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ضد االرهاب
مسيرة الوحدة الوطنية

يحسم الجدل حول األزمة الليبية

25 فيفري إضراب أعوان 
المقاهي والحانات والمطاعم

دعم الغنوشي للموقف الرسمي..

الجيش التونسي 

أريانة: 

وفاة رضيعة بعد العثور 
عليها مهملة في الشارع

عين دراهم.. 

أسعار الحطب نار

بن قردان: 

فض االعتصام بعد تعهد الوالي 
باالستجابة للمطالب في غضون أسبوع

جهات 

في المرتبة 58 عالميا والسابع 
عربيا على قائمة أقوى الجيوش

لماذا نجح الربيع العربي في تونس وفشل في غيرها؟
رويترز: 



صوتكم2وطنية

 ضد التيار
محمد الحمروني

 العدد 583 االحد 3 جمادى األولى 1436هـ  الموافق لـ 22 فيفري 2015

مس��يرة الوح��دة الوطني��ة التي عاش��تها بالدنا الي��وم ف��ي العاصمة وعدد 
من والي��ات اجلمهورية مّثلت نقط��ة فاصلة ومهّمة في مس��يرتنا الطويلة في 
محارب��ة اإلرهاب من جه��ة وحتوالّ نوعّيا في املمارس��ة السياس��ّية يقطع مع 
املمارس��ات التقليدّية القائمة على نوع من اإلنشطار بني مكّونات املجتمع قائم 

إّما على عداءات سياسّية قدمية أو على عداءات إيديولوجّية دفينة.

املش��هد الذي ُرس��م ف��ي العاصم��ة يوم أم��س، كان جدي��دا ومختلف��ا متاما، 
ونس��تطيع أن نق��ول أّنه تاريخ��ي بكل املعاني، ف��أن جتتمع نخبن��ا وأحزابنا 
من مختلف التّيارات واملش��ارب، وتلتحم بجماهير ش��عبنا في الشارع لترفع 
ش��عارا واح��دا صّفا واح��دا بصوت واحد ض��د اإلرهاب فهذا تط��ّور نوعي في 

املمارسة السياسّية ال بد من الوقوف عنده والتأّمل فيه ..

الثابت األول في هذه املس��ألة أن الصورة التي خرجت من املس��يرة الوطنية 
ضّد اإلرهاب، هي نتيجة أو انعكاس مباش��ر للمش��هد السياس��ي اجلديد الذي 
تعيش��ها بالدن��ا منذ أن حس��مت زعامات وطنّية كبيرة وعلى رأس��ها الش��يخ 
راشد الغنوشي موقفها وقّررت أخذ زمام األمور بيدها والقطع مع حالة الترّدد 
والتلكؤ السياس��ي وحس��مت املوقف باجتاه احلوار الوطني ورفض اإلقصاء 

على الهوّية وباجتاه التنازل من أجل املصالح الوطنّية العليا..
دعنا نقولها صراحة أن املشهد الذي ُيرسم اليوم لتونس مبا فيه من تعايش 
ورف��ض للعنف ووحدة وطنّية س��تجبر اجلميع على اإللتحقاق بها، وهو ذات 
املشهد الذي يحفظ لبالدنا أمنها واستقرارها مقابل ما تعيشه بلدان أخرى من 
توّتر وصراعات وتقاتل ومجازر جماعية.. هذا املشهد يعود الفضل فيه بجزء 
كبير منه إلى الش��يخ راشد الغنوش��ي وإلى حركة النهضة.. وهي مناسبة كي 

نكون منصفني ونعطي للرجل حّقه..
وحتضرن��ي ف��ي ه��ذا املج��ال محّط��ات ب��ارزة كان��ت فيه��ا رؤي��ة احلركة 
استش��رافّية وس��ابقة لزمانها، ألّنه��ا كانت تتوّقى من مخاط��ر علمنا فيما بعد 
أّنه��ا قادم��ة ال محال��ة .. من ذلك اجلدل ح��ول الفصل األّول من الدس��تور الذي 
كان ميكن أن يدخل بالدنا في حالة من التطاحن والّصراع احلاّد، الذي لم نكن 
نعرف إلى أين س��ينتهي بنا.. ومن ذلك أيضا العديد من النصوص األخرى في 
الّدس��تور والتي ل��م تكن محّل إجماع كمس��ألة التكامل والتس��اوي بني الرجل 
واملرأة.. ومن ذلك أيضا القوانني املتعلقة بس��ن الترش��ح لرئاس��ة اجلمهورية 
أو الفصل 67 املتعلق بالترش��ح لعضوّية مجلس النواب.. وصوال إلى القبول 
بالتخلّ��ي عن احلكومة والقب��ول بحكومة التكنوقراط، وانته��اء بالدخول في 

حكومة احلبيب الصيد..

الثاب��ت الثاني ف��ي تفاعل مع الثاب��ت األّول، هي الّدعوة الت��ي أطلقها حافظ 
قائ��د السبس��ي للقيام مبس��يرة وطنية جامعة ض��د اإلرهاب، وه��ي دعوة مّت 
التعام��ل معها بش��يء م��ن التململ من بع��ض القيادات بحزب الن��داء، خاصة 
بع��د أن أعلن��ت ع��ّدة أح��زاب ومكّون��ات تتقّدمها حرك��ة النهض��ة عزمها على 
املش��اركة فيها.. الدعوة إلى مس��يرة وطنّية جامعة في حّد ذاتها فكرة متقّدمة 
في الفعل السياس��ي في بالدنا الذي طامل��ا عاش على الكاريزمات و"األنوات" 
املتضّخمة، وعلى االس��تثمار احلزبي الضّي��ق للقضايا احلارقة للوطن.  وهي 
فك��رة تعك��س التطور احلاصل ف��ي بالدنا منذ أن جنحنا ف��ي اخلروج ببالدنا 

من دينامّية االنقالب والفوضى القائم على احلس��م في الش��ارع وباألس��اليب 
العنيفة، الى دينامّية احلوار والتوافق واحلس��م عب��ر صناديق االقتراع.. وال 
يخفى على املتابعني أن حافظ قائد السبسي يخوض صراعا كبيرا داخل حزبه 
ضد تّيار يريد الهيمنة على النداء وهو التّيار االستئصالي مبختلف تلويناته، 
وهذه املعركة جتّس��دت في عّدة مراحل ومحّطات من بينها الصراع على إدارة 
الهي��اكل واإلع��داد للمؤمتر القادم أو خالل ترش��يح السبس��ي االبن على رأس 

قائمة تونس 2 لالنتخابات البرملانّية األخيرة.. وغيرها من احملّطات. 
بع��ض األطراف الت��ي خّططت لوضع الي��د على النداء بعد ذهاب السبس��ي 
األب إل��ى قرط��اج، وعمل��ت عل��ى أن يك��ون احل��زب بواجهت��ه االس��تئصالّية 
و"آلت��ه" الدس��تورّية، أداة ف��ي معرك��ة الش��حن االيديولوج��ي واإلقصاء إو 
االجتث��اث السياس��ي حلركة النهضة، وجدت في السبس��ي االب��ن عائقا كبيرا 
أم��ام مخّططاتها وبرامجه��ا لذلك عملت على إقصائه وإزاحته من املش��هد عبر 

إبعاده عن لعب أدوار أولى في حزبه..
دعوة السبس��ي االبن للمسيرة األخيرة كانت ضربة موّفقة جنح من خاللها 
ف��ي تأكيد زعامته على نداء تونس، وأثبت من خاللها أنه رقم صعب في النداء 

يصعب جتاوزه مثلما توّهم أصحاب "الواجهة".

الثابت الثالث .. يؤكد أن املس��تقبل لهذا اخلي��ار اجلامع واملوّحد، وأن الذين 
يصّرون على اإلقصاء واالس��تئصال، ال يزالون يفّك��رون ويحلّلون بأدوات ما 
قبل 14 جانفي، وأن هؤالء لم يس��تطيعوا - مثل كثير من الفاعلني السياسّيني 
ة الكبيرة احلاصلة في  في األحزاب املختلفة -  أن يواكبوا التطّورات السياس��يّ
بالدنا وأهّمها القطع مع الفكر السياس��ي الذي تأّس��س منذ االستقالل والقائم 
على الش��خص والف��رد واألن��ا املتعالي على اجلمي��ع.. ويس��توعبوا أن البالد 
تعيش حياة سياسّية جديدة قائمة على التشارك في مواجهة الصعوبات وفي 
حتم��ل األعباء وعلى التن��ازل من أجل املصالح الوطنّي��ة وتقدمي الوطني على 
احلزبي وعلى الش��خصي. وإذا كانت املعادلة قبل 14 جانفي قائمة على األنا، 
باعتب��اره احلزب والدول��ة، فإن املقاربة اجلديدة قائمة عل��ى الوطن باعتباره 

أكبر من األحزاب واألفراد.. 

معادلة سياس��ّية جديدة ومقاربة جديدة، أنتجت فكرا سياسّيا جديدا قائما 
عل��ى نك��ران الّذات بدل عبادة األش��خاص، ورؤية األنا الف��ردي من خالل األنا 
اجلماع��ي، مقاب��ل الرؤية القدمي��ة القائمة على رؤية األن��ا اجلماعي من خالل 

األنا املتضخمة للزعيم.. امللهم القائد الفّذ. 

املس��تقبل في تون��س لهذا الفك��ر الذي آمن بالعيش املش��ترك وب��أن تونس 
للجمي��ع وال تبن��ى إالّ باجلمي��ع وأن القضاي��ا احلارقة وعلى رأس��ها اإلرهاب 
ال ميك��ن أن ُيجاب��ه إالّ في إطار مّد وطني واس��ع وفي إطار رؤية اس��تراتيجية 
ش��املة تبدأ من التنمية وتنتهي بتطوير أجهزة وقدرات قّوات أمننا وجيشنا.. 
وهي رؤية تعتبر أن اإلنقسام والتشظي أكبر هدّية ميكن أن نقّدمها لالرهابّيني، 
لذلك ميكن القول أن من ترّدد يوم أمس في النزول إلى شارع احلبيب بورقيبة، 
مهم��ا كانت االعتبارات التي دفعته لذلك، قدم في احلقيقة خدمة مجانّية للذين 
يقتلون أبناء جيشنا وأمننا ألّن األصل في األشياء أن نكون موّحدين في حاالت 

الشّدة والعسر ال أن نصّر على التفاهات فيما كبد الوطن حتترق.

مسيرة الوحدة الوطنّية ضد اإلرهاب

الثوابت الجديدة في الفكر السياسي
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إجالء الـ 182 مصريا من رأس الجدير إلى 
مطار جربة جرجيس الدولي

تونس – 
س��مح احملتجون في منطقة بنقردان، حلافالت تقل ع��دداً من املصريني العالقني 
داخ��ل معبر رأس جدير احلدودي م��ع ليبيا، باملرور إلى مط��ار جربة_جرجيس 

الدولي حيث سيتم نقلهم عبره إلى بالدهم، وذلك بعد اتفاق مع األمن.
وفتح الطريق أمام 4 حافالت تقل أكثر من 182 مصريا بعدما امضت ساعات 
عالق��ة قرب معبر راس اجلدير احلدودي املش��ترك بني تون��س وليبيا. وينتظر 
أن يقام جس��ر جوي ب��ني جربة والقاهرة في إطار تعاون تونس��ي مصري لنقل 
كافة الوافدين املصريني. وأعلنت تونس أنها لن تسمح لألجانب اآلتني من ليبيا 
بدخول أراضيها إال إذا تكفلت حكومات بلدانهم بترحيلهم على الفور. وتخش��ى 
تون��س تدف��ق مئ��ات االالف من االجان��ب الهاربني م��ن الصراع ف��ي ليبيا، نحو 

اراضيها مثلما حصل عقب االطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
ويشهد معبرا رأس جدير وذهيبة بني تونس وليبيا تزايدا متسارعا في أعدد 
النازح��ني من جنس��يات مختلفة بينها املصرية والراغب��ني في مغادرة األراضي 
الليبي��ة ج��راء تردي األوضاع األمني��ة بها في أكثر من مدين��ة، على خلفية قتال 

دموي بني كتائب ليبية لبسط السيطرة.

أريانة: وفاة رضيعة 
بعد العثور عليها 
مهملة في الشارع

تونس -  
قال��ت وزارة الّداخلية أمس الس��بت في 
ب��الغ صحفي إن��ه مّت العث��ور فجر يوم 
17 فيف��ري اجل��اري م��ن قب��ل دوري��ة 
أمنية على رضيعة حديثة الوالدة ملقاة 
بجان��ب مغ��ازة بأريانة، ومّت إس��عافها 
ونقلها إلى أحد املستشفيات بالعاصمة 
إال أن الرضيع��ة فارقت احلياة بعد يوم 
واح��د م��ن إيوائه��ا. وتوّجه��ت الوزارة 
إل��ى الرأي الع��ام لتحسيس��ه بضرورة 
الس��لوكيات  ه��ذه  مث��ل  إل��ى  اإلنتب��اه 
األطف��ال  بإهم��ال  املتعلّق��ة  اإلجرامي��ة 
الدول��ة  أّن  وأّك��دت  الع��ام،  بالطري��ق 
تتعّهد عبر مؤسسات وجمعيات رعاية 
الطفول��ة بقب��ول احل��االت االجتماعي��ة 

مجانا وإيوائها ورعايتها.

 – أمال منصر عطوي
أف��اد رئي��س جمعي��ة جّت��ار الس��وق 
جري��دة  الرجيل��ي  محم��د  املغاربّي��ة 
"املعب��ر  اعتص��ام  ب��أّن  "الضمي��ر" 
مقابل التنمية" قد مت فضه بعد تعهد 
وال��ي مدن��ني احلبي��ب ش��واط أهالي 
ب��ن قردان بإلغاء اإلت��اوة في غضون 
األس��بوع القادم والعم��ل على حتديد 
س��قف زمن��ي لتنفي��ذ جمل��ة املطالب 

التنموّية.
لقائ��ه  وأك��د وال��ي مدن��ني خ��الل 
قب��ل  اجلمع��ة،  مس��اء  املعتصم��ني 
حتّول��ه إل��ى تون��س واملش��اركة في 
الن��دوة الدوري��ة لل��والة ي��وم أم��س 

االعتص��ام  ف��ض  ض��رورة  الس��بت، 
وإمه��ال احلكوم��ة مدة زمني��ة قّدرها 
بأسبوع حلل مش��كل املعبر والتنمية 

في اجلهة، وفق قول الرجيلي.
األزم��ة  إّن خلّي��ة  وق��ال محّدثن��ا، 
اس��تجابت إلى تعهد الوال��ي ومت فك 
العبور  االعتص��ام وع��ادت حركت��ي 
راس  مبعب��ر  التجاري��ة  واملب��ادالت 
جدير من اجلانب الليبي، مشّددا على 
أّنه في ص��ورة ما لم يتم االلتزام بهذا 
التعّهد فإّن األهالي س��يعتصمون من 
جديد. وأوض��ح رئيس جتار جمعية 
جت��ار الس��وق املغاربي��ة أّن حرك��ة 
العب��ور ب��راس جدير اقتص��رت على 

عب��ور األش��قاء الليبي��ني فيم��ا امتنع 
التونس��يون ع��ن الس��فر إل��ى ليبي��ا 
نظ��را ألّن اإلج��راء الضريب��ي ال يزال 
معم��وال به. وأش��ار الرجيل��ي إلى أّن 
ش��قا آخر من احملتجني ممن تعّرضوا 
إلى اعت��داءات في بداية االحتجاجات 
بنب قردان رفضوا ف��ّك االعتصام قبل 
حتقيق مطالبه��م وعّبروا ع��ن نيتهم 
حتوي��ل االعتصام إلى وس��ط املدينة 

بساحة املغرب العربي.
وف��ي ه��ذا الس��ياق ح��ّذر صال��ح 
التنفي��ذي  املكت��ب  عض��و  صمي��دة 
الحتاد الش��غل في تصري��ح جلريدة 
حت��ّول  خط��ورة  م��ن  "الضمي��ر" 

املدين��ة.  وس��ط  إل��ى  االحتجاج��ات 
وطالب��ت خلي��ة األزم��ة الت��ي ميث��ل 
احتاد الشغل أحد مكوناتها، في بيان 
صادر عنها الس��لطة باالس��تماع إلى 
مطالب اجلهة والتعاطي معها بجدية 
خاص��ة برفع االت��اوة وحتّمل الدولة 
مس��ؤوليتها ح��ول اس��تمرارية فتح 
املعب��ر. م��ن جه��ة أخرى دع��ت خلية 
األزمة املعتصم��ني مبواصلة احلفاظ 
على السلمّية في حتركاتهم وتنضيج 
مواقفه��م وتوحيده��ا جت��اه مش��اغل 
اجله��ة وآليات التحرك حتى يتس��ّنى 
خللّية األزمة مواصل��ة تبّني التحرك 

االجتماعي.

