق عليك وابعث جيش��ا نبعث خمس��ة مثله( 
تأمل ف��ى إجابات الل��ه عندما س��أله! وكأن ملخص 

اإلجابة )أنا معك فال تخف(.



ثقافية
11صوتكم

-  ف. نورالدّين
اختتم��ت دار الش��باب س��يدي عل��وان  
فعاليات املشروع التنشيطي "احلرقة 
وين ماش��ي��ن؟" الذي امتّد  يومي 10 
بدع��م  وحظ��ي   2015 فيف��ري   14 و 
م��ن اإلدارة العاّم��ة للش��باب، في حني 
س��اهمت عديد األطراف في األش��غال، 
الش��بابّية  األنش��طة  مكت��ب  أهّمه��ا 
باملهدّية ودار الشباب املتنّقلة باملهدّية 
والوكال��ة الوطنّية للتش��غيل والعمل 
املس��تقّل ولبن��ك التونس��ي للتضام��ن 
ومركز األعمال ومراكز التكوين املهني 

إلى جانب دار الثقافة سيدي علوان.
 وتضّم��ن برنام��ج ه��ذه التظاه��رة 
التحسيس��ّية الهاّمة افتتاح املش��روع 
بوسط املدينة وإقامة معرض وثائقي 
إضاف��ة إل��ى توفي��ر ف��رص ع��روض 
املب��ادرات  دع��م  وبرام��ج  للش��غل 
الفردّي��ة ث��ّم انتظ��ام وح��دة إنص��ات 

ألصح��اب الش��هادات واملعّطل��ني ع��ن 
العمل بالتعاون م��ع دائرة التمويالت 
ووكال��ة  الفالحّي��ة  والتش��جيعات 
النهوض بالصناعة واإلدارة اجلهوّية 
للتنمي��ة وعديد الهي��اكل املدعّوة لفتح 
آفاق تشغيلّية للش��باب املستهدف في 

تظاهرة "احلرقة.. وين ماشني؟".
وأفاد املنّسق العام رياض سالّم بأّن 
فكرة إقامة مثل هذه احملّطات التربوّية 
الش��بابّية ين��درج ف��ي محاول��ة جمع 
فئ��ة الش��باب الع��ازم عل��ى املخاطرة 
بحياته لتخّطي ح��دود وطنه وتقرير 
الهجرة بطرق غير ش��رعّية لالستماع 
إليهم وبحث احلل��ول املمكنة لتوعيته 
وتوجيه��ه للع��دول ع��ن تنفي��ذ ه��ذه 
الفك��رة اخلطيرة كما س��عت التظاهرة 
إلى إش��راك رّواد املؤّسسات الشبابّية 
ه��ذه  مبخاط��ر  التوعي��ة  عملّي��ة  ف��ي 
الظاه��رة وما ينج��ّر عنها م��ن عواقب 
وخيم��ة، ال يفوتن��ا أيض��ا أّن��ه خ��الل 

الفت��رة الصباحّية من  اليوم الثاني مّت 
عرض الشريط السينمائي "احلرقة" 
يليه اختيار أفضل ومضة حتسيس��ّية 
ضم��ن  "احلرق��ة"  موض��وع  ح��ول 
املسابقة املفتوحة للشباب ومنخرطي 
دور الش��باب وذلك من أجل حتفيزهم 
ه��ذه  عل��ى  عم��ق  بأكث��ر  لالش��تغال 
املعضلة الت��ي مازالت تؤّرق العائالت 

التونسّية.

التش��جيعية  باجلوائ��ز  وف��ازت 
دار الش��باب ط��وزة باجلائ��زة األولى 
ودار الشباب س��يدي علوان باجلائزة 
ملول��ش  الش��باب  دار  أّم��ا  الثاني��ة 
فتحّصل��ت على اجلائ��زة الثالثة. وقد 
رف��ع املنظم��ون تقري��را ح��ول نتائج 
هذا املش��روع عبر رصد خلصوصيات 
الراهن ومس��تقبل الرهان��ات، مرفوقا 

بالتوصيات العاّمة.

- فؤاد نور الدين  
التأمت يوم اإلثنني برواق" علي خوجة 
" للفن��ون باملهدّي��ة واحتف��اء بالذكرى 
الرابعة على تأسيس��ه ورش��ة رائقة في 
الرس��م على املاء  أّطرته الفّنانة الش��اّبة 
القادمة من تركيا الفّنانة ش��بنام كوتش 

.Sebnem Koc
 وش��ارك ضمن هذه التظاهرة عدد من 
املبدع��ني التونس��ّيني على غ��رار الفنان 
التش��كيلي محمد أكرم خوجة، الش��اعر 

واخلّط��اط ج��الل باب��اي ث��ّم الرس��امة 
إين��اس حم��زة إضاف��ة إلى مواكب��ة ثلّة 
من طلبة املعه��د العالي للفنون اجلميلة 
بسوس��ة واملهووس��ني بالرس��م بشّتى 
أنواع��ه من فئ��ة الهّواة على غ��رار هدى 
احل��اج يوس��ف، سوس��ن فقيه س��عيد، 
أس��ماء منص��ور، وداد ح��ّداد ، راضي��ة 
براهم ، منية شوك، نورة قيزاني، سمّية 
زي��دي، أن��س الزع��ق، روض��ة قيزاني، 
ج��والق  أم��ل  يوس��ف،  احل��اج  جن��الء 
خوج��ة.. ون��زل الفّنان التونس��ي املقيم 

بأملاني��ا مبدينة دورتومند الطّيب عي�ّاط 
ضيف شرف على هذه التظاهرة.  

الي��وم  مس��اء  يحتض��ن  أن  وينتظ��ر 
اخلميس 19 فيفري 2015 نفس الرواق 
ه��ذه  أعم��ال  ملجم��ل  جماعي��ا  معرض��ا 
الورشة ومعرض الصور الفوتوغرافّية 
"ش��مس واحدة ال تكفي س��ماء تونس" 
للفّنانة الشاّبة القادمة من تركيا شبنام 
كوت��ش وال��ذي يحمل بني طّيات��ه قرابة 
35 ص��ورة فوتوغرافّية التقطتها خالل 

جتوالها بني مختلف املدن التونسّية.

– هالة صويدي
ع��رض أحم��د عب��د الناظ��ر اخلبي��ر في 
والتنمي��ة  للبح��وث  العرب��ي  مرك��ز 
"كوث��ر" أم��س األربع��اء خ��الل ن��دوة 
فكري��ة أه��م النق��اط الت��ي ج��اءت ف��ي 
املؤمترات املنعقدة سابقا والتي تعهدت 
فيها الدول العربية املشاركة ومن بينها 
تون��س بالعم��ل عل��ى حتقي��ق أهدافها 
بخص��وص امل��رأة والطفول��ة والتعليم 

والصحة.
وتعه��دت ال��دول العربية املش��اركة 
في املؤمت��رات الثالثة لس��نوات 1994 
باملج��االت  باالرتق��اء  و2000  و1995 
املذكورة لتحقيق التنمية، وقد أكد أحمد 
عب��د الناظر ارتباط ه��ذه األهداف بعدة 
أه��داف أخرى مث��ل احلوكمة الرش��يدة 
واإلرادة السياسية والسياق املجتمعي 
والثقافي ومس��ألة التش��غيل واحلد من 

الفقر.
وتناولت الورش��ة النق��اط التنموية 
به��ا  أت��ت  الت��ي  املج��االت  جمي��ع  ف��ي 
املؤمترات الثالثة الس��ابقة وهي مؤمتر 
القاه��رة ف��ي 1994 ومؤمت��ر بيكني في 
س��نة  املتح��دة  األمم  ومؤمت��ر   1995

.2000
م��ن  تون��س  إن  الناظ��ر  عب��د  وق��ال 
ب��ني البل��دان املش��اركة ف��ي املؤمت��رات 
السابقة واملتعهدة بالعمل على القضايا 
ل��م  أنه��ا  إال  منه��ا،  واحل��د  املطروح��ة 
تس��تطع الفصل ف��ي قضاي��ا مهمة مثل 
الفقر الذي اليزال يس��تفحل في املجتمع 
التونسي واألمية التي ال تزال في حدود 
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ماهر الجمازي )*(

اإلع��الم  مناب��ر  ف��ي  الّس��جال  كث��ر 
املرئ��ّي وأعم��دة الصح��ف ح��ول بعض 
مظاه��ر االنف��الت من قبل بع��ض األفراد 
واملجموعات املختلفة املشارب واألفكار، 
وق��د اّتصل ه��ذا النق��اش اّتص��اال وثيقا 
م��ن  التش��ريعّية  الّنص��وص  ببع��ض 
حيث س��بل التوفيق بينها وبني التنزيل 
حت��اول  الّس��ياق  ه��ذا  وف��ي  العمل��ّي.. 
هذه املقال��ة بحث العالقة ب��ني مفهومني 
التش��ريع  فلس��فات  ف��ي  جوهري��ني 
وسياس��ات الدول��ة املعاص��رة: احلرّية 
واألمن. فماهي األص��ول الّنظرّية لهذين 
املفهومني في الفكر اإلصالحّي التونسّي؟ 
وما هي أوجه العالقة بني املفهومني؟ ثّم 
كيف تكفل الّدولة حرّية التعبير والنشر 
والصحاف��ة واإلع��الم مع حماي��ة البالد 
من دعوات التم��ّرد على القانون وضمان 
متاس��ك البنية املجتمعّي��ة وحمايتها من 

التفّكك؟
إّن جتلّي��ات اإلش��ادة بفك��رة احلرّية، 
البش��رّية،  النف��س  حق��وق  م��ن  كح��ّق 
ف��ي الفك��ر اإلصالح��ّي التونس��ّي بارزة 
ومتج��ّذرة ف��ي كتاب��ات رّواد اإلصالح، 
وبراه��ني ذل��ك معلوم��ة لكّل من ق��رأ هذا 
الفكر بعمق، وذلك ما نس��عى إلى إيراده 
بانتقاء بعض الش��واهد من هذه املدّونة 
عب��ر عص��ور مختلف��ة وحق��ب تاريخّية 
متنّوع��ة مع مراع��اة التسلس��ل الزمنّي، 
وال نّدع��ي في ذل��ك االس��تقصاء... فمنذ 
خي��ر الّدين التونس��ي )-1822 1889( 
ب��دأ الّن��زوع إل��ى تأصيل الدع��وة لفكرة 

احلرّية، وقد جتلّى ذلك في سياق حديثه 
عّم��ا وصل��ت إلي��ه أروب��ا م��ن االزدهار 
والتطّور وما صار عليه حال املسلمني في 
ذلك العصر من التراج��ع. إذ عقد فصوال 
ف��ي كتاب��ه" أق��وم املس��الك ف��ي معرفة 
أحوال املمالك" وس��مها ب���" احلرّية في 
أروب��ا ، احلرّية الش��خصّية"، "احلرّية 
السياسّية" ينقل فيها- بانبهار- جتربة 
املجتم��ع األوروبّي في النهضة ثّم يعّقب 
عليها مجمال القول: "وباجلملة فاحلرّية 
إذا ُفق��دت من اململكة تنع��دم منها الراحة 
والغن��ى، ويس��تولي عل��ى أهله��ا الفق��ر 
والغالء، ويضع��ف إدراكهم وهّمتهم كما 

يشهد بذلك العقل والتجربة.." 
أّم��ا ف��ي مرحل��ة زمنّي��ة الحق��ة فق��د 
كانت الدع��وات إلى تأصيل ه��ذا املفهوم 

واضحة ف��ي تصاني��ف كثير م��ن علماء 
الش��ريعة ورج��ال اإلص��الح وص��ارت 
مجّسدة في ش��عارات الطبقة السياسّية 
ف��ي النصف األّول من القرن العش��رين.. 
وآي��ة ذلك م��ا نّص علي��ه الش��يخ محّمد 
 )1879-1973( عاش��ور  ب��ن  الطاه��ر 
ف��ي ج��ّل كتابات��ه وكذلك ف��ي احملاضرة 
الش��هيرة الت��ي ألقاه��ا العالّم��ة املصلح 
محّم��د اخلضر حس��ني ف��ي ن��ادي قدماء 
ف��ي  ب�"احلرّي��ة  املوس��ومة  الصادقّي��ة 
اإلس��الم "...ولنقتبس من هذه الكتابات 
م��ا ورد ف��ي الب��اب الثاني املس��ّمى "في 
مقاص��د التش��ريع العاّم��ة" م��ن كت��اب 
"مقاصد الشريعة اإلسالمية"، وقد عقد 
صاح��ب الكت��اب فصال كام��ال ُيجلّي فيه 
املس��ألة ويستدّلّ عليها باألدّلة الشرعّية 

القاطعة، والبراهني العلمّية الس��اطعة، 
مبّين��ا مفهومه��ا وحدوده��ا وضوابطها 
بأس��لوبه املاتع وقلمه الرشيق إذ يقول: 
"فحرّي��ة االعتق��ادات أّسس��ها اإلس��الم 
بإبط��ال املعتق��دات الضاّل��ة الت��ي أُْكِرَه 
دعاة الضالل��ة أتباعه��م ومريديهم على 
اعتقادها ب��دون فهم وال ه��دى وال كتاب 
مني��ر. وبالدع��وة إل��ى إقام��ة البراه��ني 
احلّقة، ثّم األمر بحسن مجادلة املخالفني 
ورّده��م إل��ى احل��ّق باحلكم��ة واملوعظة 
وأحس��ن اجل��دال ث��ّم بنف��ي اإلك��راه في 

الّدين" )1(
وملّ��ا كانت احلرّي��ة منوط��ة ومقترنة 
كّل االقتران بالعلوم واملعارف أّكد عليها 
قائ��ال : "ومنه��ا حرّي��ة العل��م والتعليم 
والتألي��ف ولقد ظهرت ه��ذه احلرّية في 

أجمل مظهر في القرون الثالثة األولى من 
تاريخ اإلس��الم، إذ نشر العلماء فتاواهم 
ومذاهبهم، واحت��ّج كّل فريق لرأيه، ولم 

يكن موجبا ملناوأة وال حلزازات ")2(
ودون االس��تفاضة ف��ي إي��راد النقول 
خش��ية اإلطالة واإلس��هاب فإّننا نخلص 
إلى أّن فكرة احلرّية واحلّق فيها متأّصل 
في الفكر اإلصالحّي التونس��يّ منذ القدم 
وال س��ّيما ف��ي النصف الثان��ي من القرن 
التاس��ع عش��ر وبداية القرن العش��رين، 
خاّص��ة أثناء احلقبة االس��تعمارية التي 
س��اهمت أكث��ر ف��ي إيق��اظ الهم��م وتوق 
النف��وس إلى التحّرر من نير االس��تعمار 

واالستبداد. 
إّن مب��دأ احلري��ات عري��ق ف��ي الفك��ر 
اإلس��المي عراق��ة اإلس��الم وهو م��ا حدا 

الحبيب ستهم

قد يبدو السؤال بس��يطا جدا وكذلك 
اإلجاب��ة علي��ه أو أكث��ر بس��اطة ولكن 
يبقى الس��ؤال قائما ما لم يش��هد العالم 
توقفا لدماء املس��لمني والعرب املنهمرة 
في كل أنحاء املعمورة وبصفة ممنهجة 
في الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا. 
يق��ول مالك اب��ن نبي املفك��ر اجلزائري 
إن اس��تعمار الش��عوب ال ميكن أن يتم 
وإن مت فال يس��تمر إال إذا كانت عند تلك 
الش��عوب قابلي��ة لالس��تعمار وق��د مت 
تأويل كالمه ميينا وشماال حيث اعتبره 
البعض دعوة للخنوع والرضا بقضاء 
الله واالعت��راف باألمر الواقع ولو كان 

مس��تحدثا في حني دافع البعض اآلخر 
عن ه��ذه املقولة على أس��اس أنها متثل 
دع��وة ج��ادة للع��رب واملس��لمني لكي 
ينفضوا غبار التقاعس والكسل العقلي 
واجلس��دي والنه��وض لبن��اء حضارة 
اإلس��الم م��ن جدي��د، حض��ارة قوية ال 

يستطيع االستعمار اختراقها.
 كم��ا ذهب ابن نب��ي إلى أن الش��عب 
لالس��تعمار  وقاب��ال  خاضع��ا  كان  إذا 
ف��إن حكومت��ه س��تكون أكث��ر من��ه في 
القضي��ة  مثل��ت  وق��د  الصف��ات،  تل��ك 
عل��ى  رئيس��ية  ركي��زة  الفلس��طينية 
أساس��ها بنى ويبني املس��تعمر القدمي 
عالقاته وتعامالته م��ع الدول العربية 
واإلس��المية فيغ��دق عل��ى البع��ض أو 

ميس��ك عنها بقدر تطبيعها م��ع الكيان 
املس��تويات  جمي��ع  عل��ى  الصهيون��ي 
دون اس��تثناء وفي نف��س الوقت مثلت 
األم��ة  الفلس��طينية بطاري��ة  القضي��ة 
وأقصد الش��عوب العربية واإلسالمية 
لتش��حن  إليه��ا  تع��ود  كان��ت  الت��ي 
إرادته��ا وأصالتها وعزميته��ا من أجل 
االس��تعصاء واالمتناع عن الذوبان في 
مش��روع الغ��رب االس��تعماري اجلديد 
وال��ذي يريد م��ن العرب واملس��لمني أن 
يكونوا بال س��يادة وال مشاريع نهضة 
وال تقري��ر مصي��ر وال اس��تقالل للقرار 
ب��ل كنتون��ات متفرق��ة متناح��رة غي��ر 
قابل��ة للتوحي��د مع��دة الس��تهالك م��ا 
ينتج��ه الغرب فكرا وم��ادة وفاحتة له 

املجال ملزي��د نهب ثرواته��ا وخيراتها، 
رمبا مثلت احلرب الباردة بني الش��رق 
الغ��رب  تنفي��ذ  أم��ام  عائق��ا  والغ��رب 
ملش��روعه وبس��ط هيمنته على الشرق 
األوسط بحكم انقسام العرب واملسلمني 
االنهي��ار  من��ذ  ولك��ن  احللف��ني  ب��ني 
الدراماتيك��ي لالحت��اد الس��وفياتي ثم 
س��قوط جدار برل��ني س��ّرع الغرب في 
خططه الرامية إلى بس��ط نف��وذه على 
بقية الدول اخلارجة عن طوعه ترغيبا 
وترهيبا للحكام وللش��عوب وأساس��ا 
النخ��ب واملثقف��ني دون إغفال��ه عنصر 
التفرقة وب��ث الع��داوات أو إيقاظها أو 
تأجيجها بني الدول تارة وبني مكونات 
الدول��ة الواح��دة ت��ارة أخ��رى. فكانت 

ح��رب االس��تنزاف العراقي��ة اإليرانية 
قل��ب  حكوم��ة  عل��ى  االنق��الب  وكان 
الدي��ن حكمتيار في أفغانس��تان فكانت 
طالب��ان وكان��ت القاع��دة وكان الدمار 
في الصومال وتقس��يم الس��ودان وكان 
اس��تدراج العراق إلى فخ الكويت ومن 
ث��م الفتك به��ا وكانت محاص��رة إيران 
قصد حجب التكنولوجيا النووية عنها 
وكان��ت احل��روب عل��ى غ��زة وجنوب 
لبن��ان وكان��ت الهجم��ات املكثف��ة على 
واإلس��المية  العربي��ة  األم��ة  ضمي��ر 
ف��ي ح��ق قائدها الرس��ول محم��د عليه 
الص��الة والس��الم كل ذل��ك م��ن أج��ل 
التش��ويش عل��ى عق��الء األم��ة وإعاقة 
عملي��ة التغيي��ر واإلص��الح. ولك��ن ما 

لمصلحة من إشعال الفتنة ودق طبول الحرب في شمال إفريقيا؟

العالقة الجدلّية بين الحرّية واألمن

▲ الخضر حسين ▲ محمد عمارة ▲ محمد الطاهر ابن عاشور

 العدد 580 الخميس 30 ربيع الثاني  1436هـ  الموافق لـ 19 فيفري 2015



  رأي
13صوتكم

البّطال: 
كارثة لغوية

سوار الشارني )*(

      يتح��دث جمي��ع الناس دائما عن البطال��ة والبطالني. ولكن لم 
يفك��ر أي واحد منهم في البحث عن معنى البطالة في اللغة العربية 
وخاصة في معجم "لسان العرب" البن منظور. فهذا املعجم الكبير 

يحتوي على تعريف واقعي وحقيقي للبطالة خاصة في تونس.  
ب��نّي ابن منظور عديد املعاني للبطالة وه��ي تنطبق على البطالة 

في تونس.
 َبَطل الش��يُء َيْبُطل ُبْطالً وُبُطوالً وُبْطالناً: ذهب ضَياعاً وُخْسراً، 
فه��و باطل. ه��ذا التعريف ينطبق عل��ى حياة البّطال��ني في تونس، 
فالبّطال ضائع وخس��ران. وكثيرا ما  تقول له عائلته "يا خاس��ر" 
، ي��ا "ضايع". وعندما يتع��رف على فتاة وحتصل بينهما مش��كلة 

تقول له: " آنا ما نعرسش بواحد ضايع كيفك ال خدمة ال قدمة". 
ذه��ب َدُمه ُبْطالً أَي َهَدرا. وبالفع��ل فإّن البطال في تونس ال قيمة 
له وال قدر يسّبه كّل الناس ويسكت وإذا أحب فتاة يأتي  املوظف أو 

صاحب العمل ويفتكها منه..
وَبِط��ل في حديثه َبَطالة وأَبطل: َهَزل: البّطال ومن  كثرة التدخني 

وشرب اخلمر تراه هزيال كأنه شيخ في الثمانني.
ل: فعل الَبَطالة وه��و اتباع اللهو واجَلهالة: البطال مدمن  والَتَّبُطّ
عل��ى القه��وة وعلى الس��جائر وعل��ى اخلم��ر ويعاك��س الفتيات .. 