آمر الحرس الوطني: الحملة ضّدي تحّركها 
خلفيات مشبوهة 

تونس- 
رّد أم��س الس��بت آمر احلرس الوطن��ي منير الكسيكس��ي على هامش انعق��اد الندوة 
الدوري��ة لل��والة عل��ى االتهامات التي وجهت له في بعض وس��ائل اإلع��الم ومن قبل 
منتس��بني إل��ى نقاب��ات أمنية. وق��ال إنه م��ن القيادات العلي��ا في الب��الد مؤمتن على 
أسرارها مقابل ذلك يقع اتهامه بعديد التهم لذلك هناك 3 احتماالت وكلها خطيرة هي:
-إم��ا أن كل األجه��زة الت��ي يتعام��ل معه��ا منه��ا املختص��ة واألم��ن العس��كري 
واالس��تعالمات تعلم بأن آمر احلرس متهم وهناك إثباتات على التهم وهي صامتة 
وتقبل إعطاءه األسرار وتصبح بذلك متواطئة بحد ذاتها أو أنه ال علم لها وبالتالي 

فهي مقصرة في عملها
- األطراف التي تتهمه لديها جهاز اس��تخباراتي أقوى، فما هي هذه األجهزة التي 

متكنها من املعلومات؟
- حملة ممنهجة لضرب شخص معني.

بعد اتهام األغلبية بـ"السطو" على 
النظام الداخلي.. محمد الناصر يرّد

تونس - 
أعل��ن رئي��س مجلس النواب، ف��ي تصريح صحفي مس��اء اجلمعة، تأجيل 
النظر في اخلالف املتعلّق بتوزيع املس��ؤوليات داخل املجلس وذلك بسبب 
اخلالف القائم بني نواب املعارضة داخل املجلس بشأن ترأس جلنة املالية 
والتخطي��ط والتنمي��ة. ورّدا على اإلتهامات التي توّج��ه بها نواب اجلبهة 
الش��عبية إلى كتل األغلبية املش��اركة ف��ي اإلئتالف احلكوم��ي، أّكد رئيس 
املجل��س أّن ما وصفه نواب اجلبهة بالس��طو على قان��ون النظام الداخلي 
غير صحيح، مضيفا أّن تصريحات نواب اجلبهة ليست في محلّها. وأشار 
الناصر إلى أّن التنديد باملجلس ورئيس��ه واتهامهما بالس��طو على النظام 
الداخلي هو اس��تغالل سياسي حلدث عادي، مشددا على أّن املجلس احترم 
الدميقراطي��ة والنظام الداخل��ي. وأضاف  أّن املكتب طّب��ق النظام الداخلي 

وعلى األقلية أن تقبل قرار األغلبية وإن لم يكن في صاحلها. 

جندوبة : اتحاد الفالحين يدعو إلى 
التثبت من تاريخ صلوحية البذور

تونس - 
دع��ا االحتاد اجله��وي للفالحة والصيد البح��ري بجندوبة في بالغ له، 
كاف��ة الفالحني عن��د اقتنائهم املس��تلزمات الفالحية التثب��ت من تاريخ 
اإلنت��اج وصلوحية املنت��وج واملطالب��ة بالفواتير. وذك��ر البالغ أنه مت 
تكوين جلن��ة جهوية تتكّون م��ن املندوبية اجلهوي��ة للتنمية الفالحية 
بجندوب��ة ومراقب البذور واملش��اتل مبحطة حماية النباتات بالش��مال 
بباج��ة واإلحت��اد اجلهوي، وق��د عاينت اللّجن��ة املذك��ورة ميدانية إلى 

الفالّحني املتضررين من البذور . 

بن قردان: فض االعتصام بعد تعهد الوالي باالستجابة للمطالب في غضون أسبوع
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 - أمينة قويدر
عقدت املنظمة التونس��ية ملناهضة التعذيب، أمس السبت 
ندوة صحفية، بالتعاون مع منظمة "محامون بال حدود" 
فرع بلجيكيا ح��ول العدالة االنتقالية: التقصي واملقاضاة 

في مسار العدالة االنتقالية.
وقدم أستاذ القانون سليم اللغماني مقاربة حول قانون 
العدالة االنتقالية والدستور وعالقتهما بالقانون الدولي، 
حي��ث تس��اءل ع��ن م��دى العالق��ة ب��ني القان��ون الداخلي 
والقانون الدولي، إذ أوضح أن الدستور أعطى للمعاهدات 
الدولي��ة مرتبة دون��ه، إال أنه إذا كان األمر على املس��توى 
الداخل��ي فإن الدس��تور يعتب��ر صاحب مرتب��ة علوية أما 
إذا تعلق األمر باملس��توى الدولي فإن املعاهدات واملواثيق 
تك��ون صاحبة العلوية والدس��تور دونها، مش��يرا إلى أن 
منظوم��ة العدالة االنتقالي��ة ضّمنت في الدس��تور وهيئة 
احلقيق��ة والكرامة تعتبر هيئة دس��تورية إال أنها ليس��ت 
في باب الدستور الذي يتحدث عن الهيئات املستقلة، وهي 

عدالة استثنائية مبقتضى هذا الدستور الذي حصنها.
وأض��اف اللغماني أن بعض انتهاكات حقوق اإلنس��ان 
غي��ر محددة ف��ي القان��ون الداخل��ي والدولي ف��ي حني أن 
العقوب��ة الب��د أن تك��ون مضبوط��ة وف��ق ن��ص قانون��ي 
يتماش��ى م��ع نوعي��ة اجلرائ��م، ومنها خاص��ة أن جرمية 
تزوي��ر االنتخاب��ات والدف��ع إل��ى الهج��رة االضطراري��ة 
ألس��باب سياسية غير مجّرمة وهو ما يتطلب إعادة النظر 
ف��ي نوعية اجلرائم وحتدي��د عقوبتها بنصوص، مش��يرا 
إل��ى أن قان��ون العدالة االنتقالية في ه��ذا اخلصوص غير 

محصن.
 م��ن جهته قال عبد الوهاب الهاني إن العدالة االنتقالية 
هو مس��ار الهدف من��ه معاجلة انته��اكات املاضي ومتكني 
املنتهكني م��ن حقوقهم وطي صفحة املاضي وبناء الس��لم 

االجتماعي من جديد.
وأوض��ح الهاني أن مس��ار العدال��ة االنتقالي��ة له أربع 
زواي��ا من وجهة نظ��ر الضحايا وهي: احل��ق في احلقيقة 
واكتش��اف اجلرائم التي حدثت في حقهم من قبل املجتمع، 
احل��ق في جب��ر الض��رر للضحية، احل��ق للضحية واألمة 
جمع��اء في عدم عودة االنته��اكات، مؤكدا أن هذه احلقوق 
األربع��ة تتطل��ب بالض��رورة املراجعة وكش��ف األخطاء 
واألكاذيب التي س��وقها النظام الس��ابق على غرار حادثة 
مقتل الس��جني فيصل بركات حتت التعذيب س��نة 1991، 
غير أن الس��لطات حاول��ت إقناع عائلته ع��ن طريق محام 
بأن��ه م��ات في حادث م��رور، مضيف��ا القول: " الس��لطات 
التونس��ية نس��يت أنها مصادقة على معاهدات دولية ضد 
التعذي��ب في الس��جون ، فقامت العائل��ة مبقتضاها برفع 
قضي��ة وقع على إثرها اس��تخراج اجلث��ة بحضور خبراء 

أجانب وظهرت حقيقة التعذيب".
وق��ال محدثن��ا إن��ه يج��ب إرس��اء مب��دأ س��لطة اتصال 
القض��اء حت��ى ال يعاق��ب الضحي��ة مرت��ني مثلم��ا كان في 
العهد الس��ابق، وهو ما يتطل��ب صياغة قوانني واضحة ال 
لب��س فيها ومتناغمة مع القانون الدول��ي، كما أن العفو ال 
يع��وض حق الضحية في معرفة احلقيقة حس��ب القانون 

الدولي.
وأش��ار عبد الوهاب الهاني إلى  أنه يصعب على الهيئة 
فت��ح كل القضايا انطالقا من س��نة 1955 وهو ما يتوجب 
عليه��ا حتديد األولوية في هذه القضايا حس��ب خطورتها 
وقدرتها على إنصاف الضحية وإنارة الرأي العام بأسرار 

وآليات النظام السابق.

 – أسامة بالطاهر
دعم الش��يخ راشد الغّنوش��ي رئيس حزب 
حرك��ة النهض��ة املوق��ف الّرس��مي الرافض 
للتدّخ��ل اخلارج��ي في ليبيا داعيا األش��قاء 
الليبينّي إل��ى احلوار واملصاحل��ة والوحدة 
الوطنّي��ة. وطل��ب الغّنوش��ي م��ن الفرق��اء 
مب��ادرة  م��ع  اإليجاب��ي  التفاع��ل  الليبّي��ني 
اجلزائر ومبادرة األمم املتحدة من أجل منع 
التدخل املس��لّح اخلارجي في ليبيا، مش��ّددا 
عل��ى مس��اندة أي مبادرة تدع��م احلوار في 

الساحة اليبّية.
تصري��ح الغّنوش��ي كان منتظرا بس��بب 

التزامه مببدئني هاّمني اثنني:
أّوله��ا مب��دأ التواف��ق الوطني فقد س��اهم 
ه��ذا املوق��ف، الذي يأت��ي في س��ياق أجواء 
التواف��ق التي تعيش��ها البالد من��ذ مّدة، في 
تقوية موق��ف احلكومة الذي بق��ي متذبذبا 
ب��ني ما وصفه رئيس احلكومة تفهما "لرّدة 
الفع��ل املصرّية"، الت��ي أّكد عدي��د اخلبراء 
على أنها كانت متسّرعة،  والرفض القطعي 
ألي تدّخل أجنبي في ليبيا، وبالتالي أصبح 
املوقف مدعوما من أغلب األطراف السياسّية 

ليصبح موقفا وطنّيا موّحدا.
أم��ا املب��دأ الثاني فه��و البحث ع��ن حلول 
ف��ي إط��ار إقليم��ي، فق��د ج��اء ه��ذا املوق��ف 
متناس��قا مع الش��قيقة اجلزائ��ر التي أبدت 
رفضه��ا القاطع للتدّخل ف��ي ليبيا من خالل 
م��ا ص��ّرح ب��ه وزي��ر الش��ؤون اخلارجي��ة 
اجلزائ��ري رمط��ان لعمام��رة، ال��ذي أعل��ن 
م��ع وزي��ر  ف��ي مؤمت��ر صحف��ي مش��ترك 
اخلارجي��ة البريطان��ي فيلي��ب هاموند في 
العاصم��ة اجلزائرية، أن اجلزائر متمّس��كة 
مبوقفه��ا الراف��ض ألي تدخل عس��كري في 
ليبيا واإلبقاء على ق��رار منع وحظر تزويد 
أط��راف النزاع بالس��الح، وهو م��ا يؤّكد أن 
الش��يخ راش��د الغنوش��ي حري��ص على أن 
يكون هناك تناغم إقليمي بشأن الوضع في 
ليبيا وس��عيه لتغليب احلّل السياسي على 

التدّخل العسكري.
ويبدو أن الش��يخ راش��د الغّنوش��ي يعي 
متام��ا، من خالل ما ص��ّرح به، أن األزمة في 
ليبيا لن حتّل بالسالح وإّنا بالتقاء اجلمع 
ح��ول طاولة احلوار. إذ لم يعد هناك خالف 
عل��ى أن ح��ّل األزم��ة الليبية ال ب��ّد أن يكون 
تفاوضًيّ��ا، فعدي��د احملللون السياس��ّييون 

ي��رون أن التدخ��الت العس��كرية األجنبية، 
س��تزيد  غربي��ة،  أو  عربي��ة  أو  مصري��ة 
األزم��ة تعقي��ًدا وآالم الليبيني وخس��ائرهم 
تفاقًما. وس��ُتوقع هذه التدخالت أذى كبيًرا 
باجلي��ش املص��ري كذل��ك، كم��ا بأي��ة قوى 
عس��كرّية تدخلي��ة أخ��رى، وتوف��ر الوقود 
ملزيد من تنامي اجلماعات املس��لحة، فتفاقم 

من األزمة بدال من حلِّها.
يبق��ى أن نش��ير إل��ى أن جترب��ة احلوار 
الوطن��ي في تونس ق��د تك��ون منطلقا حلل 
األزم��ة ف��ي ليبي��ا، خاّصة مع إص��رار كافة 
الق��وى العربّية والغربّية عل��ى اللجوء إلى 
احلّل السلمي، وفي هذا اإلطار أّكدت مصادر 
مّطلعة أّنه من املنتظر أن يقوم الشيخ راشد 
الغّنوش��ي بجولة إقليمية ملناقشة وساطة 

احلوار بني أطراف األزمة في ليبيا.

دعم الغنوشي للموقف الرسمي..

يحسم الجدل حول األزمة الليبية
العدالة االنتقالية 

بين الدستور 
والمعاهدات الدولية

 - تونس
نش��ر موق��ع رويت��رز ي��وم األربع��اء 18 
فيف��ري 2015 مقاال بعن��وان "ملاذا جعل 
الربيع العربي احلي��اة أفضل في تونس، 
عك��س البقي��ة" لألس��تاذة املس��اعدة في 
قسم الدراسات العربية والشرق أوسطية 
ماكالرن��ي".  "إيل��ني  دي��وك  بجامع��ة 
وتطّرق املق��ال إلى األس��باب التي جعلت 
تونس تنج��ح في هذا التحول عكس بقية 

دول الربيع العربي.
وعّرج املقال على ُمصادقة مجلس نواب 
الش��عب بداية ش��هر فيفري اجلاري على 
حكوم��ة ائتالفي��ة بقي��ادة ح��زب علماني 
وشملت منافس��يه من اإلس��الميني الذين 
كانوا قد سلموا السلطة بشكل دميقراطي. 
واعتبر ن ه��ذه احلكومة اجلديدة القادمة 
تاريخي��ة  رئاس��ية  انتخاب��ات  بع��د 
واث��ر وض��ع دس��تور جدي��د وانتخابات 
دميقراطية وشفافة هي األولى من نوعها 
العرب��ي، تعتب��ر تتويج��ا  الربي��ع  بع��د 
ملمارسة دميقراطية مذهلة في مهد حركة 

النهضة من الصعب استنساخها.
مّكن��ت  الت��ي  األس��باب  أه��م  وح��ول 
تون��س م��ن النج��اح، أوض��ح املق��ال أّن 
أحده��ا وأهمه��ا االس��تعداد االس��تثنائي 
حل��زب إس��المي ه��و "حرك��ة النهضة" 
لتق��دمي التن��ازالت وتقلي��ص اله��وة بني 
التص��ور العلمان��ي والتصور االس��المي 
ومن ث��م التن��ازل عن الس��لطة رغ��م أنها 

ُمنعت وأقصيت من املش��اركة في العملية 
السياس��ية قبل الربي��ع العربي. وأضاف 
أّن حرك��ة النهض��ة جنح��ت ف��ي التنظيم 
على املستوى الشعبي وفي تعبئة وبعث 
منظمات املجتم��ع املدني من خالل تطوير 
ونش��ر فكره��ا السياس��ي معتم��دة عل��ى 
الوس��ائل املتطورة. وأش��ار املقال إلى أن 
جذور احلرك��ة والتزامها مّهد لها الطريق 
للمش��اركة في العملي��ة الدميقراطية بعد 
ث��ورة ع��ام 2011، ويرجع ذل��ك في جزء 
من��ه إلى كون مصلح��ة الغرب في تونس 
ل��م تكن كبيرة كما هو احل��ال في مصر أو 

اجلزائر.
وذّكر املق��ال أيضا بأن النهضة صعدت 
للس��لطة بعد فوزه��ا بأغلبي��ة املقاعد في 
املجل��س الوطن��ي التأسيس��ي عل��ى اث��ر 
ودخل��ت   2011 أكتوب��ر   23 انتخاب��ات 
في ائت��الف حكومي مع اثن��ني من أحزاب 
يسار الوس��ط طواعية، هما حزب املؤمتر 
من أج��ل اجلمهوري��ة وح��زب التكتل من 
أجل العمل واحلريات وتقاس��مت رئاسة 
ورئاس��ة  الدول��ة  ورئاس��ة  احلكوم��ة 
املجل��س الوطني التأسيس��ي م��ع حلفيها 

في احلكم.
كم��ا حت��ّدث املق��ال أيض��ا ع��ن حمادي 
اجلبال��ي الذي وصفته بأنه كان أحد أكبر 
قي��ادات حرك��ة النهض��ة ه��و أّول رئيس 
حكوم��ة لتون��س بع��د الربي��ع العرب��ي، 
وأضافت أنه قضى في ظل النظام السابق 

م��ا يق��ارب 15 س��نة ف��ي الس��جن أغلبها 
قضاها في الس��جن االنف��رادي،  ثم خلفه 
في رئاس��ة احلكومة علي العريض الذي 
أمض��ى ه��و اآلخ��ر 14 عاما في الس��جن، 
13 منه��م ف��ي الس��جن االنف��رادي، وق��د 
تع��رض للتعذي��ب كما تعرض��ت زوجته 
لالعتداء اجلنس��ي من قبل املسؤولني في 
وزارة الداخلية. وأش��ار املق��ال إلى أنهما 
تنازال ع��ن منصبيهما برئاس��ة احلكومة 
طوع��ا، وقد ق��ال علي العري��ض "آمل أن 
تكون البالد نوذجا للتحول الدميقراطي 

والتداول السلمي على السلطة".
ف��ي  الدميقراطي��ة  التجرب��ة  واجه��ت 
تون��س وخاّصة حزب النهضة، من جملة 
التحّدي��ات التي واجهه��ا الربيع العربي، 
افكارا مس��بقة حول النزوع نحو التسلط 

في العالم اإلسالمي. 
ه��ذه االفكار املس��بقة – الت��ي جتاهلت 
حقيق��ة التعبئ��ة السياس��ّية املعتدلة في 
املنطق��ة -  ولك��ن النهض��ة فندته��ا م��ن 
خ��الل خوضه��ا ملعرك��ة ض��د "مش��روع 
حكوم��ة اس��تبدادية ف��ي تون��س" عب��ر 
تبّنيه��ا لع��ّدة مفاهي��م مثل املس��اواة بني 
اجلنسني واحلرية الدينية والدميقراطية 
اإلس��المية، وأيض��ا م��ن خ��الل االلت��زام 
احل��رة  السياس��ية  املش��اركة  مبب��ادئ 
أن  للح��زب  تضم��ن  أن  عل��ى  الق��ادرة 
يكون العبا مهّما في الس��احة السياس��ية 

الدميقراطية.

رويترز: 

لماذا نجح الربيع العربي في تونس وفشل في غيرها؟



وطنية
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  _ عمار عبد اهلل 
طال��ب املش��اركون ف��ي املس��يرة الت��ي 
انتظمت أمس الس��بت بش��ارع احلبيب 
ش��عار  حت��ت  بالعاصم��ة  بورقيب��ة 
ض��د  الوطني��ة  الوح��دة  "مس��يرة 
اإلره��اب" الت��ي دع��ا إليه��ا ع��دد م��ن 
فيه��ا  وش��اركت  السياس��ية  األح��زاب 
السياس��ية  احلساس��يات  مختل��ف 
اإلره��اب  باجتث��اث  واملجتمعي��ة، 
كم��ا  والتش��غيل.  التنمي��ة  وحتقي��ق 
طالب��ت القيادات احلزبية املش��اركة في 
املس��يرة بوض��ع اليد في الي��د وجتاوز 
مؤكدين  الصف��وف،  اخلالفات وتوحيد 
ضرورة إق��رار مقاربة أمنية تش��اركية 
واس��تراتيجية أمني��ة واضح��ة املعالم 

للقضاء على اإلرهاب.

ورف��ع املش��اركون في املس��يرة عديد 
الش��عارات على غ��رار "بال��روح بالدم 
نفدي��ك يا علم" و"أوفي��اء أوفياء لدماء 
الشهداء" و"يا شهيد يا شهيد عن دربك 
لن نحيد"، وطالب��وا مبكافحة اإلرهاب 
ومقاومة هذه الظاهرة وكشف األطراف 
التي تقف خلفها، كما طالبوا بالتس��ريع 
مكافح��ة  قان��ون  عل��ى  املصادق��ة  ف��ي 
اإلرهاب وتفعيل قانون جترمي االعتداء 

على األمنيني واملقرات األمنية.

ووج��ه القيادي ف��ي حرك��ة النهضة 
عبد الك��رمي الهاروني دعوة إلى توحيد 
الصف��وف ض��د االٍرهاب، مؤك��دا أن أهم 
مفاتيح النجاح في احلرب على اإلرهاب 
تتمث��ل ف��ي الوح��دة الوطنية ف��ي أرقى 
مس��توياتها تتج��اوز فيه��ا األحزاب كل 
اخلالفات واالختالفات. ودعا الهاروني 
كافة أفراد الشعب التونسي وكل القوى 
احلي��ة واملجتم��ع املدن��ي إل��ى مواصلة 
مساندة األمنيني والعسكريني والتحلي 
مبزيد اليقظة واالس��تعداد والثبات في 
معرك��ة تون��س ض��د اإلره��اب، مؤك��دا 
التزام حركة النهضة بالوحدة الوطنية 
باعتباره��ا أولوي��ة وحج��ر الزاوية في 

عملية بناء الدولة وتوحيد املجتمع.
م��ن جانب��ه، دع��ا القيادي ف��ي حزب 
نداء تونس حافظ قايد السبس��ي خالل 
املس��يرة إلى االلتفاف حول املؤسستني 

األمنية والعس��كرية ومساندة جهودها 
ف��ي التصدي لإلرهاب، مش��ددا على أنه 
م��ن الضروري وضع اليد في اليد إلنقاذ 
البالد من اإلرهاب. كما حتدث السبسي 
الش��عب  حتس��يس  ض��رورة  عل��ى 
التونس��ي وكل األطياف السياسية بأن 

موضوع اإلرهاب يهم اجلميع.
ف��ي  بضع��ف  املس��يرة  ومتّي��زت 
م��ع  مش��احنات  وس��ادتها  التنظي��م، 
أط��راف من اجلبه��ة الش��عبية . كما قام 
ش��ق م��ن املتظاهرين م��ن أنص��ار نداء 
تون��س باالعت��داء عل��ى رئي��س ح��زب 

تون��س الزيتونة ع��ادل العلمي وطرده 
من املسيرة.

وقال العلمي إن مشاركته في املسيرة 
دع��ت إليه��ا كل األط��راف ول��م تس��تثن 
األم��ن  لق��وات  مس��اندة  حزبي��ا  طرف��ا 
واجلي��ش ف��ي حربهم��ا ض��د اإلرهاب، 

معتب��را أن ممارس��ة العن��ف علي��ه هو 
نوع من اإلرهاب، داعيا إلى االبتعاد عن 
تشتيت الصفوف باملزايدات واالتهامات 
الباطل��ة. كما دعا إلى الوح��دة الوطنية 
في مواجهة مخاطر اإلرهاب مبا تتطلبه 

مصلحة البالد في هذا الظرف الدقيق.

مسيرة الوحدة الوطنية ضد اإلرهاب

قيادات حزبية تدعو إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخالفات في الحرب على اإلرهاب

تونس- 
أصح��اب  الثقاف��ة  وزارة  أعلن��ت 
املعدة  الثقافي��ة اخلاص��ة  الفض��اءات 
لإلنت��اج وتروي��ج الفن��ون الدرامي��ة 
والركحي��ة والراغب��ني ف��ي احلص��ول 
عل��ى منح��ة جتهي��ز وتس��يير لس��نة 
2015 أنه يتعني عليهم تقدمي ملفاتهم 

إلى إدارة الفنون الركحية ) 59 شارع 
09 أفري��ل – 1006 تونس( بداية من 
تاريخ نش��ر هذا البالغ وإلى غاية يوم 

31 مارس 2015.
ويج��ب أن يكون الكل��ف متكونا من 

الوثائق التالية:
1 -مطلب كتابي باسم السيد وزير 

املس��ؤول  قب��ل  م��ن  ممض��ى  الثقاف��ة 
القانوني على الفضاء.

إلح��داث  القانوني��ة  املثبت��ات   -  2
الفضاء مرفوقة بوصل جبائي للس��نة 

املنقضية )2014(.
مال��ي  وتقري��ر  أدب��ي  تقري��ر   -  3
حول نش��اط الفضاء للس��نة املنقضية 

.)2014(
4 -مشروع تصرف مالي ومشروع 
لس��نة  للفض��اء  الثقاف��ي  البرنام��ج 

.2015
التكلف��ة  يضب��ط  بي��ان   - 5
املالية العامة ل��كل العمليات املقترحة 

بخصوص تسيير وجتهيز الفضاء.
6 -قائمة أس��مية لألعوان العاملني 
عرض��ي  أو  ق��ار  بش��كل  بالفض��اء 
إليه��م  املوكول��ة  امله��ام  حتدي��د  م��ع 

واالستظهار بالعقود املبرمة معهم في 
هذا الغرض.

7 - حتدي��د مبل��غ منح��ة التجهي��ز 
والتس��يير املطلوبة من وزارة الثقافة، 
مع تقدمي كش��ف يبني طبيعة ومصدر 
ومبل��غ املس��اعدات املنتظ��رة م��ن قبل 

مؤسسات وأطراف أخرى ممولة.
8 - الت��زام كتابي في صرف منحة 
التجهيز والتسيير املتحصل عليها في 

الغرض الذي أسندت من أجله.

فتح الباب لتقديم ملفات الفضاءات الثقافية الخاصة
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صوتكم 6وطنية

 – صابرين الخشناوي 
أكد حمزة سبوعي منسق منظمة أنا 
يقظ في قفصة خالل ندوة صحفية 
عقدت أمس لتقدمي مشروع "وينو 
فس��فاط  ش��ركة  أّن  الفس��فاط؟"، 
قفص��ة ل��م تتج��اوب م��ع مطال��ب 
املنظمة في احلصول على املعلومة 
وأّن القانون يس��مح لها رفع قضية 
ل��دى احملكم��ة االدارية بع��د انتهاء 

مهلة 15 يوما من تقدمي الطلب.
وأش��ار حمزة الس��بوعي إلى أن 
منظم��ة "أن��ا يقظ" ق��ررت اللجوء 
إل��ى القض��اء ورف��ع قضي��ة ل��دى 
احملكم��ة اإلدارية للمطالب��ة بحقها 
في الوص��ول إلى املعلومة ومعرفة 
س��بب عدم جتاوب ش��ركة فسفاط 
قفصة م��ع املنظم��ة لالط��الع على 
املتعلق��ة  املعلوم��ات  م��ن  جمل��ة 
أن  مضيف��ا  والعق��ود،  باالنت��اج 
مش��روع فس��فاط قفص��ة مت العمل 
خالله��ا  مت  أش��هر   4 مل��دة  علي��ه 
مبس��ؤولي  االتص��ال  محاول��ة 
ش��فافية  أكث��ر  الضف��اء  الش��ركة 
ومحاول��ة املصاحل��ة بني الش��ركة 
ومحيطه��ا اخلارج��ي خاص��ة أمام 

كثرة االعتصامات واإلحتجاجات.
وق��ال حمزة الس��بوعي "وجدنا 
التواص��ل  ف��ي  عدي��دة  صعوب��ات 
م��ع مس��ؤولي الش��ركة ول��م جند 
جتاوب��ا وردا عل��ى املراس��لة التي 

تقدمت بها املنظمة ألخذ املعلومات 
حول كميات إنتاج الفسفاط وقيمة 
العائ��دات"، مش��ددا عل��ى انتق��ال 
بع��د  الثاني��ة  للمرحل��ة  املنظم��ة 
املراس��لة وه��ي تقدمي قضي��ة لدى 

احملكمة اإلدارية.
وف��ي نفس الس��ياق أكد أش��رف 
الع��وادي رئيس منظمة "أنا يقظ" 
أّن املنظم��ة كان بإمكانها احلصول 
بش��ركة  تتعل��ق  معلوم��ات  عل��ى 

تونس-  
 58 املرتب��ة  التونس��ي  احت��ل اجلي��ش 
عاملي��ا ف��ي قائم��ة أق��وى اجلي��وش من 
مجم��وع 126 جيش��ا في العالم لس��نة 
املرك��ز  أع��ده  ترتي��ب  حس��ب   ،2015
األمريك��ي املختص ف��ي حتليل البيانات 
اخلاص��ة بالقوى العس��كرية "غلوبال 

فاير باور".
وتصّدرت الواليات املّتحدة األمريكية 
ترتيب أقوى اجلي��وش في العالم تليها 
روسيا والصني والهند واململكة املتحدة 
ثم فرنس��ا وكوري��ا اجلنوبي��ة وأملانيا 
الترتي��ب  ليتذي��ل  وتركي��ا،  والياب��ان 
اجليش الصومال��ي كأضعف جيش في 

العالم.

وعربيا احتل اجليش املصري املرتبة 
األول��ى كأق��وى جي��ش يليه��ا اجلي��ش 
اجلزائري ثّم اململكة العربية السعودية 
وس��وريا واملغرب واإلم��ارات العربية 

املّتحدة ليحّل اجليش التونسي باملرتبة 
الس��ابعة بني أقوى اجلي��وش العربية، 
ويأتي اجليش الليب��ي في آخر الترتيب 

بني اجليوش العربية في املرتبة 17.

 – صابرين الخشناوي 
أكد أش��رف الع��وادي رئيس منظمة 
"أنا يقظ" أمس في تصريح جلريدة 
"الضمير" أن املجتمع املدني يطالب 
للمس��ؤولني  العلن��ي  بالتصري��ح 
ف��ي الدول��ة ع��ن ممتلكاته��م وع��دم 
اإلكتف��اء بوض��ع تقرير ل��دى دائرة 
احملاسبات.وأش��ار أشرف العوادي  
إلى أن قانون نوفمبر 1987 املتعلق 
بالتصري��ح باملمتل��كات ينص فقط 
عل��ى تق��دمي التصري��ح باملمتلكات 
لرئيس دائرة احملاسبات وال يسمح 

لدائ��رة  وكذل��ك  املدن��ي  للمجتم��ع 
االط��الع  م��ن  نفس��ها  احملاس��بات 
والتثب��ت في هذه التقاري��ر، معتبرا 
له��ا  لي��س  احملاس��بات  دائ��رة  أن 
إمكاني��ة فتحها أو االط��الع عليها أو 
التثب��ت م��ن صح��ة محتواها.وأك��د 
أشرف العوادي وجود مجموعة من 
القوانني وجب عل��ى مجلس النواب 
النظ��ر فيها وتغييره��ا، منها قانون 
اإلث��راء غير املش��روع وم��ن أين لك 
ه��ذا والتصريح باملكاس��ب وحماية 
املبلغني والشهود، معتبرا أنه إذا لم 

يتم تنقيحها أو سن قوانني جديدة ال 
ميكن احلديث ع��ن منظومة محاربة 

الفساد ناجعة.
ودع��ا أش��رف الع��وادي منظمات 
اإللتف��اف  إل��ى  املدن��ي  املجتم��ع 
واح��د  قان��ون  عل��ى  والتركي��ز 
وتقدميها ملجلس النواب، مشيرا إلى 
أّن تون��س مطالبة وفق��ا لإلتفاقيات 
الدولي��ة بس��ّن نص��وص قانوني��ة 
في هذه املجاالت والتحدي في س��ن 
قوانني فاعلة ألن النصوص احلالية 

ال تكرس مبدأ الشفافية.

- الهادي العبيدي
يعاني  س��كان   ع��ني دراهم هذه 
األيام م��ن موج��ة ب��رد ش��ديدة 
مم��ا يس��توجب توفي��ر ال��دفء 
داخل  املن��ازل. وتتجلى معاناة 
الن��اس  م��ن  واس��عة  ش��رائح 
م��ن الب��رد ف��ي ضع��ف قدراتهم 
الش��رائية، بحي��ث يكلف حطب 
التدفئ��ة األس��رة الواح��دة نحو 
يبل��غ  إذ  س��نويا،  دين��ارا   600
ثم��ن  احلمولة الواح��دة التي ال 
تتع��دى 5 أمتار من احلطب هذه 
150 دين��ارا.   الس��نة  حوال��ي  
وتق��در حاجيات األس��رة خالل 
الس��نة أكث��ر م��ن 20 مت��را م��ن 
احلط��ب تضاف إل��ى املصاريف 
األخرى، مما يعج��ز معه الكثير 
ويلج��أ  احلط��ب.  ش��راء  ع��ن 
البعض أمام غالء حطب التدفئة 
احلط��ب  ع��ن  االس��تغناء  إل��ى 
الكهربائي  الس��خان  واستعمال 

أو الغازي.

 وله��ذا يطال��ب املواطنون في 
كل املناس��بات اجلهات املسئولة 
بتخفيض ثم��ن الكهرباء والغاز 
خاص��ة في فصل الش��تاء، حتى 
تس��خني  م��ن  الس��كان  يتمك��ن 
مس��اكنهم إال أن ال��ذي يحص��ل 
جدي��دة،  زي��ادات  إق��رار  ه��و 

وي��رى العدي��د م��ن املختص��ني 
في املج��ال الغاب��ي أن  ضرورة 
دعم اس��تهالك الغ��از والكهرباء 
للتدفئ��ة يع��زز احملافظ��ة عل��ى 
اس��تنزافا  التي تع��رف  الغاب��ة 
خطير، سيكون له عدة تداعيات 

وخيمة على البيئة مستقبال. 

- محمد الهادي العبيدي 
أطف��ال تعوزه��م  ظروفه��م املادي��ة حت��ى على 
تن��اول ملجة جي��دة ال يفكرون ال ف��ي االنترنت 
وال في الفايس بوك كل م��ا يفكرون فيه طعاما 
مي��ألون به  بطونهم ومالبس تقيهم من لذعات 
ب��رد الش��تاء الق��ارس  وتراه��م يبحث��ون ف��ي 
الطبيعة يوم راحتهم األس��بوعية من الدراسة  
عله��م يج��دون ما ميك��ن بيعه واالس��تفادة من 
ثمنه في شراء مستلزماتهم  وبعض احللوى. 