ويتعلم الكالم الفاحش.. ويزنى مع العاهرات. 
وأَْبطل فالن: جاء بكذب واَدّعى باطالً: البطال  يلتجىء إلى الكذب 
و" التبلعيط" كلّما س��رق ش��يئا من منزل وكلما عاد متأخرا.. وهو 
يك��ذب على كّل فتاة يتعّرف عليها فيوهمه��ا أنه موظف كبير ولكنه 

نسي حافظة نقوده..
ورج��ل َبَطل َب��نِيّ الَبطالة والُبطولة: ُش��َجاع َتْبُط��ل ِجَراحته فال 
ادت��ه، وقيل: إمِنا ُس��ّمي َبَطالً ألَن��ه ُيْبِطل  يكَت��ِرُث له��ا وال َتْبُطل جَنَ
العظائم بَس��ْيفه فُيَبْهرُجها، وقيل: س��مي َبَطالً ألَن األَشّداِء َيْبُطلُون 
عنده: تسعون باملائة من البطالني في تونس أبطال في الكذب وفعل 

املنكرات واللعب بعوطف البنات ..
كّل بطال عندنا هو بطل.

)*( طالبة

إل��ى  اإلس��المّيني  املنّظري��ن  م��ن  بكثي��ر 
اعتباره��ا ض��رورة واجبة وليس��ت حّقا 
فحس��ب )ينظ��ر ف��ي ه��ذا الس��ياق محّمد 
اإلنس��ان"(  وحق��وق  اإلس��الم  عم��ارة" 
ث��ّم إّن ه��ذا املفهوم ازده��ر وتبلور وصار 
دعوة ملّحة مع اإلعالنات العاملّية حلقوق 
اإلنس��ان ث��ّم ف��ي احل��راك السياس��ي في 
العال��م العرب��ي، ثّم ف��ي أس��مى جتلّياته 
عندم��ا حت��ّول إل��ى مطل��ب ش��عبّي ف��ي 
الث��ورات العربي��ة التي عصف��ت بأنظمة 
االس��تبداد، وق��د كان مطل��ب احلرّية أّس 
املطالب وال نعدم - كذلك - مطلب العدالة 
االجتماعي��ة.. وهو ما جتّس��د، فيما بعد، 
ف��ي املس��توى التش��ريعي ف��ي الدس��تور 

التونسي.
فاحلرّية إذن أص��ل ومقصد من مقاصد 
شريعتنا، وهي س��بيل نهضتنا وحتّررنا 
والثقافّي��ة..  االقتصادّي��ة  التبعّي��ة  م��ن 
وه��ي الس��بيل األق��وم- كذل��ك- لتحقيق 
السيادة احلقيقّية لالّمة إذ "اإلسالم يرى 
ف��ي احلرّية الش��يء ال��ّذي يحّق��ق معنى 
احلياة لإلنس��ان... فيها حياته احلقيقّية، 
وبفقده��ا مي��وت، حّت��ى ولو ع��اش يأكل 
ويش��رب ويسعى في األرض كما هو حال 

الدواّب واألنعام" )3(.
ولق��د كان التنصي��ص عل��ى احل��ّق في 
احلرّية ف��ي التش��ريعات واملواثيق ملزم 
لألفراد واملنّظم��ات واجلمعّيات وخاّصة 
الدول، ب��ل إّن التنصيص عل��ى هذا احلق 
ما ُس��ّن إالّ حلماية الفرد من عنف الّدولة. 
ف��ي  أص��ل  احلرّي��ة  كان��ت  ف��إذا  وعلي��ه 
تش��ريعاتنا فماهي س��بل التوفي��ق بينها 

وبني سيادة الدولة وضمان األمن؟

 إّن قراءة فاحصة في مصادر التشريع 
اإلس��المّي ومقاصد الشريعة العاّمة جند 
فيه��ا أّن مفه��وم األم��ن أص��ل م��ن أصول 
واألف��راد  واج��ب  وحتقيق��ه  اإلس��الم، 
والدولة بهياكلها املختلفة سّيان في ذلك، 
وعلى الّدولة أن حتّقق الس��يادة واملنعة، 
اخت��راق  أّي  م��ن  املجتم��ع  حتم��ي  وأن 
وحتّقق أمن الف��رد... ولك��ّن مفهوم األمن 
مّر في الفكر السياس��ي القدمي واألنس��اق 

الفكرية احلديثة مبراحل مختلفة.
العلم��اء لقضي��ة  ف��ي تقري��رات  ج��اء 
ف��ي  احلاك��م،  توّل��ي  وش��روط  الوالي��ة 
الكتاب��ات املتعلّقة بالسياس��ة الش��رعّية 
جملة من الش��روط والصفات في احلاكم 
الّذي يس��تقيم به أمر امللك/الدولة، منها: 
"حماية بيضة اإلس��الم وال��ذّب عنها، إّما 
ف��ي كّل إقلي��م إن كان خليف��ة أو في القطر 
املخت��ّص ب��ه إن كان مفّوضا إلي��ه .." ثّم 
ف��ي احلّق العاش��ر : "العدل في س��لطانه 
وس��لوك م��وارده ف��ي جمي��ع ش��أنه قال 
تعالى : إّنا الله يأمر بالعدل و اإلحسان" 
]..[ وق��د اتفق��ت ش��رائع األنبي��اء، وآراء 
احلكم��اء والعق��الء أّن العدل س��بب لنمّو 
الب��ركات، ومزي��د اخلي��رات، وأّن الظل��م 
واجلور س��بب خل��راب املمال��ك واقتحام 
املهال��ك، وال ش��ّك عندهم في ذل��ك.. " اه�. 

 )4(
وأم��ا تقرير ذل��ك في الفك��ر اإلصالحّي 
التونس��ي فمعلوم كذلك وه��و مبثوث في 
املدّون��ة.. ث��ّم إّننا جند ه��ذا املفهوم تطّور 
في األنس��اق الفكرية الغربّي��ة وفي الفكر 
السياس��ي املعاصر عاّمة ليحي��ل على ما 
ُس��ّمي ب�"األمن القومي" أو األمن الشامل 
"أو األم��ن االس��تراتيجي ألي��ة دولة؛ فقد 
ساد هذا املصطلح في األدبيات السياسّية 
والعالق��ات الدولّي��ة من��ذ نهاي��ة احلرب 
العاملي��ة الثاني��ة وه��و "عن��وان التحّرر 
الكام��ل من التهدي��د اخلارج��ّي أو اإلكراه 
السياس��ي ث��ّم التط��ور باجت��اه التنمي��ة 

الشاملة" )5(.
فللمصطل��ح إذن مدل��ول ع��ام.. ولك��ّن 

ه��ذا املفهوم يس��تند إلى أس��س وعناصر 
أساس��ّية ليتوّف��ر في أية دول��ة كاجليش 
الناه��ض  واملجتم��ع  والديبلوماس��ّية 
والثقاف��ة واحلف��اظ على البيئ��ة وحماية 

مصادر الطاقة واملوارد الطبيعّية..
إّن إرادة حتقيق األم��ن العام ال تقتصر 
ض��رورة، عل��ى بع��ض اجلوان��ب وتهمل 
بعضها اآلخر، وإالّ اختّل التوازن أو صار 

مبتورا بتغّول بعض أركانه ..
وإذا م��ا اس��تندنا إلى ه��ذه املقاربة في 
مفه��وم األمن القومي جن��د أّن بينها وبني 
احلرّي��ة كح��ّق، ص��الت وثيق��ة؛ ف��إذا ما 
انعدمت احلرّيات اختّل األمن؛ إذ الس��لطة 
السياس��ّية احلاكم��ة والثقاف��ة ج��زء من 
ف��ي مفه��وم  أركان  األم��ن وه��ي  مفه��وم 

احلرّية..
إّن احملافظ��ة عل��ى احلرّي��ات وضم��ان 
األمن الش��امل قرينان، ورغم أّنها معادلة 
صعبة، وليست سهلة املنال في مستواها 
البح��ث ع��ن  العمل��ّي، ولك��ّن  التطبيق��ي 
مقارب��ات ت��وازن بني املفهوم��ني وبتراكم 
التج��ارب جتد ه��ذه املعادلة مس��تقّرا لها 

في مجتمعاتنا.

)*( طالب مرحلة ثالثة في اللغة 
واآلداب والحضارة العربية بكلّية العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية بتونس.

المراجع:

 )1(مقاصد الش��ريعة، ص 396، حتقيق 
محّمد الطاهر امليساوي. 

 )2( م. ن 397. 
 )3(اإلس��ام وحق��وق اإلنس��ان، محم��د 

عمارة.
  )4(ينظر حتري��ر األحكام في تدبير أهل 

اإلسام، ابن جماعة الكناني.
 )5(عرابيا، صافي س��عيد، العدد احلادي 

والسبعون.

ل��م تتوقع��ه تلك الق��وى املهيمن��ة عبر 
أجهزتها الدبلوماسية الرسمية أو عبر 
املؤسس��ات التي ت��دور ف��ي فلكها مثل 
الصنادي��ق املالية العاملية والش��ركات 
املتعددة اجلنس��يات وبعض املنظمات 
احلاملة ليافطة العمل اإلنس��اني. ما لم 
تتوقع��ه ليس إرادة الصم��ود عند هذه 
الش��عوب بل أنه��ا لم حتت��ج لتنتفض 
س��وى والعة البوعزيزي رحم��ه الله، 
نع��م ذلك الش��اب اجلنوبي من س��يدي 
بوزيد وهي إح��دى الواليات احملرومة 
ف��ي تون��س أطل��ق ش��رارة االنعت��اق 
والتمرد للشعوب العربية على حكامها 
اخلاضع��ني واملثخن��ني بالتبعية همهم 
مصلحته��م اخلاص��ة فق��ط وق��د مثلت 

هّبة الش��عوب العربية املفاجئة صدمة 
للمس��تعمر الق��دمي اجلديد ب��ل لم يجد 
س��وى الدهش��ة وهو يش��اهد تس��اقط 
عمالئ��ه الواح��د تل��و اآلخ��ر. ومب��ا أن 
األي��ام دول وأن ص��راع التداف��ع ب��ني 
احلق والباطل وبني الفضيلة والرذيلة 
وبني احلرية واالس��تعباد باق إلى يوم 
القيام��ة فلي��س غريب��ا أن تعم��د ق��وى 
الغرب إلى عقد مؤمترات واالس��تعانة 
امل��د  فرمل��ة  أج��ل  م��ن  خبراته��ا  ب��كل 
الث��وري الش��عبي العرب��ي واحل��د من 
انتش��اره إن ل��م تعم��ل عل��ى االنق��الب 
علي��ه برّمت��ه إن لم يكن ذل��ك بجيوش 
ومع��اول الغ��رب ف��ال ب��أس أن يك��ون 
أنفس��هم  واإلس��الم  العروب��ة  بأبن��اء 
فيكون أش��ّد وقعا وأمل��ا وأدوم للعداوة 
والبغض��اء والفرق��ة والتقس��يم ما دام 
هناك حمقى، وما أكثرهم، يعتقدون في 
الفرق��ة الناجي��ة وال يرونها س��وى في 
أنفس��هم وآخرون يعتقدون في طهرية 
عرقه��م أو مذهبه��م. ونفر آخ��ر أخذته 

الع��زة باإلثم بعد أن س��قى أرض مصر 
بالدماء الطاهرة الزكية عوضا عن مياه 
النيل فانتقل بس��الح الغرب يغير على 
بلد ش��قيق ه��و اآلخر يص��ارع من أجل 
مللمة جراحه وتوحيد صفوفه وجتاوز 
حالة الفوض��ى واالقتتال التي ما كانت 
عن��د  القص��وى  الرغب��ة  ل��وال  لتك��ون 
الغرب للسيطرة على مواقع الثروة في 
ليبي��ا، وطائفة أخرى ال ت��زال ترى في 
احلضارة الغربية وعاداتها وتقاليدها 
املنق��ذ للبش��رية م��ن التخل��ف والفق��ر 
ف��ي حني يق��ول املثل "ما ح��ّك جلدك إال 

ظفرك".

 وهذا ما نعيش��ه اليوم من محاوالت 
رهيب��ة ل��وأد الضمي��ر العرب��ي وقت��ل 
األمل فيه وبعث اليأس حتى يستس��لم 
جل��الده اجلدي��د معتبرا إي��اه املنقذ من 
امل��وت ومن الدمار وم��ن الفوضى، إنها 
الفتنة بكل معانيه��ا حيث لم يعد الفرد 
يبحث في األسباب واملسببات والبحث 

اجل��دي عن حلول بقدر م��ا هو مرعوب 
م��ن النتائ��ج س��واء نتائج احل��رب في 
س��وريا أو التفجي��رات ف��ي الع��راق أو 
الوضع في اليم��ن أو ما يدور في مصر 

الشقيقة أو األحداث األخيرة في ليبيا.
 لقد اهتدى الغرب إلى الطريقة املثلى 
في الهيمنة على الش��رق األوس��ط ومن 
ثمة توس��يم الكيان الصهيوني بوسام 
السيد املهيمن واحلارس األمني للمنطقة 
وتتمثل هذه الطريق��ة في فوبيا الرعب 
وفوبيا التخويف، ليس مهما الوس��يلة 
حت��ت  احلمق��ى  ببع��ض  تك��ون  كأن 
ش��عار ما يس��مى بداعش أو احلوثيني 
والقاع��دة ف��ي اليم��ن أو السيس��ي في 
مص��ر وبعض املليش��يات ف��ي ليبيا أو 
القاعدة ف��ي مالي وجن��وب اجلزائر أو 
التعطي��ل املبالغ فيه لإلنت��اج ودوران 
عجلة التنمي��ة أو من تغازله��م الرغبة 
م��ن املثقف��ني والنخ��ب في الع��ودة إلى 
سخاء عطايا أس��يادهم القدامى... املهم 
عند مهندس��ي النظ��ام العامل��ي اجلديد 

هو تركيع هذه األمة التي صمدت طيلة 
حقبات االس��تعمار املباش��ر ول��م تفقد 
هويته��ا مثلما وق��ع للهن��ود احلمر في 
القارة األمريكية أو ما مت في أس��تراليا 
إبان االس��تعمار األوروبي حيث أبيدت 
حض��ارات بأكملها، بل امله��م أيضا عند 
القوى املهيمنة اليوم هو منع الشعوب 
م��ن نف��ض ركام غب��ار املس��خ الثقافي 
واالس��تيالب احلضاري إال مبا تقبل به 

هي ومبا ال يهدد مصاحلها احليوية.
فهل س��تنتصر فوبيا الرعب واليأس 
فتص��اب األم��ة بالش��لل القات��ل وتفقد 
الس��حر  أن  أم  الوج��ود  مقوم��ات  كل 
س��ينقلب على الساحر بفضل املعتدلني 
كل  م��ن  والعقالني��ني  واملس��تنيرين 
التوجه��ات والفئ��ات واألطي��اف؟ لق��د 
علمن��ا ديننا وتعلمنا م��ن تراثنا الثري 
أن النور يتلو الظالم وأن العس��ر مهما 
اشتد فس��يعقبه اليسر ولكنهم أناس ال 
يفقه��ون.. أمة ال تخنع لليأس لن تندثر 

حضارتها.

لمصلحة من إشعال الفتنة ودق طبول الحرب في شمال إفريقيا؟

العالقة الجدلّية بين الحرّية واألمن
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-سليم الحكيمي 
ُخط��ف االقب��اط املصري��ون في س��رت، 
فقتلوا ف��ي طرابلس، فقصف الّسيس��ي 
االطف��ال  م��ن  الضحاي��ا  وكان  درن��ة ! 
وليس��وا م��ن الداعش��ني ف��ي مس��رحية 
مخابراتي��ة  لعب��ة  و  االخ��راج  س��يئة 
مكش��وفة، أضحكت الثكلى، ه��ذه املرة، 
إذ  تفوق��وا فيها على اعتى افالم هوليود 
في شريط مفبرك على ساحل غير ليبي 
اك��د البرملاني��ون الليبي��ون ان��ه لي��س 
شاطئهم . هرولت صحيفة "االندبنت" 
ان "تنظيم الدولة االسالمية  صار على 
اعتاب أوروبا، بدأ في العراق وس��وريا 
وانتشر أبعد من ذلك بكثير وصارت له 
والءات في الس��عودية واليمن واالردن 
واآلن  جلزائ��ر  و  وتون��س  ولبن��ان 
ليبيا".  الضربة العسكرية كانت فجأة  
دون مراع��اة ل���2 ملي��ون مص��ري م��ن 
بنغازي ش��رقا الى طرابل��س ودون ان 
يكلف النظام املص��ري أن يجلي رعاياه 
كم��ا تفع��ل دول محترمة زم��ن اخلطر.  
طوال اخلمس��ني يوما الت��ي خطف فيها 
املصري��ون االقب��اط ل��م يس��تطع فيه��ا 
نظام السيس��ي ان يفاوض. بل ال حاجة 
له باملفاوضة فه��ذه املهمة متتلكها دول 
عقائدية تعل��و فيها قيمة االنس��ان مثل 
محم��د  الش��رعي  الرئي��س  مفاوض��ات 
مرس��ي ف��ي  س��يناء الت��ي انق��ذ فيه��ا 
املختطف��ني بل ص��رح "ان مصر البد أن 
حتاف��ظ عل��ى اخلاط��ف واملخط��وف". 
و تركيا الت��ي انق��ذت 69 رهينة تركية  
من مناطق متفرق��ة بالعراق، في عملية 
تفاوض ولم تستطع االحزاب العلمانية 
في تركي��ا زم��ن االنتخابات الرئاس��ية 
التركية، أن تربك العملية مبحاولة دفع 
اردوغان إلى مواجهة داعش في العراق  
ولك��ن نباهت��ه السياس��ية جعلت��ه يرد 
على حزب الشعب اجلمهوري  وزعيمه 
كمال كاليغ��اردو : ال أهاجم داعش ولي 

رهائن عندهم اين حّسكم السياسي ؟
األصل أن يخطف القاتلون في س��رت 
فيقصف السيسي سرت. فقط ألن درنة 
ل��م ترق للسيس��ي ولم يخض��ع رجالها 
النق��الب في مصر ولم يول��وا حفتر . لم  
يكلف السيسي نفسه التفكير في ارزاق 
اجلالية املصرية . الفضيحة  أنه  قصف 
درن��ة دون أي قرار م��ن مجلس االمن أو 
من منظمة االحتاد االفريقي أو اجلامعة 
العربي��ة أو مجل��س األم��ن. ب��ل كان��ت 
الضربة عربدة عس��كرية بلغة"الفتوة 
". فق��د قص��ف ليبي��ا ف��ي الس��ابق وال 
او  عس��كرية  عقوب��ات  ع��ن  حدي��ث 
اقتصادي��ة حتى صار  يعلن انه يقصف 

درنة شمال شرق ليبيا . السيسي حاليا  
لي��س اال حج��ر ف��ي رقع��ة الش��طرجن 
الدولي��ة .  و ه��و أش��د ع��دواة حلماس 
م��ن الصهاين��ة انفس��هم وحرب��ه ه��ي 
بالوكال��ة عن كل املتداع��ني على قصعة 
الواقع العرب��ي املفتت أصال . وكالة عن 
قوى غربية  وعن إس��رائيل . والضربة  
املصري��ة  أحرج��ت دوال عربي��ة كثيرة 
مثل اجلزائ��ر التي رفع��ت صوتها أكثر 
عل��ى لس��ان وزي��ر خارجيته��ا، ولكنها 
هي من س��اهمت في إعادة السيسي إلى 

احلض��ن اإلفريقي بع��د ان جمد االحتاد 
االفريق��ي عضوي��ة مصر اث��ر االنقالب. 
وج��اءت الس��عودية ب��ه في عه��د امللك 
الس��ابق.  السيس��ي ص��ار يقب��ض م��ن 
اجلمي��ع ويبحث ع��ن البدائ��ل التمويل 
ويراها ف��ي انابيب نفط ليبي��ا إن تعذر 
علي��ه نف��ط اخللي��ج. وموق��ف اجلزائر 
الرافض للضربة وعدم دعم الس��عودية 
كفيالن فقط باضع��اف االنقالب وليس 
وقفه .،ورغم انه لم يس��تطع الس��يطرة 
على س��يناء فتح جبهة ف��ي ليبيا، وبلغ 

ب��ه   الصلف ان  يطال��ب بتدخل وغطاء 
اممي وهو االن يغازل فرنس��ا وايطاليا 
ملس��اعدته ، وألن��ه محتاج بت��رول يجر 
اقليمي��ة  ح��رب  احمل��رق  ال��ى  املنطق��ة 
ليصدر ازمة  نظام��ه املتهاوي الداخلية 
الى جبهة خارجية. و منظور االقتصاد 
في العملية واضح فمش��كلة احملروقات  
ف��ي مصر يبل��غ ملي��ار ونص��ف  دوالر 
ش��هريا، فص��ار الرجل  يدف��ع باجليش 
البت��رول  لنه��ب  ليبي��ا  ال��ى  املص��ري 
الليبي اآلصفى في العالم  ثم يس��ترجع 

املصاري��ف من ريع النف��ط 5 1مليار في 
السنة إن جنحت عمليته . 