طفل م��ا يزال ي��درس بالس��نوات االبتدائية 
مبنطق��ة الغرف��ة  التابع��ة ملعتمدي��ة عم��دون 
وكبقي��ة زمالئه الذي��ن يقطنون به��ذه املنطقة 
الريفي��ة ذات املنح��درات الصعب��ة  ينهض كل 
ي��وم أحد باك��را  ويتج��ه إلى احلق��ول القريبة 
م��ن منازل��ه جلم��ع أزه��ار النرجس وم��ن هنا 
يرك��ض إلى جان��ب الطريق الوطني��ة رقم 11 
الرابطة بني مدينتي ع��ني دراهم و باجة ليبيع 
أزه��اره مبليم��ات مع��دودات ال يتج��اوز ثم��ن 
الباقة الواحدة في أحسن الظروف ما بني 300 

و400ملي��م  حتى يوفر مس��تلزمات الدراس��ة 
ويخف��ف ع��بء املصاري��ف ع��ن وال��ده. وترى 
بسام يناقش الثمن ويسعى لبيع ما جمعه قبل 

رفاقه.
 ك��م ه��ي غريب��ة مفارق��ات احلي��اة غي��ره 
والكثيري��ن م��ن األطف��ال بامل��دن  ال يغ��ادرون 
العط��ل  حت��ى  ي��وم راحته��م وأثن��اء  البي��ت 
يتناول��ون فطوره��م وتراه��م يخت��ارون ب��ني 
وس��ائل الترفيه التي س��يذهبون إليها وقضاء 
أمت��ع األوق��ات به��ذه الفضاءات الت��ي حتتوى 
على ش��تى أن��واع األلع��اب الفكري��ة واإلبحار 
ف��ي املواقع االلكترونية ومعرف��ة أخبار العالم 
ومس��تجداته. وه��ذا الطف��ل ال يهمه س��وى أن 
تتوقف س��يارة م��ارة ويش��ترى صاحبها منه 
ه��ذه األزه��ار وكم يك��ون س��عيدا عندما يجود 
علي��ه املش��ترى ببع��ض النق��ود الزائ��دة التي 
تف��وق ثم��ن ه��ذه األزه��ار وهكذا نتح��دث عن 
حق��وق الطف��ل ومجلة حماي��ة الطفولة وإعداد 

ناشئة للغد.

منظمة تونسية تعتزم مقاضاة شركة فسفاط قفصة إدارّيا الجيش التونسي 
في المرتبة 58 عالميا والسابع عربيا على قائمة أقوى الجيوش

منظمة "أنا يقظ" تطالب المسؤولين بالتصريح العلني عن الممتلكات

عمدون 

طفل يبيع الزهور ليشتري 
أدواته المدرسية

عين دراهم.. 

أسعار الحطب نار
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قانوني��ة  فس��فاط قفص��ة بط��رق غي��ر 
م��ن خ��الل التس��ريبات إال أنه��ا رفضت 
ذل��ك ومتس��كت بحقها ف��ي الوصول إلى 

املعلومة. 
وأشار أشرف العوادي إلى أن املنظمة 
تس��عى إل��ى تغيي��ر الواق��ع وخل��ق فقه 
قض��اء جدي��د بناء عل��ى الفص��ل 13 من 
ين��ص عل��ى س��يادة  وال��ذي  الدس��تور 
الشعب التونسي على املوارد الطبيعية، 
مؤكدا أن ش��ركة فس��فاط قفص��ة قادرة 

على حتقي��ق عائدات تبلغ 4 مليار دوالر 
إذا وصلت نس��بة اإلنتاج 100 في املائة 
في ح��ني أنها تنت��ج حاليا 30 ف��ي املائة 
فق��ط، مش��ددا عل��ى ض��رورة مس��اهمة 
ه��ذه الش��ركة ف��ي ح��ل املش��اكل البيئة 

واالجتماعية ألبناء اجلهة. 
ملف األموال املنهوبة واملصادرة 

وأك��د أش��رف الع��وادي عل��ى هامش 
الن��دوة أن ه��دف املنظم��ة بع��د الفت��رة 
االنتخابية هو العمل على ترسيخ عقلية 

املس��ائلة وأن الكل له احلق في املس��ائلة 
ع��ن الث��روات النفطي��ة وعم��ل احلكومة 

وكذلك املجالس العلمية.
واعتب��ر الع��وادي أن اإلش��كال اليوم 
يكمن في الوصول إلى املعلومة املكرس��ة 
القان��ون ولكننن��ا  الدس��تور وف��ي  ف��ي 
ل��م نتحصل عليه، ومش��روع الفس��فاط 
يتضمن ج��زء من هذه املش��اكل لكن حق 
الوص��ول إل��ى املعلومة ه��و العائق رقم 

واحد.

وأك��د رئي��س املنظمة أن��ه بخصوص 
األم��وال املنهوبة فإن الدولة التونس��ية 
ليس��ت قادرة عل��ى  اس��ترجاع أموالها، 
قائال "بعد أربع سنوات من الثورة ليس 
هناك جدية في عمل األطراف بخصوص 
ه��ذا املوضوع إذ جن��د أنفس��نا كمجتمع 
مدن��ي نعمل على ض��رورة الدفع إليجاد 

حلول".
وأضاف قائال "إلى حد اآلن لم نتوصل 
مع احلكومة اجلديدة إلى حل بخصوص 

اس��ترجاع األم��وال املنهوب��ة واملش��اكل 
انطلقت مباش��رة بعد الثورة مع حكومة 
الباجي قائد السبسي ثم احلكومات التي 
تلتها واليوم احلكومات اجلديدة وجدت 
نفس��ها تتعامل م��ع واقع جدي��د لكن في 

نفس الوقت ال نرى نية لإلصالح".
وأش��ار إلى أنه في م��ا يخص حكومة 
احلبيب الصيد فإن��ه ليس هناك تواصل 
بل التواص��ل اليوم مع اإلداريني بش��كل 
مس��تمر ألن احلكومة ال يعرف إلى اليوم 
توجهها، وملفات املصادرة ليست ملفات 
متعلقة بأي حكومة بل هي أموال تخص 

الشعب التونسي.
وأكد أش��رف العوادي أنه هناك أموال 
مص��ادرة يت��م اس��تغاللها ف��ي تون��س 
ال  املنهوب��ة  األم��وال  مل��ف  وبالتال��ي 
تقتص��ر عل��ى األم��وال املوج��ودة خارج 
تونس، واإلشكال اليوم في تونس ليس 
مص��ادرة فق��ط األم��وال بل كذلك حس��ن 
تس��ييرها ألن��ه الي��وم هن��اك الكثير من 
الش��ركات املص��ادرة الت��ي تفق��د قيمتها 
يومي��ا مما يجعل الش��كوك حت��وم حول 

نية التفويت في هذه األموال.
وق��ال الع��وادي "األم��وال املص��ادرة 
يت��م اإلنف��اق عليها م��ن ميزاني��ة الدولة 
م��ن أج��ل احلف��اظ عليه��ا لك��ن ل��م يت��م 
اس��تغاللها باعتباره ليس هناك خارطة 
طريق واضحة وأحيانا نفاجأ بالتفويت 
ف��ي ع��دد م��ن ه��ذه الش��ركات لبع��ض 
الش��خصيات ف��ي مج��ال األعم��ال وه��و 

إشكال كبير". 

- وكاالت
كش��ف قنصل عام تونس ف��ي جدة فتح��ي النفاتي أن حجم 
االس��تثمارات الس��عودية في بالده باس��تثناء قطاع الطاقة 
تق��در بنحو 1ر1 ملي��ار ريال )293 مليون دوالر( وتش��مل 
قطاع��ات الس��ياحة والصناع��ة والزراعة ويس��تأثر قطاع 

السياحة منها على حوالي 697 مليون ريال. 
وأوضح النفاتي أن تونس أنهت عملية تأس��يس ش��ركة 
مالحة باملش��اركة بني مس��تثمرين تونس��يني وس��عوديني 
وتعمل في الوقت احلال��ي على تنفيذ اخلط البحري اجلديد 
الذي سيربط في مرحلته األولى بني تونس وبني السعودية 

دون توقف للرحالت عبر السفن.
وح��ول التس��هيالت الت��ي تقدمه��ا احلكوم��ة التونس��ية 
لالس��تثمارات ق��ال إن قان��ون االس��تثمار يوف��ر إعف��اء من 
الضريبة على الش��ركات ملدة ال تتجاوز خمس��ة أعوام، كما 
تس��اهم الدولة في مصاريف البنية األساسية وتقدم منحة 
اس��تثمارية تقدر بنحو 20 إلى 50 % من تكلفة االس��تثمار، 
وغي��ر ذلك من املزايا االس��تثنائية بحس��ب موقع املش��روع 

ونوعه. 
وأّك��د املتح��دث أن تون��س ق��ادرة عل��ى حماي��ة أم��وال 

املستثمرين من أي أزمات.

تونس- 
م��ارس   05 ي��وم  بتون��س  تنتظ��م 
2015ندوة االستثمار األمريكي املغاربي 
بحض��ور أكثر م��ن 300 رج��ل أعمال من 
البل��دان املغاربي��ة وأمري��كا وقراب��ة 80 
مؤسس��ة أمريكي��ة. كما ستش��هد الندوة 
رفيع��ة  أمريكي��ة  ش��خصيات  حض��ور 
املستوى وفاعلة متثل اجلانب احلكومي 

وهيئات تعاون وصناديق استثمار.
وكان��ت ه��ذه الن��دوة مح��ور اجتم��اع 
ياسني ابراهيم وزير التنمية واالستثمار 
وأم��ال ع��زوز كاتب��ة الدول��ة للتع��اون 
الدول��ي أّول أمس اجلمع��ة مبقر الوزارة 
بالس��يدة آمال بوش��ماوي رئيسة غرفة 

التجارة التونسية األمريكية.
ويأمل الطرفان أن تتيح هذه التظاهرة 
فرص��ا للتعري��ف مب��ا يتوفر ف��ي تونس 

لالس��تثمار  كبي��رة  ف��رص  م��ن  الي��وم 
ح��ول  للتش��اور  ومناس��بة  والش��راكة 
تفعي��ل احلوار االس��تراتيجي التونس��ي 
األمريكي الذي انطلق في الس��نة املاضية 
االرتق��اء  عل��ى  يس��اعد  مب��ا  ومتابعت��ه 
بالتعاون الثنائي إلى مس��توى الشراكة 
احلقيقي��ة ويع��زز متوق��ع تون��س ف��ي 
واالس��تثمارية  االقتصادي��ة  الس��احة 

األمريكية.

منظمة تونسية تعتزم مقاضاة شركة فسفاط قفصة إدارّيا

االستثمارات السعودية في 
تونس 293 مليون دوالر

تونس تحتضن ندوة االستثمار المغاربي األمريكي يوم 05 مارس

وطنية
7صوتكم  العدد 583 االحد 3 جمادى األولى 1436هـ  الموافق لـ 22 فيفري 2015
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- النقابي
للصناع��ات  العام��ة  اجلامع��ة  أّك��دت 
والتج��ارة  والس��ياحة  الغذائّي��ة 
والصناع��ات التقليدية ف��ي بيان صادر 
حم��ل توقيع الك��ات��ب الع���ام احل�ب�ي�ب 
واحلان��ات  املقاه��ي  عم��ال  أّن  رج����ب 
له��ا  املش��ابهة  واملؤسس��ات  واملطاع��م 
تخ��وض إضراب��ا ع��ن العم��ل ي��وم 25 

فيفري احلالي.
العامة للصناعات  وأوردت اجلامعة 
والتج��ارة  والس��ياحة  الغذائي��ة 

توضيح��ات  التقليدي��ة  والصناع��ات 
بش��أن إض��راب 25 فيف��ري 2015، في 

ذات البيان، مؤّكدة أّنه
"رغم املس��اعي واملجهودات املبذولة 
م��ن ط��رف املكت��ب التنفي��ذي للجامعة 
العام��ة في جلس��ات العمل م��ع الغرفة 
الوطني��ة النقابي��ة للمقاه��ي صن��ف 1 
التابع��ة ملنظم��ة األعراف ف��إن أصحاب 
العم��ل ميعنون في رفض متتيع العمال 
عليه��ا  املنص��وص  باس��تحقاقاتهم 
باالتفاقي��ة، وأمام ه��ذا التعنت وتنّصل 

أصح��اب العم��ل من مضام��ني االتفاقية 
املمض��اة ب��ني االحت��اد العام التونس��ي 
للشغل ومنظمة األعراف وجتاهلهم كما 
نّص عليه العقد االجتماعي فإّن األعوان 
متمس��كون بإضراب ي��وم األربعاء 25 

فيفري احلالي.
تنّص��ل  م��ن  اجلامع��ة  واس��تنكرت 
 1 صن��ف  للمقاه��ي  الوطني��ة  الغرف��ة 
واحلان��ات   3 و   2 صن��ف  واملقاه��ي 
واملطاع��م م��ن تطبي��ق االتف��اق املب��رم 
بني االحت��اد الع��ام التونس��ي للش��غل 

واالحتاد التونس��ي للصناعة والتجارة 
بتاري��خ 23 ج��وان 2014 للزي��ادة في 
أجور العمال واألعوان ب� %6 مع منحة 
تنقل ب�10 دنانير.كم��ا أعربت اجلامعة 
القطاعي��ة  باالتفاقي��ة  متس��كها  ع��ن 
وبالزي��ادة في األجور بعنوان س��نوات 
واملبال��غ   2014 و   2012 و   2011
املالي��ة املتخلّ��دة بالذم��ة الت��ي وصلت 
إلى ح��دود %18 م��ن األج��ور زائد 30 
دين��ارا منح التنق��ل، وف��ق ذات البيان.

ودعت اجلامعة العام��ة في بيانها كافة 

عمال قط��اع املقاهي صن��ف 1 واملقاهي 
صن��ف 2 و 3 واحلان��ات واملطاع��م إلى 
تنفي��ذ  ف��ي  الصف��وف  ورّص  الوح��دة 
اإلض��راب. وأّك��دت أّن��ه "في ح��ال عدم 
اس��تجابة أرباب العمل ملطالبنا س��نجد 
ف��ي  الدخ��ول  إل��ى  أنفس��نا مضطري��ن 
سلس��لة م��ن اإلضراب��ات للدف��اع ع��ن 
حقوقنا املش��روعة كما سنمنع كل من ال 
ينتمي إلى املؤسسة من الدخول إليها"، 
وفق تعبيرها.وجّددت اجلامعة العامة 
للصناعات الغذائية والسياحة متسكها 
واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة  باحلق��وق 
ملنظوريه��ا، مش��يرة أّنه��ا س��تعّبر ف��ي 
إضرابه��ا ي��وم 25 فيف��ري 2015 ع��ن 
وع��دم  ووحدته��ا  اجلامع��ة  متس��ك 
التفريط ف��ي حقوقهم، محّملني أصحاب 
املقاهي واملطاعم واحلانات املس��ؤولية 
الكامل��ة أم��ام إصراره��م عل��ى إخاللهم 

وخرقهم ملقتضيات االتفاقية.

- النقابي
عّب��ر أع��وان املالي��ة بجهة قفص��ة خالل 
اجتماعه��م الع��ام حتت إش��راف االحتاد 
وبحض��ور  بقفص��ة  للش��غل  اجله��وي 
عب��د الله قمودي الكات��ب العام للجامعة 
العام��ة للتخطي��ط واملالي��ة و موه��وب 
الع��ام املس��اعد ع��ن  الكات��ب  بوع��روج 
متس��كهم بتفعي��ل االتفاق��ات املبرمة مع 

سلطة اإلشراف.
ويطالب األع��وان قطاع��يا، باملصادقة 
وبخص��وص   2 الفص��ل  تنقي��ح  عل��ى 
التعاوني��ة تطال��ب اجلامع��ة مبراجعة 
اإلخ��الالت اجلبائي��ة،  مقايي��س منح��ة 
واحتساب س��نوات التعاقد في األقدمّية 
نتائ��ج  بإص��دار  املس��ارعة  وكذل��ك 
املناظرات بعنوان س��نة 2014 واالتفاق 
على قسط سنة 2015، ومعادلة الشهائد 

العلمي��ة وإع��ادة تكوي��ن املس��ار املهني 
واحلق النقابي، وغيرها من املطالب.

كما ناق��ش أعوان املالي��ة املجتمعون، 
معضل��ة التكوي��ن املس��تمر والوح��دات 
القيمي��ة خاص��ة بالنس��بة إل��ى اجلهات 
الداخلي��ة وص��رف الس��اعات اإلضافية 
ألعوان األداءات بعنوان س��نتي 2013 و 

2014 واحملاسبة بعنوان 2014 .
اجله��وي  الش��أن  بخص��وص  أم��اّ 
فتطالب اجلامعة العامة للمالية بتطبيق 
االتفاق��ات املبرمة مع النقابة األساس��ية 

بخصوص ظروف ووسائل العمل .
كم��ا أّك��د أع��وان املالية باجله��ة على 
املكتس��بات  عل��ى  احملافظ��ة  ض��رورة 
رغ��م أنها بعي��دة كل البعد ع��ن تطلعات 
ع��ون املالي��ة ال��ذي عان��ى لعق��ود م��ن 
تس��وية  ض��رورة  وأك��دوا  التهمي��ش، 

املظال��م  لتج��اوز  املهني��ة  الوضعي��ات 
والقط��ع  واآللي��ات  احلضائ��ر  لعمل��ة 
نهائيا مع أش��كال التشغيل الهش وإقرار 
متيي��ز إيجابي ألبن��اء العمل��ة واألعوان 
املناظ��رات اخلارجي��ة عل��ى غ��رار  ف��ي 
وتطبي��ق  الش��بيهة  القطاع��ات  بع��ض 
االتف��اق املتعلّ��ق بانتداب ح��ارس ثالث 
وحتس��ني وضعي��ة العمل��ة باعتباره��م 
احللقة األضع��ف ومراجعة بعض املنح 
والتي وق��ع جتميده��ا لس��نوات طويلة 
وأصب��ح مبلغها زهي��دا مقارنة بالتطور 
الصاروخي لألس��عار، وتراج��ع املقدرة 
االش��ترائية كس��اعات العم��ل اإلضافية 
للعملة ومنحة التكاليف اإلدارية ومنحة 
املسؤولية والس��كن والتصرف وأخطاء 

الصندوق.
كذلك أّكد أعوان املالية بجهة قفصة أنه 

ال ي��م��ك���نه�����م االن���ت����ظ�����ار أك���ث����ر 
خاص��ة أم��ام جتاه��ل س��لطة اإلش��راف 
لتعهداته��ا وبقاء بع��ض االتفاقات حبرا 
عل��ى ورق وأهمها املصادق��ة على تنقيح 
الفص��ل 2 وإص��دار القان��ون األساس��ي 
وأك��دوا التفافهم ح��ول هياكلهم النقابية 
التونس��ي  الع��ام  االحت��اد  ومنظمته��م 
للش��غل واس��تعدادهم للنضال لتحقيق 
مطالبه��م املش��روعة ف��ي إط��ار مقررات 

هياكل املنظمة، وفق تعبيرهم.