نق��ل ع��ن املل��ك س��لمان ب��ن العزي��ز 
عندم��ا كان وليا للعهد م��ن  مقربني مثل 
وزي��ر االع��الم الس��عودي وأعضاء في 
مجل��س ش��ورى اململكة الس��عودية أنه 
انتقد االنقالب في مصر  واعتبر مرس��ي 
مظلوما  ولن تس��اعد الس��عودية مصر 
في عجرفتها كما كان االمر في الس��ابق. 
و اإلمارات لن تدفع مرة ثانية، وضاحي 
خلفاني نبه من موقعه عن خطر احلرب 

ف��ي ليبيا.واحلدث قد يدف��ع دول كبرى 
ان تراجع موقفها من االنقالب سواء في 

أوروبا أو العرب. 
انهزم حفتر  مرات في ليبيا. والعملية 
كان��ت لتش��ويه ق��وات "فج��ر ليبي��ا" 
املوالي��ة للمؤمت��ر الوطن��ي  وإظهاره��ا 
مبظهر داعشي. ولذلك كان شريط القتل 

املزعوم في طرابلس. 
"فج��ر ليبا" س��ارعت الى اس��تنكار   
ذب��ح االقب��اط 21 ورفض��ت  أي تدخ��ل 
عس��كري داخل األراضي الليبية، حتت 

تدي��ن  ش��عارات  ورفع��ت  ذريع��ة،  أي 
اإلره��اب بكل ص��وره وأن��واع. وأكدت 
ان الش��عب الليبي وث��واره األحرار هم 
املتكفل مبكافحة اإلرهاب على أراضيهم 
.ومحاولة مصر  وضع االس��الميني في 
خانة واحدة هي خان��ة داعش هي التي 
س��تقود الى الفشل الغربي في التدخل . 
و فجر ليبيا التي جتمع الكتل اإلسالمية 
عام��ة إخوانا وجزء من س��لفية جهادية 
ناضلت ض��د القذاف��ي ودح��رت نظامه 
يطلق عليه��ا اليوم ميليش��يات، وبينما 

يطل��ق حفت��ر عل��ى بقي��ة كتيب��ة اللواء 
والكتيب��ة 32 املوالي��ة للقذافي توصف 
ب�"اجليش وطني" .. ونظام السيس��ي 
ل��م يس��تطع رغ��م 50 قن��اة تلفزي��ة أن 
يعص��ف بوع��ي الث��ورة املتعاظم��ة في 
مصر ومازال عم��ى الطغيان يقوده الى 
األس��وأ كم��ا لم ي��ر فرع��ون البحر حني 
انفل��ق وص��ار كالط��ود العظي��م ولكنه 
تق��دم.  فرغم الفقر واجل��وع تعقد مصر 
صفقة سالح  مع فرنسا تبلغ 5 مليارات 
ف��ي  مص��ر   عس��كر  س��تبيعها  ي��ورو 
احتفال  بتوزيع مشروع قناة السويس  
ويضغط السيسي  للحصول عليها قبل  
اوت املقب��ل متناس��يا ج��وع املصري��ني 

وفقرههم ومقابر سكنهم .
 إذا م��ا قبل��ت باالنق��الب ف��ي بل��دان 
حرك��ة  واعتبرت��ه  العرب��ي  الربي��ع 
تصحيحية وليست ثورة مضادة فانت 
وطن��ي واس��المي معت��دل، وإن رفضت 
فأنت داعش��ي اله��وى. يحص��ل هذا في 
اليم��ن وليبي��ا ومص��ر وجن��ت تون��س 
بأعجوب��ة. وليبيا مهددة أن تتحول إلى 
صوم��ال أخرى عل��ى البحر املتوس��ط. 
فانتش��ار الفوض��ى ق��د يدخ��ل جن��وب 

املتوسط في خطر. 
السيسي لن ينجح في انقالبه وما 
فعلته داعش في العراق وسوريا لن 
تس��تطيع فعله  في ليبيا. فمسلحي 
تنظي��م الدول��ة يواجه��ون جماعات 
مس��لحة اس��المية اخرى لها مكانة 
كم��ا  الليبي��ة  االرض  ف��ي  راس��خة 
ان البل��د يفتق��د الى انقس��ام طائفي 
يس��اعد على تصاعد العن��ف. زادت 
س��يطرة تنظي��م الدولة عل��ى منابع 
النف��ط ف��ي الع��راق وس��وريا، ومن 
النفط  الصعب حتوي��ل احتياط��ات 
في ليبيا الى مصدر للتمويل. وأسوا 
م��ا ميك��ن ان يفك��ر في��ه الغ��رب هو 
االنحياز الى اح��د الطرفني في ليبيا 
ومحاولة تدمير احلركات االسالمية 
في مصر وليبيا واليمن غير مجدية 

وتأتي دائما بنتائج عكسية. 
حك��م  نظ��ام  إل��ى  حتت��اج  ليبي��ا 
عل��ى  ة  ق��ادر  ائت��الف   وحكوم��ة 
االره��اب وف��رض االنضباط  دح��ر 
وتدخ��الت  بالدول��ة  وااللت��زام 
الغربيني والسيس��ي ف��ي ليبيا تفيد 
تنظي��م الدول��ة أكث��ر مم��ا تؤذي��ه. 
وقانون الغاب الدولي هو الذي ُيِحل 
القصف ملن يش��اء ومينع من يش��اء 
وال يعبأ بسقف الدم العربي  العالي 
الذي  رفعه بّشار  في سوريا  فتجّرأ 

السيسي.

بعد قصف مصر  لدْرنة في ليبيا

ُبوكو حرام وِسيسي َحالل
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 الدولي
ال ت��زال املع��ارك العنيف��ة ف��ي مدين��ة 
حلب الس��ورية وريفها متواصلة لليوم 
الثان��ي عل��ى التوالي بني ق��وات النظام 
وكتائ��ب املعارض��ة املس��لحة على عدة 
جبهات، ما أس��فر عن س��قوط عش��رات 
القتل��ى ب��ني الطرف��ني، كم��ا ش��هد ريف 
دمش��ق وحم��ص أعمال قصف أس��فرت 

عن سقوط ضحايا.
حلق��وق  الس��وري  املرص��د  وق��ال 
اإلنس��ان امس األربع��اء إن املعارك في 
مدينة حلب السورية ومحيطها أسفرت 
ع��ن مقت��ل 70 على األق��ل م��ن املقاتلني 
املوال��ني للحكوم��ة الس��ورية وأكثر من 
80 مس��لحا بعد أن بدأ اجليش هجومه 

هناك.
وتاب��ع أن ع��دد القتل��ى م��ن جان��ب 
احلكوم��ة قد يكون أكب��ر ألن مصير 25 
من مقاتليه��ا ال يزال مجه��وال. وأضاف 
أن 66 م��ن مقاتل��ي املعارض��ة التابعني 
جلماع��ات مختلفة قتلوا في املعارك إلى 
جانب 20 على األقل من جبهة النصرة.

60 جندي��ا  أن نح��و  وذك��ر املرص��د 
سوريا وصلوا إلى بلدتي الزهراء ونبل 
إلى الشمال من حلب بعدما انسحبوا من 

معارك في بلدة رتيان يوم الثالثاء.
ويس��عى مقاتل��و املعارض��ة بأحياء 
حل��ب القدمي��ة لقط��ع خط��وط اإلم��داد 
جلي��ش النظ��ام أو إيجاد خط��وط إمداد 
جديدة خاصة بها، بينما يحاول النظام 
تش��تيت تركي��ز املعارض��ة م��ن خ��الل 

الضغط على أكثر من جبهة.
وأكدت شبكة سوريا مباشر أن كتائب 

املعارض��ة قتلت عددا من عناصر جيش 
النظ��ام واملليش��يات املس��اندة له جراء 
اش��تباكات مبحي��ط قرى "باش��كوي" 
و"ريت��ان" واملالح بري��ف حلب، وأنها 
اعتقلت س��تة عناصر م��ن جيش النظام 

في محيط قرية ريتان.
وأضافت الش��بكة أن قتل��ى وجرحى 
س��قطوا في القصف على حي اجلابرية 
مبدينة حلب، بينما حتدث ناشطون عن 
س��قوط خمس��ة قتلى من عائل��ة واحدة 
جراء قصف طيران النظام احلربي على 

قرية املالكية بريف حلب.
وش��هد ري��ف دمش��ق ام��س االربعاء 
قصف��ا م��ن ق��وات النظ��ام عل��ى مدينة 
داري��ا، كم��ا أعلن��ت جبهة النص��رة عن 
سيطرتها على مزارع باجلهة اجلنوبية 

ملنطقة الدناجي وتدمير دبابتني.
س��تة  مقت��ل  فش��هدت  حم��ص  أم��ا 
أطف��ال وإصاب��ة ع��دة مدني��ني بجروح 
جراء س��قوط برميل متفج��ر على قرية 
الزعفرانة بريف حمص الش��مالي، وفقا 

ملركز حمص اإلعالمي.
في غضون ذلك ق��ال املبعوث الدولي 
ميس��تورا  دي  س��تيفان  س��وريا  إل��ى 
إن النظ��ام الس��وري واف��ق عل��ى وقف 
الغارات اجلوية والقصف املدفعي على 
حلب ملدة س��تة أس��ابيع، إلتاح��ة تنفيذ 

هدنة موقتة فيها.
وق��ال دي ميس��تورا للصحفيني بعد 
أن ق��ّدم تقريرا إلى اجتماع ملجلس األمن 
الدولي ي��وم الثالثاء "أش��ارت حكومة 
كل  لوق��ف  باس��تعدادها  ل��ي  س��وريا 
القصف اجلوي والقصف املدفعي لفترة 

س��تة أس��ابيع في جمي��ع أنح��اء مدينة 
حلب، في موعد سيعلن من دمشق".

وأض��اف أن ق��وات املعارض��ة أيضا 
س��يطلب منها التوقف عن إطالق قذائف 

املورتر والصواريخ.
أن��ه  األمم��ي  املبع��وث  وأوض��ح 
س��يقوم مبناقش��ة ه��ذه اخلط��ة مجددا 
مع املس��ؤولني الس��وريني خالل زيارة 
جدي��دة س��يقوم به��ا إلى دمش��ق، لكنه 

ش��دد على أن هذا االقتراح ميثل "بارقة 
أم��ل"، دون أن يوض��ح املوع��د احملتمل 
لدخول مقترح تعلي��ق الغارات اجلوية 

حيز التنفيذ.
للمجل��س  ق��دم  ميس��تورا  دي  وكان 
ف��ي 30 أكتوب��ر "خطة حترك" بش��أن 
الوضع في س��وريا تقض��ي "بتجميٍد" 
موضعٍيّ للقت��ال، وخصوصا في مدينة 
حلب -التي يتقاس��م النظام واملعارضة 

بنق��ل  للس��ماح  عليه��ا-  الس��يطرة 
مساعدات والتمهيد ملفاوضات.

األس��بوع  ميس��تورا  دي  وأج��رى 
املاض��ي محادث��ات في دمش��ق، والتقى 
الرئي��س بش��ار األس��د ووصف��ه بأن��ه 
"جزء من احل��ل الرامي لتقليل العنف" 
وأن��ه سيس��تمر ف��ي التعامل مع��ه، في 
حني رف��ض معارضون س��وريون لقاء 

املبعوث األممي بعد هذه التصريحات.

 الدولي
قال��ت وزارة اخلارجي��ة األميركي��ة إن الواليات املتحدة 
توصل��ت إلى اتفاق مبدئي مع تركي��ا لتدريب املعارضة 
الس��ورية "املعتدل��ة" وتزويده��ا بالعتاد. وق��د أكدت 
اخلارجي��ة التركية االنتهاء من املفاوض��ات، وقالت إنه 

سيتم إبرام اتفاق نهائي خالل أيام.
وقال��ت املتحدث��ة باس��م اخلارجي��ة األميركي��ة جني 
س��اكي للصحفيني "بإمكاني تأكيد أننا توصلنا التفاق 
م��ن حيث املبدأ مع تركيا لتدريب جماعات املعارضة في 

سوريا وتزويدها بالعتاد".
وأضافت ساكي أن تركيا وافقت على أن تكون واحدة 
م��ن ال��دول املضيف��ة باملنطق��ة لبرنام��ج تدري��ب قوات 
املعارض��ة الس��ورية "املعتدل��ة" وتزويده��ا بالعتاد، 

مرجحة أن يتم إبرام االتفاق النهائي قريبا.
م��ن جهته، أك��د املتح��دث باس��م اخلارجي��ة التركية 
أن��ه مت االنتهاء م��ن املفاوض��ات، وس��ُيوقع االتفاق مع 

واشنطن في غضون أيام.
ولفت إلى أنه س��يبدأ تنفيذ االتفاق اعتبارا من مارس 

املقب��ل، وعلى ع��دة مراح��ل، لتدريب اجليش الس��وري 
احلر.

وم��ن ش��أن ه��ذا االتف��اق أن يض��ع ح��دا ألش��هر من 
املباحثات الصعبة بني الدولتني احلليفتني حول تدريب 
املعارضة الس��ورية التي يفترض أن تقاتل الحقا تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وكان��ت وزارة الدفاع األميركية )بنتاغون( قد أعلنت 
منتص��ف جانف��ي املاض��ي أنه��ا تعت��زم إرس��ال مئ��ات 
العس��كريني األميركي��ني لتدري��ب املعارضة الس��ورية 

"املعتدلة".
وباإلضاف��ة إلى تركيا، فقد وافقت كل من الس��عودية 
وقط��ر على اس��تضافة مراك��ز لتدريب الس��وريني، كما 

عرضت توفير مدربني.
ووف��ق البنتاغ��ون، تأم��ل الواليات املتح��دة بأن يبدأ 
تدري��ب املعارضة بنهاي��ة مارس املقبل، عل��ى أن تكون 

هناك مجموعات جاهزة بحلول نهاية العام.
وته��دف الواليات املتحدة وحلفاؤها لتدريب أكثر من 

خمسة آالف مقاتل سوري معارض خالل العام األول.

مقتل اثنين في انفجار قنبلة 
بمسجد للشيعة في باكستان

 الدولي
قال متحدث باس��م الشرطة الباكس��تانية إن قنبلة انفجرت في مسجد للشيعة 
مم��ا أدى إلى مقتل ش��خصني وإصابة س��تة آخرين في مدين��ة روالبندي امس 
األربع��اء في أحدث هجوم ضمن سلس��لة من الهجمات املميتة التي اس��تهدفت 

األقلية الشيعية خالل الشهر املنصرم.
وأعلن فهد مروات املتحدث باس��م تنظيم جند الله املنشق عن حركة طالبان 
املسؤولية عن الهجوم وقال إنه يأتي انتقاما من عملية اجليش املستمرة والتي 
تستهدف طرد املتشددين من معقلهم في وزيرستان الشمالية على احلدود مع 

أفغانستان.
وذكرت وس��ائل إعالم محلية أن حارس أمن منع انتحاريا كان يحمل قنابل 
من دخول املس��جد في روالبندي التي تقع بجوار العاصمة اس��الم اباد بشمال 

شرق باكستان.
وأعلن فصيالن من طالبان الباكستانية املسؤولية عن هجومني آخرين على 

الشيعة خالل الشهر املنصرم.
وقتل 20 ش��خصا هذا الشهر في هجوم على مسجد للشيعة في بيشاور في 
حني قتل 60 آخرون في هجوم على مس��جد للش��يعة في إقليم الس��ند بجنوب 

البالد في 30 جانفي املاضي.

إتفاق أمريكي- تركي لتدريب المعارضة 
السورية "المعتدلة"

قتلى و جرحى جراء تواصل المعارك والقصف بحلب
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خريي عمر
ليبي��ا  ف��ي  الوطن��ي  احل��وار  يواج��ه 
تناقض��ات سياس��ية عدي��دة، وج��اءت 
حادثة اغتي��ال املصريني لتزيد من عمق 
التناقض��ات. والتح��دي ال��ذي يواج��ه 
احل��وار الوطن��ي يكمن في ع��دم قدرته 
عل��ى مالحق��ة التغي��رات الس��ريعة في 
الب��الد، فعل��ى الرغ��م م��ن التوافق على 
نقل اجللسات إلى داخل ليبيا، لم يحدث 
حتس��ن في املناخ السياسي، بل ظهرت 
متغيرات وقيود جديدة، تثير القلق على 
مصير التسوية الس��لمية، حيث ظهرت 
حال��ة م��ن التناقضات السياس��ية التي 
يصع��ب تضمينه��ا في حزمة سياس��ية 
احل��وار  معوق��ات  وتنبث��ق  واح��دة. 
الوطني من تعدد االنقسام بني األطراف 
واخت��الف  والعس��كرية،  السياس��ية 
موقفها من سير جلس��ات احلوار، فبعد 
أن كانت اخلالفات بني طرفني رئيسيني، 
مجل��س الن��واب واملؤمت��ر الوطني، زاد 
عدد األط��راف م��ن دون وض��وح رؤية 
الس��تيعاب تطلعات ومطال��ب كل منها، 
فف��ي ه��ذه الفترة، ظه��ر مجل��س عمداء 
البلدي��ات طرف��اً مس��انداً للح��وار، فيما 
طالب أنصار معمر القذافي باملش��اركة، 
معبرين عن ث��ورة "الفاحت"، ما يطرح 
أرضية جديدة حلل الصراع، لن تقتصر 
فقط عل��ى ثورة فبراير، وهذا ما يش��كل 

حتدياً للسالم واألمن في ليبيا.