- النقابي
للمهندس��ني  الوطني��ة  النقاب��ة  أعلن��ت 
التونس��يني تأجيل اإلضراب العام املقّرر 
اجل��اري  فيف��رى  و25  و24   23 أي��ام 
بع��د لقاء ب��ني نقيب املهندس��ني ورئيس 
احلكوم��ة، وق��ررت عل��ى إث��ره رئاس��ة 
احلكوم��ة االنط��الق مباش��رة ملعاجل��ة 
التكوي��ن  ته��ّم  الت��ي  الثالث��ة  امللف��ات 
األط��راف  م��ع  والتأجي��ر  والتش��غيل 
اإلدارية واملهني��ة والنقابية املتدّخلة في 

الشأن الهندسي.
وأوضح رئي��س النقابة ف��ي تصريح 
س��ابق أن مطال��ب املهندس��ني تتمح��ور 
حول ث��الث نقاط رئيس��ية وهى إصالح 

منظومة تكوين املهندس��ني والزيادة في 
األج��ور وإيجاد ح��ّل لبطالة املهندس��ني 
التي بلغت نسبتها 15 باملائة خالل سنة 
2014 مش��يرا ف��ي ه��ذا الس��ياق إلى أن 
تونس تعّد الي��وم 7 أالف مهندس عاطل 

عن العمل.
وأب��رز ض��رورة الترفي��ع ف��ي أج��ور 
املهندس��ني للنه��وض بوضعيته��م التي 
وصفها ب الهشة وذلك بنسبة ال تقل عن 
50 باملائة من األجر اجلملي اخلام سنة 
موحد  أساس��ي  قان��ون  ووض��ع   2015
بالنس��بة إلى  العاملني منه��م في القطاع 

العام.
كما تطالب نقابة املهندسني التونسيني 
بتعميم إسناد منحة الهندسة على جميع 

املهندس��ني العامل��ني بالقط��اع اخل��اص 
والع��ام على حد الس��واء وضب��ط األجر 
األدن��ى املضم��ون للمهندس��ني العاملني 

بالقطاع اخلاص.
ودعا فخر الدين خليفة السلط املعنية 
إلى وضع اس��تراتيجية للحد من ارتفاع 
نس��بة البطالة في صفوف املهندسني من 
خالل مالءمة التكوين مع حاجيات سوق 
الشغل وتشجيع املهندسني الشبان على 

بعث مشاريعهم اخلاصة.
وفى ما يخّص إضراب طلبة الهندس��ة 
د بن  املتواصل منذ 5 جانفي املاضي ش��دّ
خليف��ة عل��ى ض��رورة إخض��اع مدارس 
الهندس��ة في القطاع اخلاص إلى كراس 
ش��روط يضب��ط معايير االلتح��اق بهذه 

إل��ى  الدخ��ول  ب��أن  مذّك��را  املؤسس��ات 
م��دارس املهندس��ني ميّر حتم��ا مبناظرة 
وطني��ة ف��ي ح��ني يك��ون التس��جيل في 
اجلامع��ات اخلاص��ة للهندس��ة حس��ب 

امللفات.
املكت��ب  عض��و  كش��ف  جانب��ه  وم��ن 
التنفي��ذي للنقاب��ة الوطنية للمهندس��ني 
التونس��يني أمي��ن عطي��ة أن اجلامع��ات 
اخلاص��ة لتدري��س الهندس��ة ف��ي تزايد 
مس��تمر ف��ي تونس حي��ث يبل��غ عددها 
حاليا 23 مؤسس��ة في ظّل غياب املراقبة 
الهندس��ة  طلب��ة  م��ن  يجع��ل  م��ا  وه��و 
واملدارس التحضيري��ة في القطاع العام 
ضحية الالمس��اواة وعدم تكافؤ الفرص 

في سوق الشغل، حسب رأيه.

تطاوي���ن: إضراب منتظر 
ألعوان وإطارات الصحة 

بدعوة من االحتاد 
اجلهوي للشغل بتطاوين 

حمل أعوان وإطارات 
الصحة باجلهة منذ يوم 

أمس الشارة احلمراء 
مهّددين بالدخول في 

إضراب عن العمل يوم 
اخلميس 5 مارس املقبل 
إذا ما لم تستجب سلطة 

اإلشراف إلى مطالبهم.

مؤتمر النقابة األساس���ية 
لشركة فيالن للنسيج

انعقد مؤمتر النقابة 
األساسية لشركة فيالن 

للنسيج مبقر االحتاد احمللي 
للشغل بفوشانة بإشراف 

عبد الستار احلزامي الكاتب 
العام املساعد املسؤول عن 

القطاع اخلاص ومحمد 
بلعيد املناعي الكاتب 

العام لالحتاد احمللي وقد 
أفرز التشكيلة التالية: 

رضا الرحيمي كاتب عام، 
هشام الشريف كاتب عام 

مساعد، يوسف اجلالصي 
كاتب عام مساعد مسؤول 

عن االنخراطات، لطيفة 
العامري كاتب عام مساعد 
مسؤول عن اإلعالم واملرأة 

والشباب، محمد النهدي 
كاتب عام مساعد مسؤول 

عن التشريع، ووليد 
همامة كاتب عام مساعد 

مسؤول عن التكوين 
النقابي والتثقيف العمالي، 

منير الكلبوسى كاتب عام 
مساعد مسؤول عن الصحة 

والسالمة املهنية.

25 فيفري 
إضراب أعوان المقاهي والحانات والمطاعم

في اجتماع أعوان المالية بقفصة

تمّسك جامعة المالية بتفعيل االتفاقيات السابقة

بعد لقاء نقيبها ورئيس الحكومة

النقابة الوطنية للمهندسين التونسيين تؤجل إضرابها
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صوتكم

9اقتصاد

سعر العمالت العربية
الدينار اجلزائري = 0.0205 دينار تونسي

الدرهم املغربي = 0.2039 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2537 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5161 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5270 دينار تونسي

أسعار العمالت 
 ليوم السبت 21 جانفي 2014

سعر العمالت األجنبية
الدوالر األمريكي = 1.9358 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.2029 دينار تونسي

اجلنيه االسترليني = 2.9806 دينار تونسي
الني الياباني = 0.0163 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.5185 دينار تونسي

أرقام

843 ألف دينار
 هي حجم 
الهبة التي 
قدمها بنك 

التنمية األلماني 
لتونس

تونس –  االقتصادي
مّت اجلمع��ة التوقيع عل��ى اتفاقية 
بني بنك التنمي��ة األملاني والوكالة 
الوطني��ة للتحك��م ف��ي الطاق��ة مّت 
مبوجبه��ا من��ح هب��ة بقيم��ة 390 
أل��ف يورو أي ما يع��ادل 843 ألف 
دينار ستخّصص لتمويل الطاقات 

املتجّددة.
للوكال��ة  الع��ام  املدي��ر  وأش��ار 
الوطنية للتحكم في الطاقة حمدي 
حروش أّن هذه الهبة س��تخّصص 
الجناز دراس��ة جدوى ته��دف إلى 
لتجهي��ز  وطن��ي  برنام��ج  وض��ع 
مبحط��ات  العمومي��ة  املؤسس��ات 
بالش��بكة  مرتبط��ة  ذات��ي  إنت��اج 
الشمس��ية  الطاق��ة  بواس��طة 

الفوطوضوئية.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أّن ه��ذه 
املؤسس��ات  س��تمكن  احملط��ات 
ف��ي  التقلي��ص  م��ن  العمومي��ة 

استهالك الكهرباء.
مراح��ل   3 الدراس��ة  وتتضم��ن 
تتعلق األولى باجناز دراس��ة فنية 

للنظ��ر في إمكاني��ة جتهيز عدد من 
املباني العمومية التابعة لوزارات 
الصحة والتعلي��م العالي والدفاع 
الق��روض  وصن��دوق  الوطن��ي 
والدي��وان  احمللي��ة  واجلماع��ات 
والش��ركة  للتطهي��ر  الوطن��ي 
الوطنية الس��تغالل وتوزيع املياه 
مبحط��ات شمس��ية فوطوضوئية 

للتوليد الذاتي للكهرباء.
ف��ي  الثاني��ة  املرحل��ة  وتتمث��ل 
اجناز دراسة اجلدوى االقتصادية 
عل��ى  املش��اريع  له��ذه  واملالي��ة 
العمومي��ة  املؤسس��ات  مس��توى 
املرحل��ة  تتعلّ��ق  فيم��ا  املنتفع��ة. 
الثالثة بدراس��ة فرص إرس��اء هذا 
البرنام��ج وكيفي��ة التنس��يق م��ع 

مختلف األطراف املتدخلة.
وس��تمكن النتائ��ج املنتظرة من 
هذه الدراس��ة م��ن توضيح الرؤية 
بالنس��بة للدول��ة التونس��ية م��ن 
أج��ل إرس��اء برنام��ج يه��دف إلى 
جتهيز املباني العمومية مبثل هذه 
احملط��ات وضبط اآللي��ات الكفيلة 

بتمويل مثل هذه املشاريع.

تونس –  االقتصادي
مّت اجلمع��ة توقيع اتفاقيتي قرض 
م��ا  أي  دوالر  ملي��ون   33 بقيم��ة 
يعادل 63 مليون دينار بني ش��ركة 
فسفاط قفصة وكل من بنك تونس 
العربي الدولي وبنك األمان بهدف 
تعبئة متويالت الجناز مشروع أم 

اخلشب باحلوض املنجمي.
الع��ام  املدي��ر  الرئي��س  وأش��ار 
لشركة فسفاط قفصة في تصريح 
لوكالة توس��ن أفريقيا لألنباء إلى 
أّن ه��ذا الق��رض س��يمكن الش��ركة 
م��ن إح��داث مش��روع أم اخلش��ب 
الذي سيمكن من زيادة طاقة إنتاج 
الشركة من الفسفاط مبليوني طن 

س��نويا إل��ى جان��ب إح��داث قرابة 
600 موطن شغل جديد.

وسيس��دد الق��رض عل��ى امتداد 
7 س��نوات مع فترة إمهال بسنتني 
بنس��بة فائدة تصل إل��ى 1.40 في 
املائ��ة بالنس��بة إل��ى بن��ك تونس 
العرب��ي الدولي و1.85 ف��ي املائة 

بالنسبة إلى بنك األمان.
وجتدر اإلشارة إلى أّن هذا مبلغ 
القرض سيخصص لتوريد اآلليات 
الالزم��ة لتركي��ز وح��دات اإلنتاج، 
مغسلة فس��فاط وتنقية الشوائب. 
ويتوق��ع أن يدخ��ل املش��روع حيز 
اإلنتاج منتص��ف 2017، علما وان 
كلفته اجلملي��ة تناهز 104 ماليني 

دينار.

لق���اء إعالم���ي بي���ن منظم���ة األع���راف والبنك 
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

في إطار التعاون بني االحتاد التونسي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، 

ينتظم يوم الثالثاء 24 فيفري اجلاري، مبقر 
االحتاد، لقاء إعالمي سيخّصص للتعريف 

مبنتوجات البنك األوروبي املوضوعة على ذمة 
الفاعلني االقتصاديني في القطاع اخلاص.

ويقّدم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

والتنمية للمؤسسات الصغرى واملتوسطة 
التونسية، إضافة إلى التمويل، خدمات الدعم 

الفني واالستشارة في كل املجاالت التي من 
شأنها أن تدعم القدرة التنافسية وانتاجية هذه 

املؤسسات.

وسيختتم هذا اللقاء اإلعالمي بالتوقيع على 
اتفاقية تعاون بني االحتاد التونسي للصناعة 

والتجارة والصناعات التقليدية والبنك 
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

الجمعية الدولية للنس���اء صاحبات المش���اريع 
تنظم منتدى لتشجيع االبتكار

تنّظم اجلمعية الدولية للنساء صاحبات 
املشاريع يوم الثالثاء 24 فيفري اجلاري 

منتدى حول "ابتكر لتصّدر أكثر: اإلجراءات، 
األسواق، الفرص". وينتظر أن يشرف على 

هذا املنتدى وزير التجارة رضا األحول، 
إضافة إلى مشاركة رئيسة االحتاد التونسي 

للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد 
بوشماوي، والرئيس املدير العام ملركز النهوض 

بالصادرات، والرئيس املدير العام للديوانة. 
وتختتم وزيرة املرأة سميرة مرعي أشغال هذا 

املنتدى.

وجتدر اإلشارة إلى أّن اجلمعية الدولية 
للنساء صاحبات املشاريع هي منظمة غير 

حكومية غير ربحية تأسست مبقتضى أمر عدد 
88 بتاريخ 24 سبتمبر 2011. وتهدف هذه 
اجلمعية إلى التشجيع على االبتكار واخللق 

ومساعدة املبادرات اخلاّصة.

أخبار
قصيرة

هبة بقيمة 843 ألف دينار لتمويل مشاريع الطاقات المتجّددة

63 مليون دينار لتمويل مشروع أم الخشب بالحوض المنجمي
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صوتكم8 10إسالمية

س 5 و33 دقيقةالصبح :  
س 7 و00 دقيقةشروق الشمس : 

 س 12 و40 دقيقةالظهر :
س 15 و39 دقيقةالعصر : 

س 18 و09  دقيقةالمغرب : 
س19 و33 دقيقةالعشاء : 

ام��رأة ورث��ت م��ن والده��ا بع��د وفاته 
حوالي 13 ملي��ون دوالر، وقالت لي بأنها 
تخش��ي أن يس��تولي زوجها علي نصيبها 
م��ن املي��راث ألنه��ا ه��ي طيبة وممك��ن أن 
تواف��ق عل��ي طلب��ه ل��و اس��تمر بإقناعها، 
ألنه��ا حريصة علي اس��تقرار عائلتها وقد 
تزوج��ت منذ خمس��ة عش��ر عام��ا ولديها 
ثالث��ة أبناء، وقد س��بق أن م��ارس بعض 
الضغوط��ات عليها وأخذ منها مالها. قلت: 
ألي��س هن��اك حلول أخ��رى غي��ر الطالق؟ 
قالت: فّكرت كثيرا ولك��ن أمامي اجتاهني: 
إما االس��تمرار معه ولكني سأخس��ر مالي 
في ه��ذه احلال��ة، ألني مهم��ا قاومت فإني 
طيب��ة وس��أرضي ف��ي النهاية بتس��ليمه 
امل��ال، أو االجت��اه الثان��ي وه��و االبتع��اد 
عن��ه بالطالق حتى ال يتحك��م بي وأضمن 
احملافظة على مالي، قلت: وملاذا ال تفكرين 
بح��ل آخ��ر؟ قال��ت: ه��ل تقصد أن أس��تمر 
بزواجي وأعطيه نص��ف ميراثي؟ قلت: ال 
هذا يس��مي احلل الوسط، وإنا أنا أحتدث 
ع��ن حل يحقق لك ما تريدين ويحقق له ما 
يريد وكالكما راضيان، قالت: وكيف يكون 
ذل��ك؟ قلت له��ا: ه��ذا "التكتيك" نس��ميه 
)احلل الرابع( ومن تطبيقاته أنك تشترين 
عقارا باملليون دينار وتسجلني هذا العقار 
باس��مك فتضمنني عدم ضعف��ك أمام طلب 
زوجك بأخ��ذ مالك ونصيبك م��ن امليراث، 
وميكن��ك أن تعطين��ه العائد الش��هري من 
العقار، فتكوني بهذه احلالة حافظت علي 
ميراث��ك وحافظ��ت علي أس��رتك وأعطيت 
زوج��ك مبل��غ م��ن امل��ال يتص��رف في��ه، 
فوقف��ت فجأة أمامي تري��د أن تخرج فقلت 
له��ا: ما ب��ك؟ قالت: س��أذهب س��ريعا اآلن 
إل��ي املكاتب العقارية ألنف��ذ فكرتك )احلل 
الراب��ع(، إنها فكرة ذكية وعملية وس��هلة 

وحتقق ما أريد.
وبعد مرور س��نة على هذه احلادثة 

م��ع  مس��تقرة  بأنه��ا  أخبرتن��ي  ث��م 
زوجها وق��د حاول أن يأخ��ذ ميراثها 
كام��ال ولكن��ه تفاج��أ بأنها أش��ترت 
وم��ازال  باس��مها  وس��جلته  عق��ارا 
يح��اول به��ا أن تتن��ازل ع��ن العقار 

لصاحله، ولكنها احتفظت بوثيقة 
العقار عن��د عّمها فتوقف عن طلبه 
ألن��ه يخاف م��ن عمها، فقل��ت لها: 

ص��رت لوح��دك تفكري��ن بطريق��ة 
ذكي��ة )احلل الراب��ع(، فاحل��ل األول 

أنها تس��لم املبل��غ لزوجه��ا وهو ما 
نطل��ق علي��ه مس��مى )األبي��ض(، 

واحلل الثاني أنها تطلب الطالق 
وهو )األسود(، واحلل الثالث 

وهو أن تس��لم نصف املبلغ 
لزوجها وهو ما نسميه 

)الرم��ادي( ال أبيض 
ولك��ن  أس��ود،  وال 
احل��ل الراب��ع أنها 
بأص��ل  حتتف��ظ 

املبل��غ وحتتفظ بزواجه��ا وتعطي زوجها 
م��ن العائد، وه��ذه طريقة ذكي��ة في عالج 
املش��اكل س��واء كانت املش��كلة زوجية أو 
تربوية، فالناس دائما تفكر عندما تواجها 
مش��كلة إم��ا أبي��ض أو أس��ود أو رم��ادي، 
وقليل من الناس من يفكر )باحلل الرابع( 
وه��ي التي س��ماها "س��تيفن كوف��ي" في 

إحدى كتبه ب� "البديل الثالث".
وقصة أخ��رى ذكره��ا رس��ولنا الكرمي 
صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيها منهجية 
جديدة في حّل املش��اكل تختلف عن منهج 
)يا أبيض يا أس��ود أو الرمادي وهو احلل 
الوس��ط( ف��ي قص��ة "ج��ّرة الذه��ب" فقد 
ق��ال رس��ول الله صل��ى الله عليه وس��لم: 
)اش��ترى رجل مم��ن كان قبلك��م عقارا من 
رج��ل فوجد ال��ذي بائع العقار ف��ي عقاره 
ج��ّرة فيه��ا ذه��ب فق��ال ل��ه الذي اش��ترى 
العقار، خذ ذهبك عني إنا اشتريت العقار 
ول��م ابتع منك الذهب، فق��ال بائع األرض: 
إنا بعت��ك األرض وما فيه��ا فتحاكما إلى 
رجل فق��ال الذي حتاكما إلي��ه: ألكما ولد؟ 
فق��ال أحدهم��ا: لي غ��الم وق��ال اآلخر: لي 
جاري��ة، فق��ال: انكح��وا الغ��الم اجلاري��ة 
وانفق��وا عليهما من��ه وتصدق��وا(، فاحلل 
املش��تري،  الذه��ب  ج��رة  يأخ��ذ  أن  األول 
واحلل الثان��ي أن يأخذه��ا البائع، واحلل 
الوس��ط وهو املنطق��ة الرمادية أن تقس��م 
اجل��ّرة بينهما، ولك��ن )احل��ل الرابع( هو 
ف��ي الغالب حل مب��دع وذك��ي ويكون كال 
الطرف��ني راض��ني م��ن غير خس��ائر، وهي 
الفكرة التي قدمها الرجل احلكيم بأن جعل 
اجلّرة مهر للزواج بني أبناء املختلفني وما 

زاد منها يتم التصدق فيه.
وتطبيق ثالث على هذا احلل طبقته على 

خ��الف حصل بني زوجني بس��بب ش��هرة 
حساب الزوجة علي الشبكات االجتماعية 
واس��تثمارها له��ذا احلس��اب ب��أن تنش��ر 
في��ه إعالن��ات جتاري��ة، وصار له��ا دخال 
إضافي��ا يف��وق الدخ��ل الذي تس��تلمه من 
عل��ي  معت��رض  زوجه��ا  وكان  راتبه��ا، 
نش��اطها ه��ذا لع��دة أس��باب، منه��ا كثرة 
انشغالها باحلس��اب لدرجة تقصيرها في 
أعم��ال املنزل وتربي��ة األبن��اء، باإلضافة 
إل��ي كثرة الرجال الذي��ن يتواصلون معها 
ونش��ر صوره��ا ف��ي بع��ض اإلعالن��ات، 
وهي متمس��كة بنش��اطها ه��ذا وتريده أن 
يقبل ب��ه وهو احل��ل األول، أما ه��و فيريد 
إيق��اف ه��ذا النش��اط وإغ��الق احلس��اب 
حتي ترك��ز جهدها في بيته��ا ومع أبنائها 
وهو احل��ل الثان��ي، ولو اقترحن��ا عليهما 
أن يدي��ر زوجه��ا حس��ابها ف��ي التروي��ج 
فهذا هو احلل الوس��ط، ولك��ن ما اقترحته 
عليه��م وه��و أن تس��تمر الزوجة ش��هرين 
أو ثالثة أش��هر لكس��ب املال بحس��ابها ثم 
تغلق احلس��اب وتأخذ املبلغ الذي جمعته 
للب��دأ ف��ي مش��روع جت��اري حتب��ه، وق��د 
واف��ق كال الطرف��ني عل��ي املقت��رح من غير 
أن يت��م الط��الق بينهما، فاحل��ل الرابع قد 
يك��ون غريبا أو بعيدا عن املش��كلة، ولكنه 
ه��و احلل ال��ذي يحق��ق مكاس��ب للطرفني 
املختلف��ني من غير حصول خس��ائر كبيرة 
نفك��ر خ��ارج  أن  بينهم��ا، وه��ذا يتطل��ب 
الصن��دوق أحيانا لنحافظ عل��ي عالقاتنا 

وأسرنا وأبنائنا.

الدكتور جاسم المطّوع

هذه ليس��ت ابتس��امة! بل جتم��ع للمجرات ظهر على ش��كل وجه 
يبتس��م.. إنها ظاهرة حتدث بس��بب حقول اجلاذبية للمجرات، فكل 
مجرة حتوي أكثر من مئة مليار جنم.. وتش��كل هذه النجوم جاذبية 
هائلة حولها تسبب انحراف وتشوه األشعة الضوئية القادمة إلينا 
لنرى هذه األش��عة على ش��كل أنصاف دوائر ترسم وجها بابتسامة 
لطيف��ة.. إن مثل ه��ذه الظواهر تدعون��ا للتفكر في خل��ق الله تعالى 
َياُت  ِني اآلآْ ِض َوَم��ا ُتغآْ َرآْ ��َماَواِت َواألآْ القائل: ُق��ِل انُظُروا َم��اَذا ِفي الَسّ

ِمُنوَن )101( سورة يونس ٍم اَلّ ُيؤآْ َوالُنُّذُر َعن َقوآْ

عبد الدايم الكحيل، موقع الكحيل لإلعجاز العلمي

حينم��ا يغي��ب القرآن.. تفقد األم��ة القدرة عل��ى التمييز بني احلق 
والباطل، بني األفكار واملبادئ القيمة وبني األفكار واملبادئ السفيهة 
والضالالت. وه��ذا يحدث عندما يتوقف العلماء ع��ن تعليم وتفهيم 
الق��رآن للن��اس.. جتد الش��خص يس��أل عن أش��ياء باطل��ة واضحة 
وض��وح الش��مس ومن أص��ول الدين، جت��ده يتعجب ويق��ول "هل 
يعق��ل أن يك��ون هذا باط��ل؟".. رغ��م أن اآلي��ات واضح��ة وقاطعة 
وتفصل ومتيز بني ما هو حق وما هو باطل إال أنها غائبة عن الناس 
فيس��هل تزيني األفكار الضالة لهم.. يق��ول الله عز وجل: "قل أوحي 
إلي أنه اس��تمع نفر من اجلن".. استمعوا ملاذا؟ للقرآن. هؤالء اجلّن 
كان��وا كمخبرين أرس��لهم إبلي��س فوجدوا أن هن��اك تغيير قد حدث 
ف��ى الس��ماء "وأن��ا ملس��نا الس��ماء فوجدناها ملئت حرس��ا ش��ديدا 
وشهبا".. فتعجبوا، وأرس��ل إبليس سراياه ليبحثوا فى األمر، كان 
ق��در مجموعة منهم أنهم وجدوا رس��ول الله صلى الله عليه وس��لم 
يق��رأ الق��رآن في ص��الة الفجر. ومبجرد س��ماعهم آليات م��ن القرآن 
اس��تطاعوا أن يق��رروا أن قائده��م الذى يقودهم لس��نوات )إبليس( 
س��فيه فقالوا "وأنه كان يقول س��فيهنا على الله ش��ططا".. إبليس 
كان يعطي اجلن دروس��ا فى العقيدة الفاسدة ويكلمهم بالباطل عن 
الل��ه، ورغم هذه الس��نوات من تلقي هذه العقيدة الفاس��دة ومبجرد 

سماع اآليات تبنّي لهم سفاهتها وتعجبوا "ماذا الذي كناّ فيه ؟!"
اعرض كل فكرة على ميزان القرآن ليتبني لك صالحها من فسادها، 

وحقها من باطلها.

تنظم اجلمعية القرآنية بالقلعة الصغرى سلسلة دعوية وعضية 
نصف ش��هرية بعنوان "األخالق اإلسالمية" يقدمها الشيخ محمود 
قصيع��ة إبتداء من يوم اإلثنني 23 فيفري قبل ربع س��اعة من صالة 

العشاء بجامع الرحمة بالقلعة الصغرى.

تنظم جمعية ناس اخلير التونسية مع ثلة من اجلمعيات املنتدى 
الوطني حول االنقطاع املدرسي وذلك يوم السبت 14 مارس 2015 

بنزل املاجستيك شارع باريس بالعاصمة.

تنّظ��م جمعي��ة ضي��وف الرحم��ان ال��دورة التكوينية السادس��ة 
لرؤساء مجموعات العمرة بأريانة. ينطلق التكوين يوم 28 فيفري 

2015. لإلستفسار والتسجيل )97.579.760(
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ثقافية
11صوتكم

- سماح بن عبد اهلل
احمُلاكمات السياسّية في تونس قضّية 
تاري��خ  م��ن  ش��ائكة ومرحل��ة مهّم��ة 
تونس حيث تعّرضت ج��ّل الّتوّجهات 
السياسّية في تونس إلى القمع وسلب 
احلرّيات بكّل األش��كال. وقد عمل عدد 
م��ن املؤرخني عل��ى توثي��ق الّتعّديات 
في حّق السياس��يني في تونس من كّل 
الّتوّجهات السياسّية، في كتاب ساهم 
في إجنازه األس��اتذة محمد ضيف الله 
وحفيظ طبابي وس��هام الكش��و وعبد 
املجيد بله��ادي ومنصف باني وفاطمة 
جراد وعميرة علّي��ة الصغّير، بعنوان 
تون��س  ف��ي  السياس��ّية  احمُلاكم��ات 

.1956/2011
والتأم��ت أم��س الس��بت 21 فيفري 
2015 ب��دار الثقافة ابن رش��يق ندوة 
إعالمّية لتقدمي الكتاب أثثها األس��اتذة 
فوزي محفوظ وحفيظ الطبابي وأمني 
محفوظ وعميرة علّية الصغير ومحمد 

ضيف الله.

الُمحاكمات والّدعاية الرسمّية
"أردنا من الكتاب أن ميس��ح تاريخ 
تونس ف��ي فترة لم يق��ع االهتمام بها، 
وه��و تاريخ تونس الراه��ن وفي فترة 

جان��ب  ف��ي  وبالّتحدي��د  االس��تقالل 
احمُلاكمات السياسّية التي كانت ُمكّثفة 
وحّددت تاريخ تونس احلالي دون أن 
ُتلفت نظر املؤّرخني لذلك، هذا ما صّرح 
به امل��ؤّرخ والباح��ث باملعه��د العالي 
لتاري��خ تونس املُعاص��ر محمد ضيف 

الله.
وأضاف أنه مّت الّتطّرق إلى مجموعة 
من الوثائق غّطت كّل أنواع احمُلاكمات 
من��ذ س��نة 1956 إل��ى ح��دود ان��دالع 
الثورة وش��مل كّل ُمحاكمات التّيارات 
السياس��ية واإليديولوجّي��ة والفكرّية 
انطالقا من اليوسفّيني في اخلمسينات 
مرورا باليساريني في أواخر السّتينات 
ف��ي  والنقابي��ني  والس��بعينات، 
واإلسالميني  والثمانينات  السبعينات 
في الثمانينات وف��ي العهد النوفمبري 
فض��ال ع��ن احل��ركات واالحتجاجات 
االنقالبّي��ة  واحمُل��اوالت  االجتماعّي��ة 
ف��ي تون��س، وق��د جم��ع بالتال��ي كّل 

احمُلاكمات دون إقصاء.
السياس��ية  احمُلاكم��ات  كت��اب  إّن 
ف��ي تون��س، ح��اول تعري��ة التاري��خ 
وتأري��خ  بالدن��ا  ف��ي  السياس��ي 
التص��ق  ألّن��ه  باألس��اس  املُعارض��ة 
باحمُلاكمات السياسّية أكثر من برامج 
أو أف��كار أو بدائل أو ُكت��ب، فهذا العمل 

ح��اول أن ُيغّطي الدعاية الرس��مّية أو 
"البروباغن��دا الرس��مّية" التي عملت 
واحلري��ة  التعددي��ة  ُمض��اددة  عل��ى 
والدميقراطي��ة، ووّجه��ت ُتهم��ا جُتاه 
احلركات السياسية املُختلفة على غرار 
تهدي��د أم��ن الّدول��ة واملّس م��ن كرامة 
الّرئي��س وتنظيمات غير ُمرّخص فيها 
وأخب��ار زائفة وغيرها م��ن الّتهم التي 
عانى منه��ا التونس��يون والتي عّقمت 
احلي��اة السياس��ية وقصف��ت كّل فك��ر 
رائ��د ومنعت وج��ود ُنخبة سياس��ية 
بإمكانه��ا حتّم��ل مصي��ر الب��الد، مم��ا 
وّل��د احل��ال ال��ذي تعيش عل��ى وقعه 
الّنخب التونسّية اليوم بعد الثورة من 
عجز ف��ي فهم املرحلة وتق��دمي البدائل 

واحللول السليمة للواقع احلالي.

كتاب مصدري
وأّك��د ضيف الل��ه أّن الكت��اب عبارة 
ع��ن انطالق��ة لبح��وث أخ��رى، حي��ث 
ح��اول املؤّرخون النظر إلى كّل الزوايا 
أيديولوجي��ا  أّي  إل��ى  االنحي��از  دون 
وهو يختلف ع��ن كل إصدار تناول هذا 
املوضوع، فهو كتاب مصدري ملن يريد 
أن يدرس تاريخ احمُلاكمات السياسية 
في تونس وه��و ذو مص��ادر ُمتنّوعة، 
من حاكم التحقيق واحملامي والقاضي 

والصحف��ي واملُّتهم، حيث ينقل الكتاب 
آراء اجلميع.

الكت��اب  أّن  إل��ى  ُمحّدثن��ا  وأش��ار 
جماعي اس��تغرق س��نتني م��ن العمل، 
مما ساهم في سّد كّل الّثغرات املعرفّية 
لإلمل��ام ب��كّل اجلوان��ب، وأب��رز أن أهم 
م��ا مّث��ل صعوب��ة وعائق��ا ف��ي العمل 
ه��و االتص��ال بأرش��يف وزارة العدل 
العامل��ة  مُتّك��ن املجموع��ة  ل��م  حي��ث 
عل��ى الكت��اب م��ن الوثائ��ق األصلّي��ة 
للُمحاكم��ات وبالتالي مّت االعتماد على 
كّل أنواع املصادر الصحفّية وشهادات 
ُمتضّررين وبيانات جمعيات حقوقية 
تعّرضوا للمس��ألة وأرش��يفات بعض 

احمُلاميني. 

الطيب الحميدي

عال��م  األمريكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
جدي��د ورغ��م أنه��ا ف��ي علومه��ا وتقنيتها 
واقتصادياتها وسياستها وأيديولوجيتها 
متث��ل عص��ارة ش��عوب كثيرة م��ن الغرب 
أوروبا ومن الش��رق آس��يا البالد العربية، 
فغنه��ا حتم��ل مزاج��ا خاصا ميثل ش��يات 

وخصائص اإلنسان األمريكي.
هذه املثن��اة "cette dyade" الحظتها 
أع��ني الناظري��ن في كثي��ر جدا م��ن مظاهر 
احلياة ومرافقها أميكن أن جند لها بصمات 

وآثارا في عقول الفالسفة االمريكيني.