موقف المؤتمر الوطني
ش��روطه  الوطن��ي  املؤمت��ر  وض��ع 
للمش��اركة ف��ي احل��وار، ومتثل��ت ف��ي 
احلف��اظ على ث��ورة فبراير، والتمس��ك 
ب��ني  والفص��ل  الدس��توري،  باإلع��الن 
احملكم��ة  بحك��م  واألخ��ذ  الس��لطات، 
الدس��تورية، وه��ي ش��روط تتالقى مع 
قانون العزل السياس��ي، حيث اش��ترط 
ع��دم مش��اركة أنص��ار النظام الس��ابق 
واملطلوب��ني قضائي��اً في جرائم فس��اد، 
أو يتبن��ى مواق��ف ض��د  أو جنائي��ات، 
ثورة فبراير. وبجانب أن هذه الشروط 

تنطبق على خليفة حفتر، فإنها تنطبق، 
أيضاً، على بعض قيادات حزب حتالف 
الق��وى الوطني��ة، وأحم��د ق��ذاف ال��دم 
)منس��ق العالق��ات الليبي��ة � املصري��ة 
املش��مولني  م��ن  وغيرهم��ا  الس��ابق( 

بالعزل السياسي.
وأك��د املؤمتر الوطني عل��ى أن جناح 
احلوار يتطلب وج��ود ضمانات دولية، 
بتنفيذ مخرجات احل��وار، حيث أكد في 
رس��الته إلى أعض��اء البرملان األوروبي 
بتاري��خ 8 فيف��ري 2015 عل��ى إرس��اء 
عدد م��ن املبادئ الالزمة لنجاح احلوار، 
كان أهمها حتييد املؤسس��ات السيادية، 
اإلع��الن  مرجعي��ة  عل��ى  والتأكي��د 
الدس��توري، وذلك باإلضافة إلى تعزيز 
الثقة مع بلدان االحتاد األوروبي، كدول 
ش��ريكة ف��ي حتقي��ق األم��ن وتس��وية 
الصراعات، وميكن اعتبار هذه الرسالة 
نوع��اً م��ن إعالن املب��ادئ جتاه مس��ألة 

احلوار الوطني
وتعب��ر ه��ذه الش��روط ع��ن مطال��ب 
عملية فجر ليبي��ا، والكيانات املنضوية 
حتتها، في مقدمتها األحزاب السياس��ية 
اإلس��المية والكيانات املعبرة عن ثورة 
فبراير. وبش��كل ع��ام، هي تع��د تعبيراً 
عن انخف��اض الثقة في ج��دوى احلوار 
الوطن��ي، فق��د تضمن��ت كلم��ة رئي��س 
املؤمت��ر الوطني في ميدان الش��هداء في 
طرابل��س ف��ي13 فيف��ري أن املش��اركة 
إل��ى  ت��ؤدي  أن  يج��ب  ال  احل��وار  ف��ي 
تقاسم الس��لطة، وهي إشارات إلى عدم 
االعت��راف بوجود مجلس الن��واب، كما 
أن��ه تناول، ف��ي الوقت نفس��ه، التعليق 
الس��ابق  النظ��ام  أتب��اع  مطال��ب  عل��ى 
إه��دار  ب��أن  احل��وار،  ف��ي  باملش��اركة 
احلري��ات في عه��د القذافي س��بب كاف 
الس��تبعاد من يؤيد تلك املمارس��ات من 
املش��اركة املؤقتة في إق��رار نظاٍم، يقوم 
الدميقراطية واحلري��ة ومحاربة  عل��ى 

اإلرهاب.

موقف مجلس النواب
كتل��ة  ع��ن  الن��واب  مجل��س  يعب��ر 

الوطن��ي  التحال��ف  تش��مل  سياس��ية، 
وعملي��ة الكرام��ة. وهن��ا، ميك��ن األخذ 
في االعتبار ق��رارات املجلس، في ضوء 
فعل��ى  األساس��ية.  مكونات��ه  مواق��ف 
حترك��ت  الن��واب،  مجل��س  مس��توى 
املواق��ف السياس��ية ف��ي اجت��اه تأكي��د 
السياس��ية،  رؤيت��ه  تنفي��ذ  اس��تمرار 
خصوصاً ما يتعلق بإعادة وضع البالد 
إلى ما قب��ل انتخاب��ات جويلية 2012، 
حي��ث صدر ق��رار بإلغاء قان��ون العزل 
السياس��ي، وهي خطوة تسمح بإدماج 
سياس��يني كثيري��ن ف��ي جه��از الدول��ة 

بجانبيه؛ السياسي واإلداري.
كما أنه، من جهة أخرى، اجته مجلس 
النواب إلى مس��ار إعادة بن��اء اجليش، 
حيث اتخ��ذ إجراءات تش��كل قيوداً على 
احل��وار الوطن��ي، فق��د اتخ��ذ اخلط��وة 
األخيرة في إدماج حفتر في مؤسس��ات 
للدف��اع،  الدول��ة، ومت تعيين��ه وزي��راً 
وقائ��داً أعل��ى، م��ا يش��ير إلى اس��تمرار 
سياس��ة املجل��س، ف��ي إع��ادة ترتي��ب 
س��لطات الدولة، على الرغم من اتس��اع 

والصراع��ات  القانوني��ة،  النزاع��ات 
وض��ع  كم��ا  والعس��كرية.  السياس��ية 
ش��روط  ثالث��ة  الوطن��ي  التحال��ف 
للمش��اركة في احلوار، وه��ي: أن يكون 
الش��رعية  املرجعي��ة  الن��واب  مجل��س 
رفض��ه،  أو  احل��وار  نتائ��ج  العتم��اد 
والت��زام املش��اركني ف��ي احل��وار بنب��ذ 
العن��ف وإدانة اإلرهاب، وقبول التداول 
وج��ود  وأخي��راً،  للس��لطة،  الس��لمي 
برنام��ج وطن��ي، قب��ل اختي��ار رئي��س 
احلكومة، ويتضمن خطة إلنقاذ الوطن.

بين "الفاتح" و"فبراير"
وفي سياق تداعيات احلوار الوطني، 
ش��ارك أحمد ق��ذاف الدم في ح��وار على 
قن��اة "الدولي��ة"، عّب��ر فيه ع��ن والئه 
لنظ��ام القذافي والفك��رة القومية. وكان 
الفت��اً أنه، في تصريح��ات أخرى، أبدى 
اإلس��المية  الدول��ة  بتنظي��م  إعجاب��ه 
"داع��ش"، كونه��ا تدافع عن املس��لمني 
الس��ّنة ض��د القومي��ة الفارس��ية. وق��د 
انتق��د التحال��ف الوطن��ي ظه��ور قذاف 

ال��دم على قناة الدولية، وقد أش��ار بيان 
التحال��ف ف��ي 10 فيفري إل��ى جانبني، 
هم��ا؛ أن متجي��د نظام القذاف��ي يتجاهل 
التضحي��ات الت��ي قدمه��ا الليبي��ون في 
ثورة 17 فبراير، وأنه ال صلة للتحالف 
النظ��ر  وبغ��ض  الفضائي��ة،  بالقن��اة 
ع��ن مضم��ون البي��ان، ميكن الق��ول إن 
التحال��ف الوطن��ي يس��عى إل��ى تعزيز 
دوره في احل��وار الوطن��ي. ولذلك، أكد 
على وجود مس��افة ف��ي املواقف واآلراء 

مع أنصار القذافي.
ومن جهته، أصدر قذاف الدم بياناً وجه 
في��ه انتقادات كثي��رة للتحال��ف الوطني، 
"الف��احت"  بث��ورة  اعت��زازه  أن  واعتب��ر 
تعبير عن موقفه السياسي، وتناول قذاف 
الدم ثالث نقاط رئيسية؛ حقه في الظهور 
التحال��ف  وأن  الليبي��ة،  القن��وات  عل��ى 
الوطن��ي كان ش��ريكاً أساس��ياً ف��ي تدمير 
ليبي��ا، ج��راء تدخ��ل "حلف األطلس��ي"، 
الدخول في حوار وطني، يستوعب جميع 

األطراف، ومن دون إقصاء.

تناقضات الحوار الوطني في ليبيا

 الدولي
أص��درت الق��وى الغربي��ة بيانا أش��ارت 
فيه بش��كل ضمني رفضها دعوة الرئيس 
املص��ري عبد الفتاح السيس��ي الى تدخل 
دولي في ليبيا مؤكدة ان احلل السياسي 
هو االفضل حاليا. و كان الرئيس املصري 
عبد الفتاح السيس��ي طال��ب الثالثاء في 
مقابلة بثته��ا اذاعة اوروبا 1 الفرنس��ية 

بتدخ��ل دولي ف��ي ليبيا معتب��را ردا على 
س��ؤال ان��ه "لي��س هن��اك خي��ار اخ��ر" 
الخراج ليبيا من الفوضي التي تس��ودها 
منذ اس��قاط نظام معمر القذافي في العام 
2011، وحمل ضمنا الدول الغربية التي 
تدخلت في ليبيا مسؤولية هذه الفوضى 
ل��ن  االوروبي��ني  اصدقاءن��ا  "ان  قائ��ال 
يتمم��وا املهمة" في هذا البلد. وفي موقف 

واض��ح ب��دا ردا عل��ى الرئي��س املصري، 
أكدت حكوم��ات الدول االوروبية الكبرى 
والواليات املتحدة في بيان مشترك مساء 
الثالث��اء ضرورة ايجاد "حل سياس��ي" 
ف��ي ليبيا من دون اي اش��ارة الى احتمال 
تدخ��ل عس��كري في حال فش��لت اجلهود 
من اجل تس��وية سياس��ية. وق��ال البيان 
ال��ذي ص��در ف��ي روم��ا ان "اغتي��ال21 

مواطنا مصريا في ليبيا بصورة وحشية 
باي��دي ارهابي��ني ينتم��ون ال��ى تنظي��م 
الدولة االس��المية يؤكد مجددا الضرورة 
امللح��ة حلل سياس��ي للن��زاع". واضاف 
البيان ان "االرهاب يطال جميع الليبيني 
وال ميك��ن الي فصيل ان يتص��دى وحده 

للتحديات التي تواجه البالد".
واعتب��رت الوالي��ات املتح��دة واملانيا 

وفرنس��ا وبريطانيا وايطاليا واس��بانيا 
ان تش��كيل حكومة وحدة وطنية "يشكل 

االمل االفضل بالنسبة الى الليبيني".
ولف��ت البيان ال��ى ان برناردينو ليون 
املمثل اخلاص لالمني العام لالمم املتحدة 
ف��ي ليبيا س��يدعو ف��ي االي��ام املقبلة الى 
سلس��لة اجتماع��ات به��دف التوصل الى 
تش��كيل حكوم��ة وح��دة وطني��ة، مؤكدا 

الدول الغربية تدعو إلى حل سياسي لألزمة الليبية
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طرابلس وطبرق تتمسكان 
بحوار غدامس رغم اختالفهما 

على غارات مصر
 الدولي

رغم متركز احلكومتان املتصارعتان عس��كريا في ليبيا على طرفي النقيض من الغارات اجلوية املصرية 
داخ��ل ليبيا، إال أنهما تتمس��كان بجولة احل��وار املقبلة، على أمل انتش��ال البالد من فوض��ى أمنية دموية 
تعص��ف به��ا، بالتزامن م��ع الذكرى الس��نوية الرابعة الن��دالع االنتفاضة الت��ي أطاحت بالعقي��د الليبي 

الراحل، معمر القذافي.
فقد شن الطيران احلربي املصري، فجر اإلثنني املاضي، غارات على ما قال إنها أهداف لتنظيم "داعش" 
في مدينة درنة ش��رقي ليبيا، ردا على إعالن التنظيم، مس��اء األحد املاضي، ذبح 21 مس��يحيا مصريا في 

ليبيا.
وبينم��ا اتفق��ت حكومتا طرابلس وطب��رق، املعترف بها م��ن األمم املتحدة واالحت��اد األفريقي وجامعة 
الدول العربية، على التنديد بذبح املصريني، اختلفتا بشأن الغارات املصرية، إذ اعتبرتها األولى "عدوانا 
عل��ى الس��يادة الليبي��ة"، بينما أعلنت األخي��رة أن الغارات جاءت بالتنس��يق معها، وس��تتواصل "حتى 

حتقيق أهدافها".
تلك الغارات، التي زادت االس��تقطاب بني املتصارعني على الس��لطة في ليبيا، آثارت توقعات عبر عنها 
نشطاء ليبيون على مواقع للتواصل االجتماعي باحتمال تأجيل جولة احلوار املقبلة، وذهب البعض إلى 

احتمال انهيار احلوار متاما.
وفيم��ا لم تعل��ن بعث��ة األمم املتحدة في ليبي��ا، راعية احلوار، رس��ميا عن موع��د للجول��ة املقبلة، أفاد 

مشاركان في احلوار لوكالة األناضول بأن هذه اجلولة ستعقد بدايات األسبوع القادم.
وقال أبو صالح شلبي، النائب في مجلس النواب، الذي ينعقد مبدينة طبرق )شرق(: "ال نزال متمسكني 
باحل��وار، ونراه فرصة خلروج ليبيا من املأزق الراهن"، في إش��ارة إلى األزمة السياس��ية واألمنية التي 

تكابدها البالد.
وتابع ش��لبي بقوله، ف��ي تصريحات لوكالة األناض��ول: "تواصلت مع النواب املكلفني باملش��اركة في 
حوار غدامس )مدينة ليبية قرب اجلزائر تس��تضيف احلوار(، وهناك اتفاق بينهم على ضرورة استكمال 
احلوار، خاصة بعد ذبح داعش للمسيحيني املصريني، فهذا دليل على خطورة الوضع في ليبيا. وقد علمت 

من وفد املجلس للحوار أن اجلولة املقبلة ستكون خالل األيام القليلة القادمة".
وفي تصريح مقتضب لألناضول، قال النائب أبو بكر البعيرة، عضو وفد احلوار عن مجلس النواب في 
طبرق، اليوم، "سنقوم باستئناف جلسات حوار غدامس األسبوع املقبل، ومت حتديد املكان وسيعلن عنه 

بعد يومني على أقصى تقدير".
وأضاف البعيرة "هذا خير دليل على أننا متمسكون باحلوار اآلن أكثر من أي وقت مضى".

هو اآلخر، قال محمد معزب، عضو وفد احلوار عن املؤمتر الوطني العام، إن "املؤمتر ال يزال على موقفه 
الس��ابق من املضي في املش��اركة بجلسات احلوار.. والس��يد برناردينو ليون )املبعوث األممي( أعلمنا أن 

اجلولة املقبلة ستكون يوم السبت أو األحد املقبلني".
مع��زب مضى قائال، في تصريحات نقلتها عنه االناضول: "ننتظر املوقف الدولي من الغارات املصرية 
عل��ى األراض��ي الليبي��ة، خصوصا ما يصدر ع��ن مجلس األمن الدولي بش��أن ليبيا، ونعتق��د أن القرارات 
س��تكون ف��ي صالح دعم عملي��ة احلوار، وأرج��و أال يتجاه��ل املجتمع الدول��ي األمر حتى ال يربك مس��ار 

احلوار".
وحتف��ظ البرملان��ي الليبي بش��أن ذكر ما قد يطرحه وف��د املؤمتر الوطني من مطالب في جلس��ة احلوار 

املقبلة.
ويؤيد املؤمتر الوطني حكومة عمر احلاسي، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، ويتبعها رئيس 

أركان اجليش عبد السالم جاد الله العبيدي.
ب��دوره، قال ش��ريف الوافي، عضو املؤمتر الوطني الس��ابق، وأحد الش��خصيات العامة املش��اركة في 
احلوار: "نحن متمس��كون باجللوس إل��ى طاولة احلوار، خاصة بعد األحداث األخيرة املؤس��فة من ذبح 
للمصري��ني، حتى أننا طالبنا بالتعجيل بجولة احلوار املقبلة، فبالنس��بة لنا احلوار مهم للغاية للخروج 

من األزمة السياسية واألمنية في البالد".
وبش��أن أبرز مطالبهم في اجلولة املقبلة، أجاب الوافي، في تصريحات لألناضول: "سنطرح في جولة 
األح��د املقب��ل ثالثة مطالب رئيس��ية، وهي إع��ادة تنظيم خطة عمل حلوار غدامس، وس��حب التش��كيالت 

املسلحة من املدن والعاصمة طرابلس، ومتكني احلكومة الليبية املؤقتة من العمل في مناخ مناسب".
ويقص��د الواف��ي باحلكوم��ة املؤقتة حكوم��ة عبد الله الثن��ي، وهي تتخذ م��ن مدينة البيضاء )ش��رق( 
مق��را له��ا، ومنبثقة عن مجلس النواب ال��ذي ينعقد في طبرق، ويتبعها رئي��س أركان اجليش عبد الرزاق 

الناظوري.
وبحس��ب مس��ؤول في بعث��ة األمم املتح��دة بليبيا، طلب عدم نش��ر اس��مه، فإن "رئي��س البعثة يكثف 

اتصاالته مع كافة األطراف الليبية من أجل استكمال جلسات احلوار".
ولم يحدد املسؤول موعدا للجلسة املقبلة، مكتفيا، بالقول إنها "ستعقد قريبا".

وكان��ت محادث��ات منفصلة في غدامس قد توصلت إلى حتديد جدول زمني جللس��ات احلوار املباش��ر، 
وكذلك حتديد ممثلي الطرفني بأربعة ممثلني لكل منهما.

داعش ليبيا؟
ظه��رت  املاض��ي،  جانف��ي  ش��هر  وخ��الل 
مجموعات مس��لحة في مدينة س��رت، تدعي 
انتماءه��ا إل��ى منظم��ة "داع��ش"، ومتكن��ت 
م��ن االس��تيالء على قاع��دة "واج��ا دوجو"، 
احمللي��ة  س��رت  إذاعت��ي  عل��ى  والس��يطرة 
وماكمداس، وبدأت في بث األناشيد اجلهادية 

وخطابات البغدادي، وتتطلع هذه املجموعة 
إلى الس��يطرة عل��ى كل مرافق مدينة س��رت، 
واتخاذه��ا منطلق��اً للس��يطرة عل��ى مناط��ق 

ومدن أخرى.
م��ا  أو  املس��لحني،  مجموع��ة  أن  ويب��دو 
يطلق عليه "داعش س��رت"، هي مجموعات 
صغيرة، وغير منظمة، حي��ث تراجع زخمها 
"الق��وة  عناص��ر  وص��ول  م��ع  السياس��ي، 
الثالث��ة" التابعة لدروع ليبيا، والتي متكنت 
م��ن القب��ض على بع��ض عناصر املس��لحني. 
وعل��ى أية ح��ال، يصعب طرح تفس��ير واحد 
لطبيع��ة ه��ذه املجموع��ات واأله��داف الت��ي 
تسعى إليها، غير أنه ميكن القول إن ظهورها 
إضع��اف  نح��و  باالجت��اه  س��يدفع  الكثي��ف 
التس��وية الس��لمية، ويقلل م��ن فرص جناح 

احلوار السياسي.
وف��ي موازاة ه��ذه األح��داث، ظهرت صور 
تش��ير إل��ى اعتق��ال مصري��ني ل��دى ملثمني، 
نس��بوا أنفس��هم إل��ى حرك��ة داع��ش، وذك��ر 
البي��ان أن مطالب اخلاطفني تتمثل في حترير 
مسيحيات س��بق إس��المهن في مقابل إطالق 
س��راح املخطوف��ني املس��يحيني، ول��م يتضح 

وجود مطال��ب تخص الش��أن الليبي، كوقف 
"التدخ��ل املصري" في الش��ؤون الليبية، أو 
حتديد موقفهم من اس��تمرار احلوار الوطني. 
وتع��د جرمية اغتيال املصريني ف��ي ليبيا من 
العوامل التي تس��اهم في تغيير مس��ار احلل 
السياس��ي، فأبعاد اجلرمية ل��ن تتوقف عند 
مس��توى اجل��دل السياس��ي، لكنه��ا تس��اهم 
في تزاي��د احتم��االت تدويل األزم��ة الليبية، 
والتدخ��ل الدولي ح��الً أخي��راً، خصوصاً في 
ظ��ل ضعف كل األط��راف عن إق��رار األمن، أو 
بسط السيطرة على كل املناطق. وهنا يحتمل 
أن يك��ون التدخ��ل الدول��ي مماث��الً للتحالف 
ض��د "داعش" في العراق وس��ورية، أو ضد 

"بوكو حرام" في نيجيريا.

معوقات الحوار
وتكش��ف خريطة املطالب السياسية عن 
اتس��اع اخل��الف ب��ني املكونات األساس��ية 
املش��اركة في احلوار الليب��ي، ومن املتوقع 
بالع��زل  العم��ل  ح��ول  اجل��دل  يش��كل  أن 
السياس��ي، أو إلغائه، قاصمة ظهر احلوار 
الوطن��ي، ليس فقط بس��بب إتاحة الفرصة 
لبع��ض األفراد، ولك��ن، بس��بب اإلجراءات 
الس��ريعة التي يتخذها مجل��س النواب في 
تثبيت واقع جديد، هو في ذاته من مكونات 
األزم��ة السياس��ية، ف��إن املس��ارعة بنق��ل 
مل��ف اجليش الليبي حلفتر س��وف يضيف 
تعقي��دات كثي��رة على املش��هد السياس��ي، 
كما أن انحياز التحال��ف إلى اعتبار مجلس 
الن��واب اجله��ة الش��رعية الوحي��دة يخلي 
احل��وار م��ن كل ميزاته السياس��ية. ويذكر 
أنه خ��الل الترتيب للحوار الوطني، اتس��ع 
نط��اق املع��ارك ب��ني الطرفني الرئيس��يني؛ 
عمليت��ي الكرام��ة وفجر )وش��روق( ليبيا، 
وكان م��ن املالحظ كثرة اس��تخدام الطيران 
ف��ي ضرب أهداف حيوية عديدة، كان أهمها 
ض��رب مصن��ع الصل��ب والكلي��ة اجلوي��ة 
في مدين��ة مصراتة، كما مت توس��يع نطاق 
عملي��ات فج��ر ليبيا ف��ي املنطق��ة الغربية، 

ومنطقة املوانئ النفطية في شرق ليبيا.
وفي ظل هذه املؤش��رات، يب��دو أن احلوار 
الوطني وصل إلى نقطة النهاية، فالتناقضات 
صارت تش��كل س��داً حصيناً أمام االلتئام في 
غرفة واحدة، ملناقش��ة مستقبل الدولة، وهي 
حالة تعيد تك��رار أزمة فيفري 2014، والتي 
أدت إل��ى تعطي��ل الفترة االنتقالي��ة، واندالع 
العملي��ات املس��لحة. ولك��ن، ف��ي ه��ذه املرة، 
تتزايد فرص انف��راط الدولة، وكذلك التدخل 

الدولي.
عن العربي الجديد

ان اولئ��ك الذي��ن ل��ن يش��اركوا ف��ي عملية 
املصاحل��ة ه��ذه س��يتم اس��تبعادهم "م��ن 
احلل السياس��ي في ليبيا". وقال املتحدث 
الرس��مي باس��م وزارة اخلارجية املصرية 
في بيان امس االربعاء ان مصر تريد قرارا 
من مجل��س االم��ن يرفع احلظ��ر املفروض 
عل��ى ام��دادات الس��الح للحكوم��ة الليبية 
املعت��رف به��ا دولي��ا ومقرها طب��رق، كما 
تريد ان يفتح مجلس االمن املجال امام دول 

املنطقة لدعم هذه احلكومة.
ول��م يش��ر بي��ان اخلارجي��ة املصري��ة 
الى ان مص��ر طلبت تضمني مش��روع قرار 

مجل��س االم��ن دع��وة للتدخ��ل الدولي في 
ليبيا. وكانت القاهرة بدأت حتركا س��ريعا 
في االمم املتحدة وطلبت عقد جلسة عاجلة 
ملجلس االمن ح��ول ليبيا بعد اعالن تنظيم 
الدولة االس��المية ف��ي هذا البل��د اعدام 21 
رهينة مصريا مس��يحيا في ش��ريط فيديو 
غضب��ا  اث��ارت  مروع��ة  مش��اهد  تضم��ن 
واس��عا ف��ي مصر.  وقب��ل ان يب��دأ حتركه 
الدبلوماس��ي، ارس��ل الرئيس عب��د الفتاح 
السيس��ي املقاتالت املصرية لقصف مواقع 
تنظي��م الدول��ة االس��المية ف��ي ليبي��ا بعد 

بضع ساعات فقط من نشر هذا الشريط.
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 الدولي
"أكثر األنظمة الديكتاتوري��ة إزعاجا في العالم" .. حتت هذا 
العنوان نش��رت صحيفة واش��نطن بوس��ت تقريرا عن نظام 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيس��ي، معقبة فيه على حوار 

الرئيس مؤخرا مع مجلة دير شبيجل األملانية.
وقال��ت الصحيفة إن هناك الكثير من األس��باب التي جتعل 
األنظم��ة الديكتاتوري��ة تصطدم مبب��ادئ الدميقراطية، إال أن 
أسباب السيس��ي بالتحديد أكثر إثارة للقلق من أي ديكتاتور 

آخر )حسب زعم املجلة(.
وب��دأت الصحيفة باالستش��هاد مبقتطف من مق��ال للكاتب 
روب��رت كاج��ان عب��ر في��ه عن اس��تيائه حي��ال تناق��ص قيم 
ال��دول  أن  معتب��را  العاملي��ة،  السياس��ة  ف��ي  الدميقراطي��ة 
الدميقراطية باتت تتراجع في الساحة اجليوسياسية، ولذلك 

باتت الدميقراطية نفسها في تراجع.
وقال كاجان إن هن��اك طاقة تدفع في هذا االجتاه قادمة من 
قوى استبدادية عظمى مثل الصني وروسيا، ومن حكام باسم 

الدين يحلمون باخلالفة في منطقة الشرق األوسط.
وعقب��ت الصحيف��ة على ق��ول الكات��ب بقوله��ا إن األنظمة 
الديكتاتورية هي التي ت��زداد ديكتاتورية، بينما باقي العالم 

ال يزال جيدا.
لكن الصحيفة ع��ادت لتقول إن النظ��ام الديكتاتوري الذي 
ميث��ل أكث��ر التحدي��ات خط��ورة للغ��رب ه��و نظ��ام الرئيس 
السيس��ي، مضيف��ة بقولها "لي��س هذا ألن السيس��ي يجالس 
األنظمة الديكتاتورية األخرى، بل ألنه يعتقد أن ديكتاتوريته 
تخدم هدفا ساميا، وألن مجموعة كبيرة من الغربيني الكريهني 

يتفقون معه".
 ودلل��ت الصحيفة على قولها مبقتطف من حوار السيس��ي 

مع دير شبيجل هذا األسبوع، والذي جاء فيه:
شبيجل: منظمات حقوق اإلنس��ان تشتكي من أن القمع في 

فترة حكمك أسوأ مما كان عليه خالل عهد مبارك.
السيس��ي: ال يس��تطيع أح��د تعريف حقوق اإلنس��ان بذات 
املنظور الضيق الذي حتكمون به .. استغالل جماعة اإلخوان 
املسلمني لوعي الشعوب، وتشويه أفكارهم ميثل أيضا انتهاكا 
حلق��وق اإلنس��ان .. إذا لم تكن قادرا على تلق��ي تعليم جيد أو 
توفير س��كن أو تقلد وظيف��ة وينعدم أملك في املس��تقبل، فإن 
ذلك ميثل أيضا انتهاكا حلقوق اإلنسان .. ال ينبغي أن تقتصر 
حقوق اإلنسان على حرية التعبير فحسب. حتى إذا كانت تلك 

هي القضية، فإن مواطنينا أحرار في قول ما يرغبونه.
شبيجل: أنت الشخص الوحيد الذي ترى مثل ذلك.

وانتقل��ت الصحيف��ة للق��ول إن السيس��ي ق��دم تعريفا غير 
معتاد حلقوق اإلنس��ان، لكنها قالت إن هذا ليس اجلزء األكثر 

إثارة للقلق في احلوار، وإمنا كان هذا اجلزء:
السيس��ي: نحن ش��ركاء في تلك املعركة، لكننا نش��نها في 
مصر، لقد بدأنا بالفع��ل معركتنا منذ عام ونصف قبل تكوين 
التحالف، إذا فش��لنا في حربنا ضد اإلرهاب، ستهوى املنطقة 
برمتها في فوضى خالل اخلمس��ني عاما املقبلة، كما س��تكون 
أوروبا مهددة من متطرفني، لقد أخبرت أصدقائي األوروبيني 

ذلك بالفعل، منذ عام ونصف.
وعقب��ت الصحيف��ة بقوله��ا إن الس��بب ال��ذي يت��ذرع ب��ه 
السيس��ي لتبرير ديكتاتوريته أكثر إثارة للقلق بش��كل كبير، 
حي��ث أن ص��داه ال يرتد عل��ى املصريني وحس��ب، وإمنا يرتد 
أيضا على الغرب، السيما وأن الكثيرين في أوروبا والواليات 
املتحدة ينظرون حلكام ديكتاتوريني مثل السيس��ي على أنهم 

احلصن الواي ضد "التطرف اإلسالمي".
واختتم��ت الصحيف��ة تقريرها بالق��ول إن م��ا يزعج ليس 
س��عي السيس��ي للحصول على ش��رعية سياس��ية خارجية، 
فكل احلكام يس��عون وراء ذلك، لكن ما يقلق حقيقة هو أنه في 

حالة السيسي، ستنجح هذه املساعي.

 الدولي
أعلنت واشنطن انها ستس��مح للمرة االولى بتصدير طائرات 
مسيرة مس��لحة )طائرات بدون طيار مزودة بصواريخ( الى 
ع��دد من الدول املتحالفة م��ع الواليات املتحدة في احلرب ضد 
االرهاب. وقال��ت وزارة اخلارجية االميركية في تقرير لها ان 
"هذه السياس��ة اجلدي��دة ترعى انظمة الطائرات العس��كرية 
املس��يرة االميركية املنشأ جلهة بيعها ونقلها واستخدامها في 
اخلارج". ويحمل التقرير عنوان "سياس��ة الواليات املتحدة 
لتصدي��ر انظمة الطيران العس��كرية املس��يرة" اي الطائرات 
املس��يرة القابلة للتس��ليح. وذكرت الوزارة ف��ي تقريرها بأن 
"الوالي��ات املتحدة هي رائ��دة التكنولوجيا العاملية في مجال 
تطوير ونش��ر" هذه الطائرات، مش��يرة ال��ى ان "دوال اخرى 
بدأت باس��تخدام طائرات مسيرة عسكرية والسوق التجارية 

للطائرات املسيرة هي سوق ناشئة".
واك��د التقري��ر انه "تقع عل��ى الواليات املتحدة مس��ؤولية 
ضم��ان ان تتف��ق عملي��ات بي��ع ونق��ل واس��تخدام الطائرات 
املس��يرة االميركية املنش��أ في اخلارج ومصالح االمن القومي 

االميركي والسياسة اخلارجية االميركية".
ولفت��ت الوزارة الى ان عملي��ات التصدير الى اخلارج لهذه 
"االنظم��ة احلساس��ة س��تتم عبر برنام��ج مبيع��ات )اعتدة( 
عس��كرية من حكومة ال��ى حكومة"، م��ن دون ان تذكر ايا من 
ال��دول التي تعتزم بيعه��ا هذه الطائرات. وبحس��ب صحيفة 
واش��نطن بوست التي كانت اول من كشف هذا التغيير الكبير 
ف��ي سياس��ة تصدير العت��اد العس��كري االميركي، ف��ان دوال 
حليف��ة للواليات املتحدة مثل ايطالي��ا وتركيا ودول خليجية 

عربية ستكون مهتمة جدا بشراء هذه الطائرات.
ونقلت الصحيفة عن مس��ؤول اميركي ان الواليات املتحدة 
س��بق ان باعت طائ��رات بدون طي��ار م��زودة بصواريخ الى 
اق��رب حلي��ف له��ا اي بريطاني��ا. ام��ا الطائرات املس��يرة غير 
املس��لحة فقد سبق لواش��نطن ان باعتها لعدد من حلفائها في 
حلف شمال االطلسي مثل فرنسا وايطاليا، بحسب الواشنطن 
بوس��ت. وتش��كل هذه الطائ��رات دعامة اساس��ية في احلرب 
العاملي��ة الت��ي تقودها واش��نطن ض��د االرهاب وال س��يما في 

افغانستان وباكستان والصومال وسوريا والعراق واليمن.

الهند تخصص ثمانية مليارات 
دوالر لصنع سفن حربية 

لمواجهة البحرية الصينية
 الدولي

قال��ت مصادر دفاعية ان احلكومة الهندية خصصت ثمانية مليارات دوالر 
لصناع��ة أكثر الس��فن احلربية تطورا ف��ي البالد بعد أش��هر فقط من طلب 
ش��راء غواصات جديدة لتضييق فارق التس��ليح مع البحرية الصينية في 

احمليط الهندي.
ومنذ توليه منصب رئيس الوزراء في العام املاضي ملح ناريندرا مودي 
ال��ى تصميم��ه على بن��اء جيش قوي بعد س��نوات من االهم��ال الذي يقول 
مخطط��ون عس��كريون انه ت��رك الهند غي��ر قادرة على خ��وض حرب على 

جبهتني ضد الصني وباكستان.
وانزعجت البحرية الصينية في االشهر االخيرة بعد ان رست غواصات 
صينية في س��ريالنكا قبالة الس��احل اجلنوبي مباش��رة فيما يؤكد القدرة 
املتنامية لدى البحرية الصينية على الوصول ملسافات بعيدة بعد ان ظلت 

لسنوات قريبة من شواطئها.
وقال مصدر بوزارة الدفاع ان مودي طلب عقد اجتماع للجنة احلكومية 
بشأن االمن يوم االثنني القرار صنع سبع فرقاطات مزودة مبالمح الطائرة 

املقاتلة ستيلث )الشبح( التي ميكنها جتنب الرصد بسهولة.
وقال��ت صحيفة تاميز أوف إنديا ان احلكومة أقرت بناء س��ت غواصات 
تعمل بالطاقة النووية قيمتها ثمانية مليارات دوالر. وقال املصدر الدفاعي 
انه ليس لديه علم ببرنامج الغواصات النووية الذي تفرض عليه سرية.

وس��تصنع الفرقاطات التي تأتي ضمن برنامج يدعى املشروع17- إيه 
ف��ي أحواض بناء الس��فن احلكومية في مومب��اي وكولكاتا في دعم حلملة 
م��ودي صنع في الهند لبناء قاعدة صناعية دفاعية محلية وتقليل االعتماد 

على الواردات املكلفة التي جعلت الهند أكبر سوق أسلحة في العالم.

الجيش النيجيري: مقتل نحو 300 متشدد 
من بوكو حرام خالل استعادة 11 بلدة

 الدولي
قال جيش نيجيريا امس األربعاء إن قواته قتلت ما يربو على 300 متشدد من 
جماعة بوكو حرام خالل عملية الس��تعادة 11 بلدة وقرية منذ بداية األسبوع 

فيما تقصف أيضا دول اجلوار املتشددين.
وقال امليجر جنرال كريس أولوكوالدي املتحدث باسم اجليش في بيان "مت 

االستيالء على عدد من األسلحة واملعدات وتدمير بعضها."
وأضاف "لكن جنديني قتال بينما أصيب 10 آخرون."

ول��م يتس��ن التحق��ق بش��كل مس��تقل م��ن بي��ان اجلي��ش. واتهم��ت القوات 
النيجيرية في الس��ابق باملبالغة في خس��ائر العدو والتقلي��ل من اعداد قتالها 

وقتلى املدنيني.
وقال املتحدث باسم اجليش الكاميروني الكولونيل ديدييه باجيك إن قوات 
الكاميرون مدعومة بس��الح اجلو التش��ادي نفذت ضربات جوية واستخدمت 
املدفعي��ة الثقيل��ة ضد بوك��و حرام ف��ي قرية جورج��ورون على احل��دود بني 

الكاميرون ونيجيريا.
وقتلت هجمات بوكو حرام املستمرة على اجليش واملدنيني آالف األشخاص 
منذ بدأت اجلماعة حملتها املس��لحة إلقامة إمارة إس��المية في منتصف 2009 

مما هدد استقرار أكبر اقتصاد في أفريقيا فضال عن استقرار املنطقة بأسرها.
لكن ف��ي األس��بوعني األخيرين بدت بوكو ح��رام تتعرض لضغ��وط بعدما 
ش��نت دول اجل��وار وهي تش��اد والكامي��رون والنيج��ر هجمات منس��قة على 

اجلماعة املتشددة.
في غضون ذلك أقس��م زعيم حركة بوكو حرام، أبو بكر شيكاو، في تسجيل 
مص��ور جديد، نش��ر الثالثاء، على عرقلة االنتخابات العام��ة في نيجيريا. في 
وقت قتل فيه نحو أربعني شخصا في هجمات بأنحاء البالد، استهدفت إحداها 

لقاء انتخابيا.
وقال شيكاو، في التسجيل الذي نشر على موقع التواصل االجتماعي تويتر، 
إن ه��ذه االنتخاب��ات "لن جترى حتى لو كنا أموات��ا". وقالت وكالة الصحافة 
الفرنس��ية إن ه��ذه أول رس��الة تنش��رها احلركة عب��ر تويتر بع��د أن اعتادت 

توزيع تسجيالتها املصورة على الصحفيني على أقراص "دي في دي".

الواليات المتحدة تسمح للمرة االولى بتصدير طائرات 
دون طيار مسلحة

واشنطن بوست: ديكتاتورية السيسي األكثر إزعاًجا
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 – محمد املثلوثي
ف��ي  املطل��وب  اإلفريق��ي  الن��ادي  حق��ق 
مباراة ي��وم أمس األربعاء أم��ام مضيفه 
اجلول��ة  إط��ار  ف��ي  التونس��ي  امللع��ب 
الس��ابعة عش��رة م��ن بطول��ة الرابط��ة 
احملترفة األولى لكرة القدم بعد اإلطاحة 
بالبق��الوة بنتيجة 4 أه��داف دون رّد في 
ملع��ب الش��اذلي زوي��نت كان��ت بإمضاء 
كل من جابو ف��ي الدقيقة 10، ومحمد بن 
عل��ي ضد مرم��اه في الدقيق��ة 60، صابر 
خليف��ة ف��ي الدقيقة 78 وزهي��ر الذوادي 

في الدقيقة 90+4.

تشكيلة الفريقين
امللع��ب التونس��ي: قي��س العمدون��ي – ش��هاب العوني 
)محمد بن علي( – ش��رف الدين الكشطي )مالك األندلسي( 
– أمير الدريدي – هاشم عباس - حسني بن يحيى – كرمي 
العواضي – إلياس اجلالصي – فوسيني كوليبالي – عالء 

الدين املرزوقي – هيثم بن سالم.

النادي اإلفريقي: فاروق بن مصطفى – هش��ام بالقروي 
– ب��الل العيف��ة )س��يف تق��ا( – حمزة العقربي – ياس��ني 
امليكاري – حس��ني ناطر – سايدو س��الفو – تيجاني بلعيد 
)ن��ادر الغن��دري( – زهير الذوادي – عب��د املؤمن دجابو – 

صابر خليفة )شهاب الزغالمي(.

دقيقة صمت 
البداي��ة كانت بالوقوف دقيقة صم��ت ترحما على أرواح 
ش��هداء الوطن الذين قضوا ليل��ة أول أمس في عملية الغدر 
اإلرهابي��ة والتي استش��هد عل��ى إثرها 4 من عناصر س��لك 
احل��رس الوطني البواس��ل ف��ي منطقة بولعاب��ة من والية 

القصرين.