الوجه األول "آالن بلوم"
ولد "بلوم" مبدين��ة "انديانا بوليس" 
ي��وم 14 م��ارس 1930. ورح��ل ع��ن هذه 
الدني��ا مبدينة "ش��يكاغو" ي��وم 7 أكتوبر 

.1992
الش��هير  للفيلس��وف  م��ا  فت��رة  تتلم��ذ 
"ليو س��تروس"، ع��رف في عال��م الثقافة 
ش��هرة منقطع��ة النظي��ر بكت��اب عنوان��ه 
 the closing "الذهن االمريك��ي املقف��ل"

of the American mind" وق��د نق��ل 
ه��ذا الكتاب إل��ى لغ��ة "فولت��ار" بعنوان 
"l’âme désarmée" علم��ا بأن وس��ائل 
اإلعالم ق��د اعتنت بهذا الكت��اب ونوهت به 

تنويها.
من املوضوعات التي لقيت عناية عظمى 
من تأم��الت "بلوم" موض��وع "التربية" 
فم��ا فتئ يش��حب النم��وذج االمريكي الذي 
س��اد بعد احل��رب العاملية الثاني��ة والذي 
كان موص��وال ثقافي��ا مبا يحل��و لصاحبها 
 culture des" أن تسميه بثقافة اجلموع

."masses
ثقافت��ه  "بل��وم"  اس��تغل  وق��د  ه��ذا 
الفلس��فية خلدمة قضاي��ا التربي��ة فنجده 
يترجم غل��ى لغة "إدغ��ار آالن بلوم" كتبا 

ألفالطون ولروسو.
ل��م يكن بل��وم بعيدا عن م��دارات كل من 
مورتينار أدالر وروبار ماينار هوتش��ينز، 
اللذين دع��وا دعوة حارة إلى التعويل على 

أمهات النصوص الكالسيكية.
هذا التوجه جعل بلوم يعتني باأللسنة 
فإلى جانب لغة بني قومه جنده يجتهد في 
تعل��م اإلغريقية والفرنس��ية ولم يزل آخذا 

بهذا االجتهاد حتى اتقن اللسانني جميعا.
فلس��فته  مؤرخ��ي  م��ن  بع��ض  يعتب��ر 
أن��ه كان كثي��را النظ��ر في كتب "روس��و" 
وتولس��توي" ومونتان��ي مم��ا حمله على 
التفكير في تيمتي احلب والصداقة وإذا هو 
يضع كتابا قيما بعن��وان احلب والصداقة 
"love and friendship" وق��د نقل هذا 
 l’amour" املؤلف إلى الفرنسية بعنوان
et l’amitié" أم��ا من ق��ام بهذه الترجمة 
املتقنة فهو "بي��ار مانان" ويحكم إلى هذه 
الترجم��ة باالتق��ان كل من ق��رأ الكتاب في 

أصله وترجمته.

الوجه الثاني "دافيد بوهم" 
ع��اش ه��ذا الفيلس��وف ف��ي ما ب��ني 20 

سبتمبر 1917 و27 أكتوبر 1992.
في احلقيقة م��ن يقرأ مؤلفات "بوهوم" 
وم��ا ه��ن بالقالئ��ل وم��ن يتابع مس��يرته 
الفكري��ة وهامي بالقصي��رة ميتلئ اقتناعا 
ب��أن صاحبن��ا وإن كان من املتفلس��فني قد 
أص��اب بس��هم موف��ور ف��ي مج��ال العلوم 
ويكفيك أن تعلم أنه كان حجة في الفيزياء 
املعاصرة س��واء في ف��رع النس��بية أو في 

فرع امليكانيكا الكوانتية.
ورغ��م أن اإلدارة األمريكية قد اس��تغلت 
عبقريت��ه العلمي��ة اجلب��ارة ف��ي مش��روع 
القنبل��ة الذري��ة ولكنه��ا بع��د ذل��ك قلب��ت 
ل��ه ظهر املج��ّن فضيق��ت علي��ه خاصة في 
املرحل��ة املاكارثي��ة، وهي مرحل��ة كارثية 
بالنس��بة إل��ى احلريات وحقوق االنس��ان 

مما اضطره غلى الهجرة إلى البرازيل.

م��ا كن��ت ق��ادرا البت��ة عل��ى الفصل بني 
العلم والفلس��فة، هكذا تكل��م دافيد بوهوم 
الرئيس��ي  احمل��ور  يب��ني  ال��كالم  وه��ذا 
لفلس��فة بوه��وم، والت��ي كان��ت متناغم��ة 
م��ع التوجهات الفكري��ة لهؤالء الفالس��فة 
العلماء من املعلم األول أرسطو إلى مؤسس 

العقالنية احلديثة "روني ديكارت".

الوجه الثالث "ستانالي كافال" 
ول��د ه��ذا الفيلس��وف ي��وم 1 س��بتمبر 
جامع��ة  ف��ي  جن��ده   1997 وف��ي   1926

هارفارد يدرس االستيتيقا ونظرية القيم.
ح��اول "كاف��ال" اجلم��ع ب��ني التقالي��د 
الفلس��فية األوروبية والفلس��فة التحليلية 

االمريكية.
م��ن املس��الك الفلس��فية الت��ي ب��رز فيها 
س��تانالي كافال وه��ي توص��ف بالطرافة 
واجل��دة التأم��ل ف��ي الس��ينما وعامل��ه فقد 
وضع ف��ي هذا االجت��اه ثالثة كت��ب تعتبر 
حج��ة ف��ي ه��ذا الب��اب بش��هادة القاص��ي 

والداني.
العال��م  إس��قاط  ه��ي:  الكت��ب  ه��ذه 

وبحث��ا   "projection du monde"
 a la recherche du" الس��عادة  ع��ن 
القاع��ات املعتمة  bonheur" ثم فلس��فة 
 la philosophie des salles"

."obscures

الوجه الرابع "روت ميليكان"
فيلس��وفة أمريكية اعتنت عناية خاصة 
بفلس��فة البيولوجيا وفلس��فة علم النفس 
وفلس��فة اللغة وفي سنة اثنني والفني جند 
ميليكان حتصل على جائزة "جان نيكود" 
وإذا أن��ت أردت وض��ع ي��د عل��ى احملور 
املرك��زي لفلس��فة "روت" فلي��س س��وى 
"القرداني��ة" وبذل��ك ال تك��ون متناقض��ة 
م��ع املناخات الفكرية الس��ائدة ف��ي العالم 
واالف��كار  "اللغ��ة  أعماله��ا  م��ن  اجلدي��د 

الغامضة واالفكار الواضحة".
 

م���ا الذي ُيس���تفاد من هذا االس���هام 
الفلسفي االمريكي؟

العل��م  ف��ي  املذه��ل  التط��ور  إن   
الفلس��فة  ع��ن  يغن��ي  ال  والتكنولوجي��ا 

والتفلسف فتيال   
 تسعى السلطة دائما إلى السيطرة على 
عل��م العلم��اء وتوظي��ف أفكاره��م وهو ما 
يالحظ في حالة الفيلس��وف العالم "دافيد 

بوهوم" 
 للفيلس��وف أن يخوض في موضوعات 
فلس��فية شتى مثل الس��ينما وهو ما قام به 
الفيلس��وف "س��تانالي كاف��ال" وليقدمن 

لتلكم املوضوعات ِخدآْمات ُجلّى.

تظاهرة استقبال الربيع بتوزر
حتت إشراف املندوبية اجلهوية بتوزر 

تنظم دار الثقافة أبو القاسم الشابي 
تظاهرة استقبال الربيع وذلك يوم السبت 
2015، ويتمثل البرنامج في: 28 فيفري 

الساعة 14.00 : االحتفال باأللوان: 
ورشة لألطفال بساحة دار الثقافة أبو 

القاسم الشابي
الساعة 16.00 : كرنفال استقبال الربيع 

بساحة رأس العني
الساعة 19.00 : حفل فني من التراث 

مع عكاضية الشعر الشعبي.

الموسيقى الشعبية الحضارية
في إطار املوعد الشهري للتراث 

الالمادي ينظم النادي الثقافي الطاهر 
احلداد مائدة مستديرة حول املوسيقى 

الشعبية احلضارية مع األستاذ عبد الرزاق 
الفقي وذلك يوم اجلمعة 27 فيفري 2015 

بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.

لطيفة ضيفة شرف أيام قرطاج 
املوسيقية

ستحل النجمة العربية التونسية لطيفة 
العرفاوي ضيفة شرف على تظاهرة أيام 

قرطاج املوسيقية ضمن مجموعة من 
النجوم الذين ستستقبلهم تونس في الفترة 

املتراوحة بني 14 و21 مارس 2015. 
وسيتم اإلعالن عن بقية الضيوف في 

األيام القادمة.

أجندا 
الثقافة

ورقات من المفكرة الفلسفية 
من أعالم الفالسفة 

فالسفة من الواليات المتحدة األمريكية

صدور كتاب يوثق

الُمحاكمات السياسّية من  1956 إلي 2011
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يحي اليحياوي
ق��د ال نعث��ر -عل��ى األقل فيم��ا يروج 
تعري��ف  عل��ى  أدبي��ات-  م��ن  بينن��ا 
واح��د موح��د، جام��ع مان��ع، ملصطل��ح 
"اإلرهاب" أو احل��ركات أو التنظيمات 
ل��م  إذ  "اإلرهابي��ة"،  املجموع��ات  أو 
تخضع هذه العب��ارات لتأصيل قانوني 
أو لتقعيد محدد باملواثي��ق الدولية، بل 
بقيت م��ادة تتجاذبه��ا األيديولوجيات، 
املعاجل��ات  تتقاذفه��ا  واصطالح��ات 
ف��ي  كبي��ر  تدقي��ق  دون  اإلعالمي��ة، 
مضمونه��ا أو في مجالها أو في حدودها 

السيميائية.

وعلى الرغم من أن عب��ارة "إرهاب" 
ال ت��زال حل��د الس��اعة عب��ارة هالمي��ة 
ومطاط��ة )ولرمب��ا أري��د له��ا أن تكون 
وتبقى كذل��ك في مجال الت��داول العام( 
ف��إن معظ��م الباحثني يس��لمون بأن أي 
عمل كي يصنف إرهابا، ال بد أن يتضمن 
البع��د  يك��ون  وأن  الترص��د،  عنص��ر 
األيديولوج��ي حاف��زه، وأن يطال أفرادا 
وجماع��ات ال ي��د له��ا فيما يج��ري أو ما 
يتم الترتيب له، وأن يكون الغرض منه 
خلق حالة من الهل��ع والفزع والفوضى 
للضغ��ط على هذه الدول��ة أو تلك، لهذه 

الغاية "املشروعة" أو تلك.
ومع أن التنظيمات "اإلرهابية" التي 
تتكئ على هذه اخللفية تراهن باألساس 
عل��ى الفعل ب��األرض، وتتطل��ع إلى أن 
يكون الفعل ماديا وملموس��ا -من خالل 
اس��تهداف البشر أو املنش��آت العمومية 
احلساس��ة- فإنها تراه��ن وبالقدر ذاته 
على توظيف املستجدات التكنولوجية، 
م��ن إع��الم تقلي��دي معروف وش��بكات 
إلكتروني��ة فائق��ة الدق��ة، إن ل��م يك��ن 
لترويع وش��ل حركة "األع��داء"، فعلى 
األقل إلحراج احلكومات أمام ش��عوبها، 
وتبي��ان ضع��ف منظومته��ا ف��ي األم��ن 
واالستخبار، وكذا قدرتها على املواجهة 

والرد.
املقال��ة  ه��ذه  ف��ي  القص��د  لي��س 
أو  "إره��اب"  لعب��ارة  هو التأصي��ل 
التقعيد اصطالح ما بات يسمى منذ مدة 
ب�"احل��ركات اإلرهابي��ة". القص��د هنا 
إنا هو تبيان كيف عمدت هذه احلركات 
إل��ى توظي��ف الش��بكات الرقمي��ة، وفي 
مقدمته��ا اإلنترن��ت، وكي��ف تس��نى لها 
أن جتع��ل منه��ا دعام��ة أساس��ية لرفد 
ممارس��اتها عل��ى األرض، أو التروي��ج 
ملنظومته��ا اإليديولوجي��ة عل��ى نطاق 

كوني واسع.

حص��ر  حق��ا  املتع��ذر  م��ن  كان  وإذا 
ع��دد احل��ركات "اإلرهابي��ة" )أو لنقل 
للتأوي��ل  جتنب��ا  املتطرف��ة  احل��ركات 
أو لس��وء الفه��م( بحك��م س��عة طيفها، 
خلفياته��ا  يط��ال  ال��ذي  والتباي��ن 
ومرجعياته��ا، فإن��ه م��ن املتع��ذر أيضا 

حتدي��د م��دى وحج��م حضوره��ا عل��ى 
ش��بكة اإلنترن��ت، على ش��كل مواقع أو 
مدون��ات أو بواب��ات أو حس��ابات على 
م��ا  أو  االجتماعي��ة  الش��بكات  مواق��ع 

سواها.
بي��د أن التقدي��رات التقريبية تش��ير 
إل��ى أنه ألكثر من نص��ف احلركات التي 
ح��ركات  املتح��دة  الوالي��ات  تصنفه��ا 
بش��بكة  ق��دم  موط��ئ  "إرهابي��ة"، 
اإلنترن��ت، إذا ل��م يك��ن مواقع رس��مية 
ثابت��ة  إلكتروني��ة  وعناوي��ن  ق��ارة، 
باإلم��كان الول��وج إليه��ا، فعل��ى ش��كل 
حسابات على الشبكات االجتماعية ذات 
االنتش��ار اجلماهيري الواسع، كالفيس 

بوك والتويتر واليوتيوب وغيرها.

التقديرات هن��ا ال تضع متييزا محددا 
ب��ني حرك��ة وأخ��رى، أو ب��ني الناش��ط 
وب��ني  األرض،  عل��ى  بالفع��ل  ضمنه��ا 
فق��ط،  اإلعالم��ي  باخلط��اب  الناش��ط 
خان��ة  ضم��ن  مجتمع��ة  تصنفه��ا  ب��ل 
فيه��ا  مب��ا  اإلرهابي��ة"،  "احل��ركات 
"املواق��ع اجلهادية" الت��ي تثوي خلفها 
جماع��ات م��ا تس��ميه اإلدارة األميركية 

ب�"اإلسالم السياسي الراديكالي".
جل��وء  ف��إن  األس��اس،  ه��ذا  وعل��ى 
ه��ذه اجلماع��ات للش��بكة إن��ا مدعاته 
العقدية  التروي��ج ملنظوماته��ا  األول��ى 
عليه��ا  االت��كاء  أو  واإليديولوجي��ة، 
لتروي��ج رس��ائل الوعي��د والتهديد، أو 
بامتداد لذلك، لغايات التعبئة النفس��ية 
والش��حن العاطف��ي ال��ذي يراه��ن على 
اس��تقطاب متعاطفني أو اجتذاب أعضاء 

جدد متحمسني.
أح��داث 11  أعق��اب  -ف��ي  قلن��ا  لق��د 
سبتمبر 2001، وبعد ضرب أفغانستان 
األح��داث  بجري��رة  الع��راق  واحت��الل 
ذاتها- بأن "الطابع العسكري لإلرهاب 
اجلدي��د" )إره��اب الش��بكات( إنا يتم 
باس��تخدام اإلنترن��ت ف��ي التنقي��ب عن 
املعلومات، واحلص��ول على التمويالت 
والتبرعات، وعملية احلش��د والتجنيد، 
وكذلك حتقي��ق التراب��ط التنظيمي بني 
اجلماعات وبداخلها، وتبادل املعلومات 
واملعطي��ات  واملقترح��ات  واألف��كار، 
امليدانية، ح��ول كيفية إصاب��ة األهداف 
املتفجرات،  واختراقه��ا، وكيفية صن��ع 
وكيفية التنس��يق والتخطي��ط، وكيفية 
املعادي��ة،  اإلنترن��ت  مواق��ع  تدمي��ر 
احلساس��ة،  املؤسس��ات  واخت��راق 
احلكومي��ة  اخلدم��ات  وتعطي��ل 
اإللكترونية والتع��رض لبنوك وقواعد 

معطيات "األعداء"، وهكذا.
وبالتال��ي فنح��ن هنا ب��إزاء منظومة 
ح��رب افتراضية مكتمل��ة األوصاف، ال 
تكتف��ي فق��ط ب��أدوات الفع��ل التقليدية 
أو النظامي��ة، ب��ل تلج��أ إل��ى أس��اليب 
جديدة، لم يكن لذات احلركات أن تركب 
ناصيتها لوال س��قوط ش��بكة اإلنترنت 

في املشاع العام:
- إنها تلجأ إليها كأداة حرب نفس��ية 
إلش��اعة الرع��ب وتعميم��ه، عب��ر مزج 
دقيق وم��دروس بني اخلبر واإلش��اعة، 
واملعلوم��ة  الصحيح��ة  املعلوم��ة  ب��ني 

املوجهة للتضليل. 
والتهدي��د  الوعي��د  فب��ني  بالتال��ي، 
احل��ركات  ه��ذه  تنج��ح  باالس��تهداف، 
وإل��ى ح��د بعي��د، ف��ي إف��زاع خصومها 
وتركه��م يعيش��ون حتت ضغ��ط تنفيذ 
تهدي��د ال يدري هؤالء )اخلصوم أقصد( 
مت��ى س��يتم وكيف س��يتم وأين س��يتم 

بالتحديد.
احل��د،  ه��ذا  عن��د  األم��ر  ينحص��ر  ال 
لدرج��ة  اجلماع��ات  به��ذه  يذه��ب  ب��ل 
كم��ا  )باإلع��الم  الص��ورة  توظي��ف 
قس��وة  إلظه��ار  الرقمي��ة(  بالش��بكات 
أو  واملختطف��ني،  بالرهائ��ن  تنكيله��م 
تلغيمه��م للس��يارات أو تصوير تفجير 
التجمع��ات  وس��ط  "انتحارييه��م" 
الش��عبية ف��ي األس��واق أو امل��دارس أو 

املرافق العامة.
- وتلج��أ إليها كوس��يلة الس��تقطاب 
صفوفه��ا،  لتعزي��ز  جدي��دة  عناص��ر 
"ثقاف��ة  مرجعي��ة  عل��ى  باالرت��كاز 
اجلهاد واالستش��هاد"، ال س��يما عندما 
ت��روج ه��ذه احل��ركات مبواقعه��ا على 
اإلنترن��ت، لوصاي��ا منف��ذي العملي��ات 
و"لس��مو مقامهم ومرتبتهم عند الله"، 
ولتضحياته��م في س��بيل "الرس��الة" 
التي تتبناها هذه احلركات، أو تدفع بها 