تأهيل المنتدبين
مع تخّوف جماهي��ر البقالوة من دخ��ول فريقهم املقابلة 
بنقص هام من الالعبني خاصة املنتدبني اجلدد، مّثل تأهيل 
ع��دد منهم نقطة طمأنين��ة للملعب التونس��ي حيث متكنت 
اللجنة القانونية في امللعب التونس��ي من تأهيل كل س��يف 
الدي��ن اجلرب��ي، عباس غضبان، س��يف الدي��ن العكرمي و 
فوس��يني كوليبال��ي ومن وضعه��م حتت تص��رف املدرب 

لسعد الدريدي. 

هدف مبكر
البداية كانت كاملعتاد في دقائقها األولى إلى غاية الدقيقة 
السادس��ة أين ش��هدنا عملي��ات أكثر ج��رأة من أبن��اء الفني 
الفرنس��ي دانيال سانش��از. ومع الدقيقة 9 من الشوط األول 
حتص��ل الن��ادي اإلفريقي عل��ى أول ركينة نفّذه��ا التيجاني 
بلعيد وكان اجلزائري هش��ام بلقروي في االستالم وحّولها 
رأس��ية أم��ام مواطن��ه عب��د املؤمن جاب��و ال��ذي أمضى على 
اله��دف األول لفريق��ه دون عناء في مرمى ح��ارس البقالوة 
قي��س العمدون��ي. جابو وبه��ذا الهدف يكون ق��د أضاف إلى 
رصي��ده ه��دف آخر ويك��ون بذلك ثان��ي أفض��ل الهدافني في 

النادي اإلفريقي، برصيد 5 أهداف، بعد خليفة وبلعيد.

األولى لكوليبالي
ش��هد مباراة امللعب التونس��ي وضيفه الن��ادي اإلفريقي 

املش��اركة األول��ى لالع��ب اإليف��واري فوس��يني كوليبالي 
بأل��وان فريقه اجلدي��د البق��الوة قادما في ش��كل إعارة من 
الترج��ي الرياض��ي بع��د أن مّت تأهيله في اآلون��ة األخيرة 
قبل املباراة. الالعب كان كعادته كما كان مع فريقه السابق 
الترج��ي الرياض��ي حاضرا وبق��وة في خط وس��ط امليدان 
للبق��الوة كما س��اند باس��تمرار خ��ط الهج��وم وتواجد في 
منطقة عملي��ات اإلفريقي. لكن في املجم��ل ميكن تقييم أداء 
هذا الالعب باملتوسط نظرا إلى كثرة الكرات الضائعة التي 

مّيزت مشاركته األولى مع البقالوة.

واقعية فريق
خ��الل الش��وط الثان��ي ل��م تكت��س هجوم��ات امللع��ب 
التونس��ي خط��ورة تذك��ر والفرص��ة األب��رز ف��ي دقائق 
األول��ى للش��وط األول ل��م تأت��ي س��وى ف��ي الدقيقة 56 
بع��د مخالفة م��ن خارج منطق��ة العمليات نفذه��ا الياس 
اجلالص��ي وأنقذه��ا احل��ارس ب��ن مصطف��ى بصعوبة. 
بعد ذلك ع��اد الدولي اجلزائري جابو إل��ى إبداعاته بعد 
مراوغة املدافع على اجلهة اليس��رى للبقالوة وتوغل في 
منطقة 18 متر ومّرر الكرة لم يتعامل معها املدافع الشاب 
محمد بن علي بالشكل املطلوب وأودعها في شباك فريقه 

مغالطا حارس مرماه في الدقيقة 60.
لم تشهد الفترة الالحقة للهدف الثاني لألفارقة ردة فعل 
العب��ي البقالوة األمر ال��ذي مكن أبناء سانش��از من تثليث 
النتيج��ة بعد ه��دف عل��ى إثر هجمة معاكس��ة كان��ت فيها 
الفرصة للملعب التونسي للتس��جيل على إثر تنفيذ متاس 
وبعد إخراج نادر الغندري الكرة من مناطق فريقه مس��ددا 
الكرة نحو صابر خليفة الذي متكن بفضل س��رعته الفائقة 
من بلوغ مناطق امللعب التونسي وانفراد بحارس البقالوة 
وضعها ببراعة في شباك العمدوني في الدقيقة 78 ممضيا 
عل��ى الهدف الثال��ث لفريقه ومتصدرا ألفض��ل الهدافني في 
فري��ق باب اجلدي��د إلى جان��ب تيجاني بلعي��د بنفس عدد 

األهداف.
 الدقائ��ق األخي��رة حملت أيض��ا اجلديد في املب��اراة بعد 
أن أمض��ى زهير الذوادي الهدف الراب��ع لفريقه في الدقيقة 
4+90 بعد مراوغة للحارس خارج مناطق اجلزاء ووضع 

الكرة في الشباك دون صعوبة.
نتيجة 4 أه��داف لفائدة الن��ادي اإلفريقي لم تعكس 
أداء امللع��ب التونس��ي صراح��ة ال��ذي كان متميزا من 
حي��ث التمركز على أرضية امليدان والتصرف في الكرة 
لك��ن النجاع��ة والفاعلي��ة هي م��ا غاب عل��ى مهاجميه 
على عكس األفارقة ال��ذي حتلوا بالواقعية على امتداد 

ردهات هذه املباراة.

الملعب التونسي 0 – النادي اإلفريقي 4

فريق باب الجديد يحقق المطلوب 
ويقسو على البقالوة 

عيادة الرياضيين
التأمل... رياضة للتعرف على الوعي الداخلي

التأم��ل متري��ن ه��ام ومفيد للجس��م والعق��ل وال��روح إذا مارس��ته بطريقة 
صحيح��ة فه��و يعطي��ك الش��عور باالس��ترخاء.. كم��ا يجعلك تتصل بنفس��ك 
الطبيعية ومن َثّم تس��تطيع التفكير بشكل أنضج وعلى نحو إبداعي ويجعلك 
تتجه إلى خلق كل ما هو جديد في حياتك ومبدع. فستجد بعد ممارستك بوقت 
للتأمل، بش��عور الوعي الداخلي الذي يتأصل بداخلك وهذا بدوره نافع ومفيد 
للنمو اجلس��دي. وليس بوسع ش��خص أن يجعلك سعيداً ومتفائالً غير نفسك 
أنت، فكل واحد منا عليه أن يكتش��ف طريقه لكي يس��ير فيه، وصحيح أن دور 
األصدقاء والعائلة في تقدمي يد املس��اعدة شيئاً ضرورياً وهاماً إال أننا ال يجب 
أن نتأثر بهم إلى درجة كبيرة جتعلنا ننحرف عن مس��ارنا الذي يحقق أهدافنا 
وميولن��ا. فالتأمل هي اللغة الوحيدة التصال اإلنس��ان بنفس��ه الداخلية، كما 
أن��ه مبثابة العاصفة التي تأتي على الضغ��وط واملتاعب اليومية التي يقابلها 

الشخص ومبمارسته على نحو منتظم ستصل إلى نتائج هائلة.
* شروط التأمل الناجح 

- تأم��ل كل ي��وم ف��ي نفس الوق��ت ملدة 15 دقيق��ة - مارس إحدى األنش��طة 
الرياضي��ة ث��الث مرات أس��بوعياً - تناول قس��طاً وافراً من الراح��ة املالئمة - 
اح��رص في تناول الطع��ام، عليك بأكل الطعام الذي مي��دك بالطاقة مع جتنب 
أكل الطع��ام الدس��م - امتنع عن تناول الكحوليات القهوة والش��اي - اش��رب 

كثيراً من املاء )وليكن ثمانية أكواب في اليوم الواحد أو أكثر(. 
- إذا تناولت أي مادة منبهة مثل الشاي أو القهوة، يكون ذلك قبل 6 ساعات 
من ممارس��تك للتأمل - ال تتناول طعام دسم قبل ميعاد التأمل بأربع ساعات، 
وال تتأم��ل وأنت خ��اوي املعدة ولكن تن��اول وجبة خفيفة لكي تس��اعدك علي 
التركيز - النظافة مهمة للغاية ألنها تؤثر على النمو الروحي، فيجب أن تتأمل 
وأن��ت بصحة جيدة لعقلك وجس��دك. فال بد أن يك��ون اجللد واأليدي واألظافر 
واألسنان وباقي أجزاء اجلسم نظيفة متاماً - تأمل مبالبس فضفاضة واسعة، 
بش��رط أن تك��ون من األنس��جة الطبيعية مثل: األقط��ان أو احلرير أو الصوف 

حتى تعطي الفرصة جلسمك أن يتنفس.
* كيف تتأمل؟ 

توجد أس��اليب عديدة للتأمل "جتس��يد الصورة الذهنية" هي أولى املراحل 
الت��ي ينبغي أن تبدأ بها والتي يتم فيها خلق صورة في العقل لش��يء معني ثم 
التركيز عليه بش��كل كلي ميكنك من عدم رؤية أي ش��يء من حولك س��وى هذه 

الصورة التي رسمتها في عقلك والتي جتدها في صورة مرئية أمام عينيك.
* الخطوات 

- الب��د وأن يك��ون التأم��ل في م��كان ه��ادئ، وأن تكون اإلض��اءة من حولك 
طبيعي��ة ومعتدلة. ال تس��تخدم إض��اءة الفلوروس��نت، البد وأن مي��أل الهواء 
النقي جنبات احلجرة. وأال تكون درجة حرارة الغرفة مرتفعة أو منخفضة بل 
معتدل��ة. البد وأن يكون املكان مريحاً فإما أن يوجد زرع أو ش��موع من حولك، 

أو االستماع إلى موسيقي هادئة.
- اجلل��وس ف��ي وضع مري��ح )وض��ع القرفصاء(، عل��ى أن يك��ون العمود 
الفق��ري في وضع مس��تقيم ومريح وال��رأس متعامدة على الكتف��ني. كلما كان 
العمود الفقري في وضع مستقيم كلما متت عملية التنفس بسهولة أكثر وكلما 
انتظمت الدورة الدموية، من املمكن إمالة الرأس قليالً إلى األمام إلعطائك املزيد 

من االسترخاء. مع ارتكاز اليدان على الركبتني.
- ميك��ن فتح العني أو غلقها اختر الوضع األكثر راحة لك، ولكن إذا ش��عرت 
بالنع��اس عند غل��ق العني عليك بفتحه��ا وأن تتجول بها فيم��ا حولك لبضعة 
دقائ��ق وعندم��ا تتنبه ويع��ود إليك الوعي اغلقها ليس بش��كل كل��ي. البد وأن 

يكون الفك واللسان في وضع االسترخاء.
- التنفس مهم وض��روري في عملية التأمل، تنفس بعمق وهدوء. ومبجرد أن 

تبدأ في التأمل ستجد أن عملية التنفس تتم ببطء وبعمق فور انصهار همومك.
- م��ن األفض��ل أن تت��م عملي��ة التأمل ف��ي الصباح، أي ف��ي بداية الي��وم ألن املخ 
يكون خالياً من أية أفكار. كما أن هذا التوقيت يس��اعدك على توليد الطاقة والس��الم 
الداخلي الذي ميكنك من االسترخاء ويجعلك منتجاً في يوم شاق عليك. وال يشترط 

أن يكون امليعاد في الصباح الباكر ألن ذلك يعتمد على أسلوب حياة كل شخص.
- لي��س م��ن احملبذ أن تتأم��ل وأنت حتت تأثي��ر الكحولي��ات أو أي عقار من 

العقاقير أو عندما تكون ممتلئ املعدة.
- اع��ط الفرصة لنفس��ك لكي متارس التأمل مرة أو مرت��ني في اليوم الواحد 

على أن تستغرق كل مرة من 20 - 30 دقيقة.
- بعد االنتهاء من التأمل ال تعود فجأة إلى نشاطك اليومي.

- عليك بفتح عينيك وإلقاء نظرة على األش��ياء التي حتيط بك أي البد وأن تتكيف 
أوالً مع كل شيء من حولك، والعودة بنفسك إلى تذكر مهام احلياة اليومية.

- لن يخلصك التأمل من متاعب ومشاكل احلياة اليومية لكنه ميكنك من التعامل 
معها بأسلوب عملي وإيجابي بدون أن تتعرض للمعاناة واألزمات النفسية.
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 الرياضي
أس��فرت قرعة ال��دور نصف النهائ��ي لكأس تون��س للكرة 
الطائ��رة ع��ن لق��اء قم��ة س��يجمع بقاع��ة الرائ��د البجاوي 
بصفاق��س الن��ادي الصفاقس��ي بضيفه الترج��ي الرياضي 
التونس��ي صاحب لقب املوسم الفارط. لقاء يعد بالتشويق 
واإلثارة نظرا حلاجة الفريقني ملواصلة مشوار الكأس رغم 
األس��بقية املعنوية التي يتمتع بها فريق باب س��ويقة على 
منافسه بعد فوزه في أغلب املواجهات املباشرة التي جمعت 

الفريقني هذا املوسم. 
أم��ا اللق��اء الثاني فس��يجمع بنف��س القاعة احت��اد النقل 
الصفاقس��ي بالنجم الس��احلي بطل املوس��م الفارط. فريق 
جوهرة الس��احل يب��دو في طريق مفتوح نح��و بلوغ الدور 

النهائي وبالتالي مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.
س��تدور مباراتي الدور نص��ف النهائي للكأس بصفاقس 

يوم 28 فيفري 2015.
احتاد النقل - النجم الساحلي

النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي

الطائرة
السي آس آس والترجي في قمة نصف نهائي الكأس

  - الغامني
دك الن��ادي اإلفريق��ي ش��باك امللع��ب التونس��ي برباعي��ة دون رد خالل 
اللقاء الذي جمعهما عش��ية أمس حلساب اجلولة 17 من بطولة الرابطة 
احملترفة األولى. االنتصار في دربي العاصمة الصغير هو الثاني عش��ر 
لفريق باب اجلديد هذا املوس��م ليصبح في رصيده 39 نقطة على بعد 5 
نقاط كاملة من صاحب املركز الثاني النجم الس��احلي الذي واصل نزيف 
النق��اط واكتف��ى بنقطة مع ضيفه امللعب القابس��ي بع��د أن انتهى اللقاء 
ال��ذي جمعهم��ا بالتعادل الس��لبي. من جهت��ه حصد الترج��ي الرياضي 
االنتص��ار الثاني على التوال��ي وبنفس النتيجة ه��دف دون رد من أقدام 
النيجي��ري صامويل إي��دوك فيما عاد النادي الصفاقس��ي بانتصار ثمني 

من جزيرة األحالم على حساب جمعية جربة بهدفني لهدف.
نتيج��ة مكنت فريق عاصم��ة اجلنوب من احلفاظ عل��ى مركزه الثالث 
برصيد 32 نقطة كما رفع الترجي رصيده إلى 31 نقطة في املركز الرابع.

وأنه��ى قوافل قفص��ة دربي اجلن��وب الغرب��ي الذي جمع��ه مبضيفه 
جن��م املتلوي منتصرا بثنائي��ة دون رد جعلته يرتقي في س��لم الترتيب 
إل��ى املركز 12 ب�18 نقطة فيما تراجع النج��م للمركز قبل األخير برصيد 
10 نق��اط بعد االنتصار الثمني الذي حققه مس��تقبل قابس حتت قيادة 
فريد بن بلقاس��م ضد االحتاد املنس��تيري بهدفني لصفر والذي س��مح له 

بالصعود للمركز 14 برصيد 12 نقطة على بعد 3 نقاط من االحتاد.
النادي البنزرتي أحسن ضيافة مستقبل املرسى وفاز عليه بهدف دون 
رد م��ن أقدام مصعب ساس��ي مكنه من االنف��راد باملركز اخلامس برصيد 

28 نقطة.
 النتائج 

الترجي الرياضي – شبيبة القيروان 1 – 0 
امللعب التونسي – النادي االفريقي 4 – 0 
النادي البنزرتي – مستقبل املرسى 1 – 0 

النجم الساحلي – امللعب القابسي 0 – 0 
مستقبل قابس – االحتاد املنستيري 2 – 0 

جنم املتلوي – قوافل قفصة 0 – 2 
جمعية جربة – النادي الصفاقسي 1 – 2 
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 الجولة 17 من الرابطة األولى

االنتصار الثاني على التوالي 
للترجي والقوافل  تتقدم  – ناجية

حقق الن��ادي البنزرتي فوزه الس��ادس 
ه��ذا املوس��م والذي ج��اء على حس��اب 
مس��تقبل املرس��ى في إط��ار اجلولة 17 
لبطول��ة الرابطة احملترفة األولى بهدف 
ملصع��ب ساس��ي م��ن ضربة ج��زاء في 
الدقيقة 56. انتصار مكن قرش الش��مال 
م��ن رفع رصي��ده إلى 28 نقط��ة لينفرد 
بذل��ك باملركز اخلامس مس��تغال هزمية 

امللع��ب التونس��ي أمام الن��ادي اإلفريقي في درب��ي العاصمة 
الصغي��ر بينم��ا تراج��ع املس��تقبل صحب��ة البق��الوة للمركز 

السادس ب�25 نقطة.

مستوى ضعيف 
لم يرتق األداء خالل الفترة األولى إلى املستوى املنتظر من 
الفريق��ني حيث لم نش��اهد جمال كروية واضح��ة كما انحصر 
اللعب في وس��ط امليدان بحك��م اعتماد الفريق��ني على الكرات 
العرضية التي متكن املهاجمني من الوصول ملرمى احلارسني. 
النادي البنزرتي فرض سيطرة طفيفة على املنافس واعتمد 
في أغلب األحي��ان على توغالت الظهير األمين حمزة املثلوثي 
ال��ذي عادة ما يقوم بتوزيع الكرة ف��ي اجتاه الليبي الزوي أو 
آدم الرجايبي لك��ن ثنائي دفاع القناوية ب��ن عمر والكزدغلي 
واحلارس زياد اجلبالي كانوا جاهزين للدفاع عن مرماهم في 
أكثر من مناسبة وخاصة أمام الرجايبي في الدقيقة 29 و42.

في اجله��ة املقابلة لم يتمكن فريق الصفصاف من الوصول 
ملرمى وس��يم ن��وارة باس��تثناء ركنية بعد نصف س��اعة من 
املباراة لم تش��كل أية خطورة على دفاع قرش الشمال لينتهي 

الشوط بالتعادل السلبي.

حالة الميدان
من س��لبيات لق��اء اجلول��ة الثانية ب��ني الن��ادي البنزرتي 
ومس��تقبل املرسى حالة أرضية ميدان 15 أكتوبر التي شكلت 
عائقا كبيرا أمام العبي الفريقني ولم تس��اعدهم على لعب كرة 

قدم بعد األمطار التي تهاطلت على مدينة بنزرت.

تغيير اضطراري
بداي��ة الفترة الثانية انطلق��ت بتغيير اضطراري من جانب 
فريق الضاحية الشمالية حيث وجد املدرب منذر الكبير نفسه 
مضط��را إلقحام خليل هنيد مكان مروان اخللفي الذي تعرض 

إلصابة ولم يتمكن من مواصلة اللقاء.

المحليون أكثر إصرارا 
الدقائق األولى من الشوط الثاني كان خاللها النادي البنزرتي 
أكثر إصرارا على التس��جيل والوصول ملرم��ى زياد اجلبالي بعد 

11 دقيقة متكن آدم الرجايبي من احلصول على ضربة جزاء بعد 
تدخل من املدافع محمد التواتي.  قرار احلكم عامر شوشان مبنح 
ضربة جزاء للن��ادي البنزرتي أثار احتجاج��ات العبي القناوية 
قب��ل أن مي��ر مصعب ساس��ي للتنفيذ وينجح في إيج��اد الطريق 

نحو مرمى اجلبالي معطيا بذلك التقدم لقرش الشمال.
الن��ادي البنزرت��ي ل��م يكت��ف باله��دف ب��ل واص��ل عملياته 
لتس��جيل هدف ث��ان وبالتال��ي االطمئن��ان على مصي��ر اللقاء 
حي��ث كاد الرجايبي أن يضاعف النتيج��ة بعد افتكاك الكرة ثم 
التسديد في اجتاه املرمى لكن الكرة ارتطمت بالقائم. في املقابل 
حاول زمالء بالل بن مسعود إدراك التعادل وقام املدرب الكبير 
ببع��ض التغييرات على مس��توى التش��كيلة بإقح��ام وادراغو 
م��كان التوات��ي وب��ن عمار م��كان يحي��ى وأصبح��ت العمليات 
الهجومي��ة للقناوي��ة أكثر خطورة على مرم��ى احلارس نوارة 
خاصة عن طريق عباس وبن مس��عود لكن دفاع البنزرتي كان 
حاضر وكاد بوبك��ر طومبادو يعدل النتيج��ة قبل دقيقتني من 

نهاية الوقت األصلي لكن نوارة يتألق في إبعاد الكرة 

دقيقة صمت 
بداية اللقاء كانت مس��بوقة بالوق��وف دقيقة صمت ترحما 
على أرواح ش��هداء الوطن الذين توفوا غدرا ليلة األربعاء في 

القصرين.

تشكيلة الفريقين
النادي البنزرتي 

وس��يم ن��وارة – عل��ي املش��اني – خال��د همان��ي – حم��زة 
– مصع��ب ساس��ي )يوس��ف  – هات��ان البراتل��ي  املثلوث��ي 
الطرابلس��ي( – سليمان كشك – بالل الس��عيداني – يوسوفا 
مبنغي )نور حضرية( – آدم الرجايبي – أحمد محمود الزوي 

)ياسني الصاحلي(.

مستقبل المرسى 
زياد اجلبالي – كرمي بن عمر – محمد علي الكزدغلي – خالد 
يحيى )محمد بن عمار( – محمد التواتي )مصطفى وادراغو( 
– بالل بن مسعود – بوبكر طومبادو – مروان اخللفي )خليل 

هنيد( – هشام اجلبالي – ديديي طاال – عالء الدين عباس.

النادي البنزرتي – مستقبل المرسى 1 – 0 

القرش يلتهم القناوية وينفرد بالمركز الخامس
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في قضية أسامة السالمي ضد الملعب التونسي

لجنة النزاعات ترفع الحضر عن 
انتدابات البقالوة

 الرياضي
قض��ت جلن��ة االس��تئناف التابعة للجامع��ة التونس��ية لكرة الق��دم املجتمعة 
مس��اء الثالثاء 17 فيف��ري 2015 مبقر اجلامعة التونس��ية لك��رة القدم قبول 
االس��تئنافني األصلني ش��كال واملقدمني من فريق امللعب التونسي من جهة ومن 
الالعب أس��امة الس��المي من جهة ثاني��ة وفي األصل بإقرار الق��رار املطع���ون 
في��ه مع تعديل نصه بخص��وص فرع���ه املتعلق بالدي��ن املتخلد بذمة جمعية 
امللع��ب التونس��ي وذلك بالنزول إلى م���ا ق��دره 56.500 دينارا وتعديل نصه 
ف��ي فرع��ه املتعلق مبنح��ة اإلنتاج للم���وس��م الرياض��ي 2013/2014 وذلك 
بالترفي��ع فيها إلى حدود 26.625 دينارا.  كما تقرر نقض القرار املطعون فيه 
في فرعه املتعلق مبنع االنت��داب والقضاء مجددا بإلغائه وإقراره فيما زاد عن 

ذلك وإرجاع معلومي االستئناف إلى كل طرف.

 الرياضي
كنا قد أش��رنا في عدد يوم أمس إلى انس��حاب املدرب فريد 
بن بلقاس��م م��ن تدري��ب املس��تقبل الرياض��ي بقابس بعد 
اإلش��كال الذي وقع بينه وبني شقيق الالعب أسامة بوبكر 
ف��ي احلص��ة التدريبية لصب��اح الثالثاء حي��ث اقتحم هذا 
األخير ميدان التمارين إثر إبعاد شقيقه عن قائمة املدعوين 

للقاء يوم أمس والذي جمع اجلليزة باالحتاد املنستيري.
وبع��د مجه��ودات ش��اقة ومح��اوالت كبيرة م��ن طرف 
الهيئ��ة املدي��رة وبع��ض اجلماهير تراجع بن بلقاس��م عن 
ق��راره باالنس��حاب وقد قاد الس��فينة الفني��ة للجليزة في 
مباراتها أمس وس��يواصل مهامه حتى نهاية املوس��م وفق 
االتف��اق املب��رم بين��ه وب��ني هيئة املس��تقبل حيث يس��عى 

الفريق لضمان البقاء في الرابطة احملترفة األولى.
يذكر أن فريد بن بلقاس��م هو خامس مدرب يشرف على 
اجلليزة هذا املوس��م بعد الهادي املقران��ي ومحمد الكوكي 

وصالح داي وشكري اخلطوي.

مستقبل قابس 
بن بلقاسم يعدل عن قرار االنسحاب

 الرياضي
وضع��ت اجلامع��ة امللكية املغربية لكرة القدم رس��ميا يوم 
اإلثن��ني مل��ف الطعن ف��ي عقوب��ات االحت��اد اإلفريقي لدى 
محكمة التحكيم الرياضية إلنصاف الكرة املغربية احملكوم 
عليها باملوت س��ريريا من طرف ال��كاف منذ 10 أيام كما مت 
اللجوء إلى احملكمة التجارية الدولية للطعن في العقوبات 

املالية املنزلة على املغرب واملقدرة ب�10 ماليني دوالر.
وحترك املس��ؤولون املغارب��ة فور إع��الن الكونفدرالية 
اإلفريقي��ة عقوباته��ا الرياضي��ة واملادي��ة على ك��رة القدم 
املغربي��ة من أجل الدفاع عن مصي��ر الكرة املغربية بدعوى 
أن املغ��رب كان قد طالب بتأجيل الدورة وليس التخلي عن 

شرف استضافتها ألسباب قاهرة.

المغرب في موقع قوة 
اعتب��ر جواد األمني اخلبير القانوني في املجال الرياضي 
املغ��رب في موقع قوة بخصوص طعنه في العقوبات التي 
أنزلها "الكاف" على الكرة املغربية مشيرا إلى أنه في حال 
اس��تطاعت اجلامعة إثبات عنصر الق��وة القاهرة في ملفها 
فإنها س��تلغي بذلك جميع العقوبات التي حلقت باملنتخب 

املغربي األول.
وقال األمني إن جلوء املغرب إلى محكمة التحكيم الدولية 
"الط��اس" خطوة تق��وي املوقف املغربي وتع��زز قناعاته 
وفق��ا للبند 55 من القان��ون املنظم للكاف مردف��ا أن ذلك ال 
يعني أبدا أن سبل الود والتفاوض بني الطرفني ستنقطع. 

الرج��اء  بفري��ق  االحت��راف  جلن��ة  رئي��س  وأض��اف 
البيض��اوي س��ابقا أنه من أج��ل اس��تخالص حكم منصف 
للمغ��رب من "الط��اس" وجب على املس��ؤولني إعداد ملف 
قوي مع��زز بوثائق منظم��ة الصحة العاملي��ة التي حذرت 
خالل فترة مطالبة اململكة بتأجيل اس��تضافة "الكان" من 
التجمعات والتجمهرات املختلطة بإفريقيا جتنبا النتش��ار 
فيروس إيبوال ليقر بوجود قوة قاهرة دفعت اململكة لطلب 
التأجي��ل فضال عن إع��داد ملف مالي مدق��ق يضيق اخلناق 
عل��ى الوثائق التي من املفترض أن تكون الكاف قد أجنزتها 

لتضخيم خسائرها في نسخة 2015 من منافسات الكان.
وأردف ج��واد األمني أن للمغرب فرصتني أخرتني للدفاع 
ع��ن موقفه والتخفيف من عقوبات الكاف في حال لم تقتنع 
"الط��اس" بالدفوع��ات املغربية وذلك من خالل مناقش��ة 
العقوب��ات والتفاوض من أجل تقليصه��ا خالل اجتماعات 
املكتب التنفيذي أو خالل املؤمتر العام الس��نوي "للكاف" 
حي��ث يضمن القانون لكل عضو في الكاف أن يضيف نقطة 
معين��ة جلدول أعمال س��واء االجتماع أو اجلم��ع العام من 

أجل مناقشتها والبت فيها.

غياب السند القانوني يغلب كفة المغرب
غياب الس��ند القانوني للعقوبات التي وقعتها "الكاف" 

عل��ى الكرة املغربية في ح��ال أعيد النظر في عنصر "القوة 
القاهرة" الذي غيبه أصحاب القرار ب�"الكاف" عن املوقف 
املغرب��ي دون حتضي��ر للكوالي��س احمليطة بق��رار اململكة 
املص��ر على تأجيل التظاهرة من ش��أنه تغليب كفة املغرب 

في صراعها مع الكاف أمام "الطاس".
وأضاف املتحدث نفس��ه أن غياب س��ابقة م��ن هذا النوع 
ف��ي تاريخ ال��كاف يضعف موق��ف هذا األخي��ر الذي فضل 
االجتهاد تعصب��ا لصياغة عقوبات يصدره��ا على املغرب 
ع��وض التدقيق في القوان��ني املنظمة لالحت��اد وتطويرها 

لتتماشى وتفاصيل قضية املغرب.
ول��م يفوت نف��س املص��در الفرصة لتس��ليط الضوء على 
العقوبات املالية التي حلقت املغرب واصفا إياها باملضخمة 
واملنافية للقوانني املنظمة لل��كاف حيث أن الفصل 92 يغرم 
كل احت��اد تخلف عن تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا قبل أقل 
من 6 أش��هر م��ن موعد انطالقته��ا 50 أل��ف دوالر في احلني 
املبلغ الذي غرمت به "الكاف" املغرب واملقدر مبليون دوالر 
بعد التعديل الذي طال الفصل نفسه قبل حوالي شهر مردفا 
"صحي��ح أن هناك تعديل للفصل لكن ال يجب أن يطبق على 

املغرب ذلك أن طلب التأجيل قبل أشهر من التعديل".

 الرياضي
يس��تعد ن��ادي ري���ال مدري��د اإلس��باني لفتح 
مدرس��ة لكرة القدم في اجلزائر في خطوة هي 

األولى من نوعها بهذا البلد.
ومن املرتقب أن توقع مؤسسة ري�ال مدريد 
عل��ى عقد ش��راكة م��ع ن��ادي احتاد الش��اوية 
املناف��س ب��دوري الدرج��ة الثاني��ة اجلزائري 
للمحترفني لفتح مدرس��ة كروية تتبع النادي 

اجلزائري.
وق��ال عبد املجيد ياحي رئي��س نادي احتاد 
الش��اوية لوكالة األنب��اء اجلزائرية "يحضر 
إلى اجلزائر قريبا رئيس مؤسسة ري�ال مدريد 
لوي��س ماري��ن فيرناندي��ز برفق��ة مس��اعديه 
لبحث هذا املش��روع الرياضي الهام بعدما قبل 

دعوتنا".
وأش��ار ياحي، أن هذه اخلط��وة هي األولى 
للنادي اإلس��باني باجلزائر عل��ى أن ينقل هذه 

التجرب��ة فيما بعد إلى تون��س، كما أوضح أن 
املش��روع يتضم��ن نقطتني رئيس��تني، األولى 
تخ��ص فت��ح مدرس��ة اجتماعي��ة ورياضي��ة 
خاص��ة بالناش��ئني بوالية أم البواقي )ش��رق 
اجلزائ��ر(، يت��م اختياره��م م��ن قب��ل مدرب��ني 
إس��بان وآخرين جزائري��ني تلق��وا تكوينا في 
ري���ال مدري��د، أم��ا الثاني��ة فتتعل��ق بترقي��ة 
صورة نادي ري�ال مدريد على مس��توى مدينة 

أم البواقي مثلما حصل مع دبي اإلماراتية.

هكذا ستفلت الكرة المغربية من عقوبات "حياتو"

قد تنتقل فيما بعد إلى تونس..

ريـال مدريد يستعد لفتح مدرسة كروية في الجزائر
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 الرياضي
أج��رى النج��م اإلس��باني أندريس إنييس��تا حوارا 
ش��يقا مع موقع "الفيفا"، حت��دث خالله عن أمور 
كثي��رة تخص فريق��ه برش��لونة والتحديات التي 

تنتظرهم مستقبال.

بداية، ما ســـر اختيارك مرة أخرى ضمن التشكيلة 
المثالية للسنة؟

أنا ال أخفي أي سر، وكل ما مييزني رمبا أني أحاول 
فه��م أس��لوب اللع��ب بس��رعة وحتدي��د مواق��ع 
زمالئ��ي وكيفي��ة متري��ر الك��رة نحوه��م، 
أن��ي  قول��ه  ميكنن��ي  وم��ا 
س��عيد جدا بالثقة التي 
منحن��ي إياه��ا زمالئ��ي 
رغم وجود العبني آخرين 

جيدين في نفس منصبي.

هناك من يعتبرون أن المســـاحات أصبحت 
قليلة في كرة القدم الحديثة، وهو ما يمنح 
األفضلية لالعبي الوســـط الذين يفكرون 

مثلك، ما رأيك؟
كرة القدم رياضة جماعية وليست 
فردي��ة، وكل م��ن هو عل��ى أرضية 
امليدان له دور يلعبه، فالتشكيلة 
تتكون من 11 العبا، وكل منا 
ي��ود أن يك��ون األفضل في 
منصب��ه، ورغ��م أن كرة 
أحيان��ا  تب��دو  الق��دم 
أن  إال  آلي��ة  رياض��ة 
واجل��ودة  املوهب��ة 
هم��ا م��ن تصنعان 
ف��ي  الف��ارق 

النهاية.

مؤخرا قلت إن ســـنة 2014 كانت ســـلبية، هل هذا 
راجع لعدم تحقيقك األهداف المسطرة؟

لقد سبق أن عش��ت حلظات غير جميلة في مسيرتي، 
وعندما تضيع بعض األهداف املس��طرة من الصعب أن 
تصف مش��وارك باإليجابي، لكن اإلخف��اق أيضا يعتبر 
جزءا من هذه الرياضة، ألنه عندما ال حتصل عما تطمح 
إليه فهذا سيزيدك عزمية ورغبة وحافزا لتقدمي األفضل 

في املوسم الذي يليه.

هـــل آلمتـــك خســـارة لقـــب الـــدوري في آخـــر جولة 
واإلقصاء من الدور األول لـ "المونديال" ؟

في احلقيقة كانت س��نة صعبة على جميع األصعدة، 
ومن بينها ما تفضلت به، ألن ضياع لقب الدوري من بني 
يديك وأم��ام جماهيرك في اجلولة األخي��رة كان صعبا 
ج��دا، وكذلك األمر بالنس��بة ملش��اركتنا ف��ي املونديال، 
فس��قف توقعاتنا كان الذهاب إلى أبعد من الدور األول، 

وهذا أمر مؤسف حقا.

هـــل تتفق مع من يعتبر مونديـــال البرازيل األفضل 
في التاريخ؟

األراء تختل��ف طبع��ا، لق��د تابعن��ا مباري��ات جميلة 
وأخ��رى لم ت��رق للمس��توى املنتظر، لك��ن كأس العالم 
ستظل بطولة فريدة من نوعها، رغم أننا تأملنا خلروجنا 

من الدور األول.

هل ساندت زميلك ميسي في النهائي؟
نع��م، لق��د س��اندت ميس��ي وحتس��رت لع��دم فوزه 
باللقب، وذلك النهائي كان يشبه الذي لعبناه في 2010 
ض��د هولندا، مثل الفرص الضائع��ة والهدف في الوقت 
بدل الضائع، لكن أملانيا كانت تستحق ذلك التتويج عن 

جدارة ألنها قدمت مشوارا رائعا مثلها مثل األرجنتني.

لنتحدث عن برشلونة فبداية الموسم كانت متقلبة، 

ما مدى تأثير ما يكتب في وسائل اإلعالم على أدائكم؟
الكالم الكثير الذي يقال خارج املالعب يؤثر سلبا على 
النتائج ش��ئنا أم أبينا، لهذا فنحن نح��اول االبتعاد عن 
كل ما يق��ال ألنه يحمل في طياته الكثير من الش��ائعات 
غي��ر الصحيحة، وبصفتنا ننش��ط في فري��ق كبير مثل 
برشلونة فمن الطبيعي تضخيم األمور، فعندما ال تسير 
األمور على أحس��ن ما يرام نكون مجبرين على مواجهة 
ه��ذه احلاالت، واحل��ل الوحيد لثن��ي اجلماهير عن مثل 

هذه الشائعات تقدمي أداء جيد والفوز باملباريات.

ما هي أكثر الشائعات التي فاجأتك، رحيل ميسي مثال؟
أن��ا آم��ل وأمتن��ى أن يبق��ى ميس��ي مل��دة طويل��ة في 
برش��لونة، ألن��ي أعتق��د أن��ه كان وم��ا زال يلع��ب دورا 
رئيس��يا في مواصلة الصراع على كل األلقاب، فهذه هي 

رغبتي الوحيدة.

وهـــل أنتم في برشـــلونة جاهـــزون لمواصلة الصراع 
على األلقاب؟

نحن جاهزون للفوز بكل ش��يء، والدليل أننا ما زلنا 
نناف��س على جمي��ع األلقاب، فنح��ن منلك فريق��ا كبيرا 
ونس��عى إل��ى محو خيب��ة أمل املوس��م املاض��ي، والتي 
يج��ب أن تظ��ل مبثاب��ة احلاف��ز بالنس��بة لن��ا إلس��عاد 

جماهيرنا نهاية املوسم.

أنت ســـتبلغ 31 ســـنة مـــاي المقبل، هـــل صحيح أن 
الالعب يركض أقل في هذا السن وبمردود أفضل؟

ال، )يضح��ك( ب��ل يج��ب أن أركض أكثر، فك��رة القدم 
احلالي��ة أصبح��ت متوازن��ة ج��دا س��واء فيم��ا يخ��ص 
دوري  ف��ي  نواجهه��م  الذي��ن  املنافس��ني  أو  املباري��ات 
األبطال أو الدوري احمللي، الشيء الوحيد الذي متنحك 
إياه الس��نوات هو تل��ك اخلبرة ملواجهة ظ��روف معينة 
وفه��م اللعب، أعتقد أني اليوم أملك ما يلزم ملواصلة هذا 

اخلط التصاعدي الذي يسمح لي مبواصلة املشوار.

إنييستا: خسارة الدوري في الجولة األخيرة أثرت علينا 
وسنسعى للتعويض هذا الموسم

 الرياضي
افتتح��ت يوم الثالثاء مباريات دور ثمن النهائي من مس��ابقة دوري أبطال أوروبا، 
حيث حل بايرن ميونيخ األملاني ضيفا على دونيتسك األوكراني فيما استقبل باريس 
س��ان جيرمان الفرنسي تشيلس��ي اإلجنليزي. فريق دونيتسك اضطر لالنتقال إلى 
مدين��ة لفيف غرب أوكرانيا الس��تقبال ضيفه بايرن ميوني��خ بعد أن منعته احلرب 
الدائرة في دونيتس��ك من اللعب مبدينته. غي��ر أن ذلك لم مينع من حضور أكثر من 
ثالثني ألف متفرج ملناصرته. وفرض ش��اختار طريقته الدفاعية على بايرن ميونخ 
الذي فش��ل في إيجاد احللول حلل التكت��ل الدفاعي للفريق األوكراني طوال املباراة. 
ولم يؤثر طرد تشابي ألونسو العب باير ميونخ في الدقيقة 65، بعد حصوله على 
انذاريني، على أداء فريقه الذي اس��تمرت محاوالت��ه إلحراز هدف التقدم حتى أطلق 

احلكم صافر نهاية املباراة معلنا تعادل الفريقني سلبيا.
ورغ��م خ��روج املب��اراة بالتع��ادل الس��لبي لكن ف��رص باي��رن ميونخ 
أصبحت كبي��رة للتأهل للدور املقبل خاصة وأنه س��يلعب املباراة املقبلة 
على أرضه ووس��ط جماهي��ره، بينما أصبحت فرص ش��اختار للصعود 
لل��دور املقب��ل صعبة. ويتعني علي��ه الفوز على بايرن ميون��خ في مباراة 
الع��ودة أو التع��ادل إيجابي��ا. وتق��ام مباراة اإلي��اب على ملع��ب "أليانز 

أرينا" في ميونيخ في 11 مارس املقبل.