بوجه خصومها.
باملقابل، فإن هذه احلركات تتعامل مع 
الرقمية، واإلنترنت حتديدا،  الش��بكات 
باعتبارها كن��زا كبيرا من املعلومات، إذ 
يس��هل عليه��ا -دون احلاجة إلى نش��ر 
امل��راد  املواق��ع  حتدي��د  اجلواس��يس- 
اس��تهدافها، من نظم اتصاالت وخرائط 
جغرافيا، ومكان تواجد األجهزة األمنية 
احلساس��ة، ومواقع املوان��ئ واملطارات 
والنظ��ام  والكهرب��اء  امل��اء  وش��بكات 
البنك��ي والقواع��د العس��كرية.. وهكذا. 
ولعل بوابة "جوجل أرث" خير وسيط 

في ذلك.
إلى جانب كل ذلك، فالشبكة متنح هذه 
التنظيمات س��بل االتص��ال بعناصرها 
داخل البلد الواح��د، أو مبختلف مناطق 
العالم حيث هم موزعون، بل وتساعدها 
في التنسيق فيما بينهم إليصال املال أو 

السالح أو تبليغ األوامر والتوجيهات.
لقائل أن يقول: كيف لهذه التنظيمات 
أن توظ��ف ش��بكة، كش��بكة اإلنترن��ت، 
وم��زودي  التقني��ة  خدماته��ا  معظ��م 
نطاقاته��ا  أس��ماء  ومقدم��ي  خدماته��ا 
أميركي��ون أو أوروبي��ون؟ كيف لهم أن 
يفعل��وا ويتفاعل��وا مع ش��بكة يدركون 
جي��دا أن م��ا ي��روج م��ن ب��ني ظهرانيها 
املخاب��رات  أع��ني  تغفل��ه  أن  ميك��ن  ال 

األميركية، والغربية بوجه عام؟

وه��و تس��اؤل وجي��ه، لكن��ه يضم��ر 
بصلبه بعض عناصر اجلواب:

ضم��ن  تض��م  التنظيم��ات  فه��ذه   -
أطقمها، مهندس��ني وتقنيني من مستوى 
عال، يتقنون كيفيات التش��فير، وس��بل 
التخف��ي، وطرق التحاي��ل على مصالح 
االس��تخبارات. فه��م ال يكتف��ون مبوقع 
أو مبدون��ة أو ببواب��ة أو بحس��اب على 
الش��بكات االجتماعي��ة، ب��ل يتحرك��ون 
بده��اء عبره��ا كله��ا، وعندما ينكش��ف 
أمرهم، ال يجدون صعوب��ة في االنتقال 
بأس��ماء  بديل��ة،  أخ��رى  مواق��ع  إل��ى 
وعناوي��ن مس��تعارة، وق��د ال يج��دون 
حرجا في االشتغال مبواقع سياحية أو 
إباحية أو جنس��ية حتى ال تثير االنتباه 
كثيرا، أو ال يس��تطيع املرء التشكيك في 

وجودهم بها.
ال  "اإلرهابي��ة"  والتنظيم��ات   -
تتعام��ل مع م��زود أميرك��ي أو أوروبي 
واح��د، ب��ل تتعام��ل م��ع العدي��د منهم، 
حت��ى إذا حاصره��ا أحده��م أو تل��كأ في 
إعادة ضمان اخلدمة، جلأت تلقائيا إلى 

البدائل األخرى املتوفرة.
- ث��م إن للمخاب��رات ذاته��ا مصلحة 
في أن "تس��مح" له��ذه التنظيمات بأن 
تتواج��د بالش��بكة بهذا الش��كل أو ذاك، 
إذا لم يكن من باب مراقبتها، فعلى األقل 
لرص��د حتركاتها عن ق��رب، وتتبع حل 

أفرادها وترحالهم.
إن طبيع��ة الش��بكات الرقمي��ة، وفي 
مقدمته��ا ش��بكة اإلنترن��ت، ل��م متن��ح 
التنظيمات "اإلرهابية" س��بل التنسيق 
فيما بني مكوناته��ا، وإمكانات الترويج 
عل��ى  لعملياته��ا  أو  أليديولوجياته��ا 
األرض، بل أفسحت لها املجال لالنتشار 
والتم��دد داخل هذه الفض��اء االفتراضي 
الذي يش��تغل الكل من بني ظهرانيه، مع 

الكل ضد الكل.
والس��ر في ذل��ك أن بني هذه الش��بكة 
واحل��ركات نق��اط تش��ابه وتقاط��ع ال 

ميكن أن تزيغ عنها العني املجردة:
كبني��ة  متام��ا  الش��بكة،  فبني��ة   -
"التنظيم��ات اإلرهابي��ة"، ه��ي بنية ال 
تخضع ملعم��ار الهيكلي��ة التقليدية، بل 
هي متام��ا كالتنظيم��ات ذاتها، متراصة 
الطبق��ات واملفاص��ل، لكن��ه ت��راص في 
إط��ار من اس��تقاللية كل طبقة ومفصل، 
إذ ل��و طال العط��ب طبقة م��ا، أو أصاب 
اخلل��ل مفصال ما، ف��إن البنية ال تتداعى 
تلقائيا، بل تستمر في االشتغال في ظل 

ترابطات بديلة صلبة ومؤمنة.
ال تختل��ف الصورة كثيرا ف��ي البنية 
التراتبية للح��ركات "اإلرهابية". فهي 
"ش��بكة" ال تخضع للمركزية الشديدة 
أو للقي��ادة الواحدة املوح��دة. إنها بنية 
مبكون��ات مس��تقلة، لكل مكون س��لطة 
تفعي��ل توجهات املرك��ز بالصيغة التي 
تبدو له مناس��بة، باملكان الذي يحدده، 
ال��ذي ي��راه  ولرمب��ا أيض��ا بالتوقي��ت 

مواتيا.
- وبنية ش��بكة اإلنترن��ت بنية مرنة 
ومطواع��ة، تش��تغل أطرافه��ا بحري��ة، 
دون تكل��ف ودون انتظ��ار اإلش��ارة من 
اخلدوم/املركز. بالطريقة ذاتها تشتغل 
فروع احل��ركات اإلرهابي��ة، إذ مركزية 
املرون��ة  تنف��ي  ال  والتوج��ه  التص��ور 
ف��ي التصري��ف والتنفيذ: ل��كل فرع في 
التنظي��م أن يق��در ويق��رر وينف��ذ وف��ق 

الظروف والسياق الذي يفعل ضمنه.
طبيع��ة  ب��ني  ق��وي  مت��اه  إذن  ثم��ة 
وخصائ��ص ش��بكة اإلنترنت وأش��كال 
تنظي��م احل��ركات "اإلرهابي��ة". وثمة 
أيض��ا تالزمي��ة زمنية ب��ني الظاهرتني، 
-ووف��رة  اإلنترن��ت  ش��بكة  ل��وال  إذ 
الفضائيات أيضا- ملا كان لهذه احلركات 
أن تعرف، وال ملنظومتها أن تش��اع على 
نطاق كوني واسع، وال ملمارساتها على 

األرض أن تروج وتتمظهر.
لو كان لنا أن نسوق نوذجا محددا ملا 
س��بق احلديث فيه، لسقنا حتما جتربة 
)داع��ش(،  اإلس��المية  الدول��ة  تنظي��م 
ليس فقط باعتبارها "تنظيما إرهابيا" 
)أو هك��ذا نق��رأ ونس��مع(، ولك��ن أيضا 
باعتباره��ا البدي��ل "اجلدي��د" لتنظيم 
القاعدة، وه��و تنظيم كان ل��ه باع كبير 

في توظيف اإلعالم ومواقع اإلنترنت.
له��ذه  داع��ش  توظي��ف  أن  والواق��ع 
الش��بكات يس��تحق التوق��ف والتأم��ل، 
كون��ه أبان ف��ي ظرف وجيز ع��ن مهارة 
اإلعالمي��ة  األداة  توظي��ف  ف��ي  كبي��رة 
التقليدية، وفي ركوب ناصية اإلنترنت 
ف��ي اآلن مع��ا. ولع��ل نش��ر فيديوهات 
العملي��ات الت��ي يقوم به��ا -على مواقع 
اليوتي��وب ومواقع أخ��رى خاصة به- 
دلي��ل عل��ى حتك��م تقنيي��ه ف��ي "األداة 
الس��ايبيرية"، وقدرتهم عل��ى وضعها 
دقي��ق  بتصوي��ر  اإلنترن��ت  بش��بكة 

وبإخراج ال يقل عنه دقة وبراعة.
إن م��ا يقدم��ه التنظي��م باإلع��الم كما 
بش��بكة اإلنترن��ت، إنا يدخ��ل في إطار 
حرب نفس��ية حقيقية، أعط��ت مفعولها 
بق��وة، عندما روجت الستس��الم 1400 
عس��كري عراق��ي باملوصل )ف��ي جوان 
أس��لحتهم  لت��رك  ودفعته��م  املاض��ي( 
ومق��رات عمله��م، وقدمتهم، وهم ش��به 
التنظي��م  عناص��ر  تس��وقهم  ع��راة، 

ملصيرهم احملتوم. 
وإهان��ة  الترهي��ب  رس��الة  إنه��ا 
"األعداء" التي يلجأ إليها التنظيم ليس 
فقط إلش��اعة اخلوف في أفراد اجليش، 
بل وكذلك ف��ي من لم يخضع ملنظومتهم 
أو ميتثل ألوامرهم من السكان املدنيني.

ترهيب��ا  أق��وى  رس��الة  ثم��ة  وه��ل 
وأبل��غ أثرا وتأثيرا م��ن ترويج التنظيم 
وقط��ع  باجلمل��ة،  القت��ل  لفيديوه��ات 
الطي��ار  وح��رق  الياباني��ني  رؤوس 
اإلخ��راج  م��ن  مش��هد  ف��ي  األردن��ي، 
التلفزيوني واإلعالم��ي، ميزج بحرفية 
عالي��ة، ب��ني بع��د "الفرجة" القاس��ية 
وخلفيات الترهي��ب اجلافة؟ إنها بالغة 
ص��ورة القتل التي قد تعوض في الكثير 

من احلاالت بالغة القتل في حد ذاته.

المصدر: الجزيرة نت

عن التنظيمات "اإلرهابية" بشبكة اإلنترنت؟
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نقاشات تويتر: إدانات ألحداث بولعابة اإلرهابية وقتل 
المصريين في ليبيا ولعنصرية مشجعين لنادي تشلسي

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

13تويتر

كان هذا األسبوع مليئا 
ببعض األحداث وخاصة 
منها األحداث اإلرهابية 
سواء في تونس أو في 

العالم العربي، وشغلت هذه 
األحداث تعليقات النخب 

السياسية واإلعالمية 
والفكرية على صفحات 
"تويتر". وتتمثل أهم 

األحداث في العملية 
اإلرهابية التي جّدت في 

منطقة بولعابة في والية 
القصرين، وعملية قتل 

املصريني األقباط في ليبيا، 
كما استحوذت احلركة 

العنصرية التي قام بها عدد 
من مشجعي نادي تشيلسي 

اإلنقليزي ملواطن فرنسي 
أسود على تعليقات العديد 

من متتبعي الرياضة.

مجموعة  اس��تهدفت 
إرهابي��ة في الس��اعات 
ي��وم  م��ن  األول��ى 
 18 املاض��ي  األربع��اء 
فيف��ري دوري��ة أمني��ة 
م��ا أدى إلى استش��هاد 
4 م��ن عناصر احلرس 
هذه  ولقي��ت  الوطن��ي، 
اس��تنكارا  احلادث��ة 
وإدان��ة كبي��رة من قبل 
النخ��ب السياس��ية في 

تونس.
ونشر أمني عام حزب 
التكت��ل من أج��ل العمل 

واحلري��ات ورئي��س املجل��س الوطن��ي 
التأسيس��ي س��ابقا مصطف��ى ب��ن جعفر 
على صفحته الرسمية في "تويتر" بيان 
احل��زب حول ه��ذه اجلرمي��ة اإلرهابية، 
ال��ذي ترحم على أرواح الش��هداء األبرار 
مواصل��ة  إل��ى  التونس��يني  "كل  ودع��ا 
اليقظة حتى نكون جميعا أعينا س��اهرة 
حارس��ة ل��كل ج��زء م��ن وطنن��ا العزيز 
ملواجه��ة منظوم��ة اإلرهاب و أس��اليبها 
الق��ذرة". ودعا كل األطراف السياس��ية 
واملجتمع املدني إلى مزيد االلتفاف حول 
القوات املس��لحة والذود عن املؤسس��ات 
الدميقراطية التي تبقى أكبر درع ضد كل 

اخلونة وعصابات الغدر واإلجرام.

م��ن جانب��ه نش��ر القي��ادي ف��ي حزب 
ط��ارق  اجلمهوري��ة  أج��ل  م��ن  املؤمت��ر 
الكح��الوي ع��ددا م��ن التغري��دات حول 
نف��س املوض��وع، وتضمن��ت التغري��دة 
األول��ى بي��ان ح��زب املؤمت��ر ال��ذي عّبر 
عن تعازيه لعائالت الش��هداء وللحرس 
الوطني ولكافة أفراد الش��عب التونسي. 
واعتبر البيان أن "هذا االعتداء االجرامي 
دليل آخ��ر على أن معركتن��ا مع االرهاب 
معرك��ة طويل��ة ودامي��ة ال أم��ل لن��ا في 
االنتصار فيها س��وى بوحدتنا الوطنية 
وبتوفي��ر ما يجب م��ن امكان��ات لقواتنا 

املسلحة.
وانتقد الكح��الوي في تغري��دة ثانية 

تعام��ل رئي��س اجلمهوري��ة وع��دد م��ن 
وس��ائل اإلع��الم م��ع احلادث��ة، وكت��ب 
تغريدة ق��ال فيها: "رئي��س اجلمهورية 
ال��ذي اُنتخ��ب بش��عار "حتي��ا تونس" 
و"مقاوم��ة االرهاب" مهتم باحلداد على 
ملك الس��عودية اكثر من شهداء االرهاب 
في تون��س.. مهتم بالس��فر في س��اعات 
إل��ى الري��اض وغي��ر مهتم حت��ى بإفادة 
ممث��ل عن��ه حلض��ور جن��ازات ش��هداء 
احلرس الوطني.. حتى البرامج التلفزية 
واالذاعي��ة انتقل��ت إل��ى موض��وع آخر.. 
ش��هداء اإلرهاب أيضا ل��ن يلقوا االهتمام 
اإلعالمي "الكافي" إال إذا عادت الترويكا 

الى احلكم."

ومثل��ت حادثة قتل تنظيم "داعش" ل��� 21 مصريا قبطيا في 
ليبيا وم��ا تبعه من هجوم جوي ومحاوالت مصر لفرض تدخل 

أجنبي في ليبيا محورا آخر ساخن للنقاش والتعليق.
وأدان رئي��س احلكومة الفلس��طينية الس��ابق وعضو املكتب 
السياس��ي حلرك��ة املقاومة اإلس��المية حماس اس��ماعيل هنية 
في تغريدة على حس��ابه الرسمي العملية، وكتب "قامت داعش 
بنشر فيديو إلعدام األقباط املصريني على ساحل طرابلس. الله 
ونبيه واإلس��الم بريء من هؤالء املجرمني الضالليني. حس��بي 

الله ونعم الوكيل".
وفي تعليقه على احلادثة، قال الباحث واملؤرخ واملفكر بشير 
ناف��ع ف��ي تغريدة، إنه "لي��س ثمة فرق بني م��ن يقتل املصريني 
األبري��اء في ش��وارع مصر وميادينها، ومن يؤي��د ويحتفل بهذا 
القتل، ومن يقتلهم في ليبيا: كلهم مجرمون قتلة". وفي تغريدة 
ثانية قال إن "فشل مصر في احلصول على قرار بتدخل عسكري 
دولي في ليبيا، مؤش��ر على تراجع العقل الدبلوماسي املصري، 

والتدهور الفادح ملوقع مصر العربي والدولي".

وق��ال اإلعالم��ي املص��ري أحم��د منص��ور ف��ي تغري��دة على 
صفحته الرس��مية إن "السيس��ي قتل في ماس��بيرو من األقباط 
أكث��ر مم��ا قتلتهم داع��ش في ليبي��ا؟!! السيس��ي يتاج��ر بدماء 
األقباط الذين قتلوا في ليبيا بس��بب فش��له وع��دم حرصه على 
حياتهم بعدما خدعهم وأظهر لهم أنه مالذهم وهو الذى سبق أن 
قتل أكثر منهم من األقباط في مذبحة ماس��بيرو... لقد آن ألقباط 
مص��ر وكنيس��تهم التي أيدت السيس��ي وانقالب��ه أن يدركوا أن 
مالذهم هو العودة إلى حلمة الش��عب املصري الذى عاش��وا في 

كنفه أربعة عشر قرنا يجمعهم حب الوطن واملودة والرحمة.
م��ن جانب��ه اعتب��ر أس��تاذ القانون محّم��د محس��وب أن قاتل 
الشعب املصري س��واء في مصر أو خارجها هو واحد، وقال في 
تغريدة: "نحن شعب ُيقتل بالداخل على يد عصابة قمع فاسدة 
وف��ي اخلارج بي��د عصاب��ات قتل منظم تس��تغل غي��اب الدولة 
املصرية وعجز مؤسس��اتها. القات��ل واحد عمدا أو إهماال" وقال 
في تغريدة أخرى، "تس��تغل عصابة القم��