البايرن يعود بتعادل من دونيتسك 
رغم النقص العددي

 الرياضي
يش��ارك املنتخب الوطني ألداني مواليد 
البطول��ة  ف��ي  حالي��ا   1998-1999
املتوس��طية مبدينة بيس��كارا اإليطالية 

وهي أول مشاركة رسمية لهذا اجليل.
وأج��رى منتخبنا صباح يوم الثالثاء 
أول مقابلة له في هذه الدورة ومتكن من 
االنتص��ار على تركي��ا 18-26 وانتصر 
مس��اء في املقابل��ة الثاني��ة على قبرص 
15-28. وانهزمت تونس يوم أمس في 
املقابلة الثالثة أمام فرنسا بنتيجة -11
23. وفيم��ا يلي بقي��ة برنامج مقابالت 
للبطول��ة  األول  ال��دور  ف��ي  منتخبن��ا 

املتوسطية :

اخلميس 19 فيفري :
 – تون��س   : دقيق��ة  و30   8 الس��اعة 

مونتينيغرو 
الس��اعة 16 و45 دقيق��ة : تون��س – 

اسبانيا 
اجلمعة 20 فيفري :

 – تون��س   : دقيق��ة  و30   8 الس��اعة 
اجلزائر

الس��اعة 15 و30 دقيق��ة : تون��س – 
مصر

ويت��رأس الوف��د التونس��ي الس��يدة 
ويش��رف  الزيان��ي.  بلحس��ني  هادي��ة 
عل��ى تدري��ب املنتخ��ب كل من الس��ادة 
محم��د علي الصغي��ر وري��اض البدوي 
ومدرب احلراس فارس غمام باإلضافة 
أني��س  الطبيع��ي  الع��الج  ألخصائ��ي 

بوعالق واملرافق الهادي املؤدب.
وفيما يلي قائمة الالعبني :

الل��ه  عب��د   : اإلفريق��ي  الن��ادي  م��ن 

حمداني، ريان عطية و امان الله بن عبد 
الكرمي.

م��ن م��كارم املهدي��ة : حس��ان جنيم، 
أحمد بنور و أسامة مسعود.

من نس��ر طبلبة : أشرف عزاز، محمد 
مدميغ و فرج تقية.

من الترجي الرياضي : جوهر احلامي 
و محمد عزيز العيادي.

من النجم الرادس��ي : أحم��د القبلي و 
حسن اجلامعي.

م��ن امللع��ب التونس��ي : محم��د أم��ني 
بوكرمي.

م��ن النج��م الس��احلي : محم��د أم��ني 
درمول.

من سبورتينغ املكنني : أحمد عبيد.
من جندوبة الرياضية : مالك عفية.

من جمعية احلمامات : أحمد بن علي.

كرة اليد:

أول مشاركة رسمية في الخارج ألداني المنتخب الوطني.. 
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 الرياضي
جيرم��ان  س��ان  باري��س  مداف��ع  أص��ر 
احل��ارس  أن  عل��ى  لوي��ز"  "دافي��د 
البلجيكي الش��اب "تيب��و كورتوا" أنقذ 
تشيلس��ي من هزمية ُمحقق��ة، وذلك في 
أعق��اب املباراة التي جمعت كال الفريقني 
عل��ى ملع��ب "حديقة األم��راء" وانتهت 
بالتع��ادل اإليجاب��ي به��دف ملثل��ه ف��ي 
ذه��اب دور ال�16 لبطول��ة دوري أبطال 
أوروبا. وقال مدافع تشيلس��ي الس��ابق 
املنتق��ل لباريس س��ان جيرمان الصيف 
املاضي مقابل رس��وم بلغ��ت 50 مليون 
يك��ن  ل��م  "إذا  بل��وس  لكان��ال  ي��ورو، 
يتألق حارس املرم��ى، لكنا حققنا الفوز 
بس��هولة، لقد لعبنا بش��كل جيد، وذلك 
رغ��م أن تشيلس��ي كان��ت لدي��ه فرصة 
أن  يج��ب  اآلن  ونح��ن  منه��ا.  وس��جل 
نفوز، وأعتقد أننا نستطيع التأهل لدور 

الثمانية ومُيكننا الفوز هناك".
 وختم حديثه املقتضب "لدينا فريق 
جيد ومدرب جيد أيضاً، وسيتم وضع 
اخلط��ة املناس��بة م��ن أج��ل احلصول 
عل��ى أفضل نتيجة في مب��اراة اإلياب، 
وأنا متأكد م��ن أن مباراة العودة التي 
س��تقام على ملعب س��تامفورد بريدج 

ستكون كبيرة".
اإلي��اب  مب��اراة  أن  بالذك��ر  اجلدي��ر 
سيستضيفها ملعب س��تامفورد بريدج 
في غرب لندن في املوافق احلادي عش��ر 

من مارس املُقبل.

دافيد لويز: كورتوا أنقذ تشلسي من الهزيمة

 الرياضي
دع��ا الرحال��ة الفرنس��ي "نيكوال أنيل��كا" مواطنه الش��اب "ب��ول بوغبا" 
للتفكير في مستقبله بعيداً عن جوفنتوس، وذلك العتقاده بأنه من األفضل 
ملتوس��ط ميدان مانشس��تر يونايتد الس��ابق، أن يعود م��رة أخرى إلى بالد 
الضب��اب عب��ر بواية تشيلس��ي، أو الذهاب إلى ري�ال مدريد لالس��تفادة من 

املدرب اإليطالي "كارلو أنشيلوتي".
ويعرف صاحب ال�35 عاماً، أن الش��كوك بدأ حتوم حول مس��تقبل بوغبا 
مع الس��يدة العجوز، ال س��يما بعد انتش��ار أنباء إس��بانية عن رغبة رئيس 
الن��ادي امللك��ي "فلورنتين��و بيريز" في احلص��ول على خدم��ات صاروخ 
اليوف��ي املتوه��ج مقابل رس��وم ل��ن َتقل بأي ح��ال من األحوال ع��ن ال�100 
مليون ي��ورو، فضالً عن تأكيد وكيل الالعب "مين��و رايوال" أن عقد موكله 
م��ع إدارة حام��ل لقب الس��يري آ، س��ينتهي بعد 18 ش��هراً، ما جع��ل أنيلكا 

ُيحرض مواطنه على جوفنتوس، بحسب وصف اإلعالم اإليطالي.
وعندما ُس��ئل أنيلكا عن توقعه ملس��تقبل بوغبا، أج��اب لصحيفة فرانس 
فوتب��ول "بالنس��بة لي، فإنني أرى أنه من األفضل أن يذهب إلى تشيلس��ي 
ألن ه��ذا الفريق لدي��ه العبني كبار حق��اً، وأيضاً مالك الن��ادي آبراموفيتش 
ميلك أمواالً طائلة، أو ينتقل إلى ري�ال مدريد الذي ُيعتبر من أكبر األندية في 
العالم، وأعتقد أنه سيكون على ما يرام هناك ألنه سيستفيد من آنشيلوتي، 

ودعونا نتفق أن بوغبا يعرف مسبقاً النادي الذي يريد اللعب له".

أنيلكا ُيحرض بوغبا على جوفنتوس

 الرياضي
ذكرت وسائل اإلعالم اإلسبانية أن نادي برشلونة عقد اتفاقاً لبيع 
حقوق البث التليفزيوني اخلاصة به في املوسم املقبل مقابل 140 
مليون يورو )160 مليون دوالر(. ووقع النادي اإلس��باني الكبير 
العق��د اجلديد م��ع إحدى ش��ركات االتصاالت لتحل بديالً لش��ركة 
ميديا ب��رو لإلعالم، رغم أنها عرضت دفع نفس القيمة املالية التي 

سيحصل عليها النادي من العقد اجلديد.
وس��تتولى الش��ركة اجلدي��دة أيضاً مس��ؤولية اإلش��راف على 
قطاع اإلنتاج اخلاص بقناة "برس��ا تي ف��ي" التلفزيونية، القناة 
الرسمية لبرشلونة. وتوصل برشلونة مع الشركة اجلديدة أيضاً 
إلى اتفاق رعاية ملدة 3 س��نوات يهدف إلى دعم النادي في أس��واق 
أمريكا اجلنوبية بش��كل خاص، إذ يتمتع النادي اإلس��باني بقيادة 
جنم��ه األرجنتين��ي ليوني��ل ميس��ي باهتم��ام اس��تثنائي في هذه 

املنطقة من العالم.
ويعتبر بيع حقوق البث التلفزيوني ملوس��م واحد فقط أمراً غير 
معت��اد، مما يعني أن برش��لونة اتخذ قراره ه��ذا على خلفية رغبة 
رابطة الدوري األس��باني في مناقش��ة حقوق البث بش��كل جماعي 
يش��مل جميع األندية عقب نهاية موسم 2017-2016، كما يحدث 

حالياً في إجنلترا أو أملانيا.
وتتف��اوض أندي��ة دوري الدرج��ة األول��ى اإلس��باني على بيع 
حق��وق الب��ث التلفزيوني ملبارياتهم بش��كل فردي وه��و ما أحدث 
هوة واس��عة بني ما يحص��ل عليه الناديني الكبيري��ن ري�ال مدريد 

وبرشلونة وبني ما يحصل عليه باقي فرق املسابقة.

اعتبارًا من الموسم المقبل:
برشلونة يبيع حقوق بث مبارياته 

مقابل 140 مليون يورو
 الرياضي

أكد االحت��اد الدولي لكرة 
فري��ق  أن  فيف��ا،  الق��دم، 
برش��لونة ميكن��ه ش��راء 
العب��ني جدد ف��ي الصيف 
العقوب��ة  رغ��م  الق��ادم 
الت��ي مت توقيعه��ا علي��ه 
في ش��هر أبريل من العام 
املاض��ي، بحس��ب ما ورد 
في تقرير صحيفة سكاي 

سبورت اإلنقليزية.
العقوب��ة  وقض��ت 
م��ن  البارس��ا  بحرم��ان 
إبرام أي تعاقداٍت جديدٍة 
عق��ب  ش��هراً،   14 مل��دة 
تتعل��ق  لقوان��ني  خرق��ه 
ر حتت  بشراء العبني قَصّ

سن 18 عاماً.
و قد قام محامو الفري��ق الكاتالوني باتخاذ االجرائات القانونية 
الالزم��ة للدف��اع عن ناديه��م، حيث تقدم��وا للفيفا ف��ي أوت املاضي 
بالتماٍس لرفع العقوبة، قبل أن يتم رفضه. ولم يستس��لم البارسا، 
إذ  قَدَّم اس��تئنافاً في ديسمبر املاضي إلى محكمة التحكيم الرياضي 
م��ن أجل تخفي��ف العقوبة، لك��ن مت رفضه أيضاً، ليفق��د البلوغرانا 

األمل في إجراء أي تعاقداٍت جديدٍة خالل هذا العام.
لك��ن صحيف��ة مون��دو ديبورتيف��و اإلس��بانية املقربة م��ن  إقليم 
كاتالونيا، نش��رت تقريراً في األس��بوع املاضي عن رغبة برشلونة 
ف��ي التعاقد مع صانع األلعاب اإلس��باني الدولي خ��وان ماتا العب 

مانشس��تر يونايتد اإلجنليزي، والظهير األمي��ن البرازيلي الدولي 
دانيلُّو العب بورتو البرتغالي، لتعزيز صفوف العمالق اإلس��باني 

في املوسم القادم.
و رغم أن هذا الكالم عن التعزيزات الصيفية بدا مس��تحيالً، إال أن 
ا لعشاق برش��لونة، حيث قال أن "النادي  الفيفا أعلن عن نبئاً س��اًرّ
يحق له التفاوض مع الالعبني و أنديتهم كما يشاء، بل و حتى شراء 
الالعبني، ش��ريطة أال يتم تس��جيل هؤالء الالعبني اجلدد قبل ش��هر 
جانف��ي من عام 2016، موعد انتهاء العقوبة، طاملا ال يتعارض ذلك 

مع روح القانون".

برشلونة يمكنه شراء العبين جدد في الصيف القادم
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تضاريس األرض )1(
تقدر مس��احة سطح األرض احلالية بحوالي 510  ماليني 
كيل��و متر مرب��ع ،  منها 149  ملي��ون كيلو متر مربع يابس��ة 
متثل حوالي %29  من مساحة سطح األرض ،  و 361  مليون 
كيل��و متر مربع مس��طحات مائية متثل الباقي من مس��احة 
س��طح األرض )%71(،  وم��ن هذه النس��بة األخيرة أرصفة 
قاري��ة تعتب��ر اجل��زء املغم��ور باملياه م��ن ح��واف القارات 

وتقدر مساحتها بحوالي 173،6  مليون كيلو متر مربع . 
وكل م��ن س��طح اليابس��ة وقيع��ان البح��ار واحمليطات 
ليس تام األس��تواء ولكنها متعرج��ة في تضاريس متباينة 
للغاي��ة ،  فعل��ي اليابس��ة هناك سالس��ل اجلب��ال ذات القمم 
الشاهقة وهناك التالل متوسطة االرتفاع ،  وهناك الروابي ،  

والهضاب ،  والسهول ،  واملنخفضات األرضية املتباينة . 
وفي املسطحات املائية هناك البحار الضحلة والبحيرات ،  
كم��ا أن هناك البحار العميقة واحمليطات والتي تتدرج فيها 
األعماق من األرصف��ة القارية الي املنحدرات القارية ثم الي 

أعماق وأغوار قيعان احمليطات . 
ويقدر ارتفاع أعلي قمة علي س��طح اليابس��ة )  وهي قمة 
جبل إفرست بسلسلة جبال الهيمااليا (  بأقل قليال من تسعة 
كيلو مترات )8848  مترا (  بينما يقدر منسوب أخفض نقطة 
علي سطح اليابسة )  وهي في حوض البحر امليت (  بحوالي 
أربعمائة متر حتت مستوي سطح البحر ،  وحتي قاع البحر 
املي��ت الذي تص��ل أعمق أجزائ��ه الي حوال��ي ثمامنائة متر 
حتت مس��توي س��طح البحر يعتبر جزءا من اليابس��ة ألنه 

بحر مغلق (. 
ويصل منسوب أعمق أغوار احمليطات )  وهو غور ماريانا 

في قاع احمليط الهادي بالقرب من جزر الفلبني (  الي حوالي 
األحد عشر كيلو مترا )11،033  متر (. 

وبذلك يصل الفرق بني أعلي وأخفض نقطتني علي سطح 
األرض إلي أقل قليال من العشرين كيلو مترا )19،881  متر (،  
وبنس��بة ذلك الي نصف قطر األرض )  املقدر بحوالي 6371  

كيلو مترا (  فإن نسبته ال تكاد تتعدي 0،3%. 
ويقدر متوس��ط منس��وب س��طح اليابس��ة بحوالي 840  
مترا فوق مس��توي سطح البحر ،  بينما يقدر متوسط أعماق 
البح��ار واحمليطات بحوال��ي األربعة كيلو مت��رات )3729  

مترا � 4500  متر حتت مستوي سطح املاء ( 
وتضاريس األرض احلالية هي نتيجة صراع طويل بني 
العمليات الداخلي��ة البانية والعملي��ات اخلارجية الهادمة 

والتي استغرقت حوالي اخلمسة ماليني من السنني . 

ظاهرة طبيعية عندها يصبح زبد البحر كرغوة الكابتشينو
واح��ده م��ن الظواه��ر الطبيعية الن��ادرة جدا الت��ي حتدث في 
فت��رات قليلة في كل عقود ف��ي أماكن متفرقة من العالم فقد برزت 
ه��ذه الظاهرة ف��ي مدينة كيب تاون ف��ي جنوب أفريقي��ا في عام 
2008 وسميت هذه بهذا اإلسم وذلك لتشابه الرغوة والزبد التي 
تخ��رج من البحر في ش��كلها ولونها مع الرغ��وة التي تطفو على 

مش��روب الكابتش��ينو. وفي تفس��ير هذه الظاهرة الغربية يقول 
العلماء آن هذه الرغوة تتكون الشوائب التي في احمليط كاألمالح 
واملواد الكيميائية والنباتات امليتة واألس��ماك املتحللة وإفرازات 
الطحالب البحرية، كل هذه املكونات تخض س��وية من ما يسبب 
تكون الفقاع��ات الصغيرة وبعدها تتجم��ع الفقاعات معا لتكون 

جتمعات كبيره تشكل هذه الظاهرة الفريدة من نوعها.

م��راد ب��اي أو م��راد األول أو م��راد باي األول ه��و أول الباي��ات املراديني 
ومؤس��س الدول��ة املرادي��ة بتون��س، تول��ى احلكم م��ن ع��ام 1613 م إلى 
وفاته عام 1631 م. وهو أصيل جزيرة كورس��يكا، ولد بها مبدينة كالفي، 
واس��مه احلقيقي جاك سانتي بالفرنسية: Jaques Senty أُِسر وهو يبلغ 
من العمر 9 س��نوات، وبيع عبًدا للباي س��ليمان بتونس، الذي أسماه مراد 
ورّب��اه وزّوجه إح��دى بناته، ثم منح��ه لقبه )لقب الباي(. اس��تغنى مراد 
م��ن القرصنة في البحر األبيض املتوس��ط، وعمل على كس��ب ثقة الدايات 
والباشا بتونس، وهو ما متكن منه إذ صار أكثر البايات احملبوبني بتونس 
ف��ي مطلع القرن الس��ابع عش��ر املي��الدي. منح��ه الس��لطان العثماني عام 
1631 )قبل وفاته( لقب الباش��ا )الذي حمله مع لقب الباي( وحق والية 
العهد البنه حمودة باش��ا، مؤسًس��ا بذلك الدولة املرادي��ة بتونس، كما أنه 
كان يتمت��ع بذاتية احلكم وق��رار عقد معاهدات صلح وس��الم وجتارة مع 

أكبر البلدان األوروبية في ذلك الوقت.

من نوادر الجاحظ عن البخالء
يدفع البخل أهل خراسان إلى أعجب احليل وأطرفها، من 
ذل��ك م��ا رواه اجلاحظ من أن أناس��اً من أه��ل مدينة مروا ال 
يلبس��ون خفافهم )أحذيتهم( إال ستة أش��هر في السنة فإذا 
لبسوها في هذه األشهر الستة ميشون على صدور أقدامهم 
ثالثة أش��هر وعل��ى أعقاب أرجله��م ثالثة أش��هر مخافة أن 

تنقب هذه النعال. 

وروي أن رجالً زار قوم��اً فأكرموه وطيبوه فجعلوا 
املس��ك في شاربه، فحكته شفته العليا، فأدخل إصبعه 
فحكه��ا من باطن الش��فة مخاف��ة أن تأخ��ذ إصبعه من 

املسك شيئاً.
قال ثمام��ة: لم أر الديك في بلدة ق��ط إال وهو الفظ، يأخذ 
احلب��ة مبنقاره، ث��م يلفظها ق��دام الدجاج��ة، إال ديكة مرو، 
فإن��ي رأيت ديك��ة مرو تس��لب الدجاج ما ف��ي مناقيرها من 
احل��ب ق��ال: فعلمت أن بخلهم ش��يء في طبع الب��الد ، وفي 

جواهر املاء، فمن ثم عم جميع حيوانهم.

قصص.. حكم... أمثال

 كم سورة في القران حتمل إسم نبًي ؟ 
 ومن يجعل املعروف في غير أهله يكن 

حمده ذما عليه ويندم
 م��ا ه��و ع��دد امل��دن الت��ي حتمل أس��م 

القاهرة في العالم ؟ 
 ما معنى اجلعفر ؟

 اين تقع دولة اجلماييك ؟

مراد باي االول

شاطئ الكابتشينو


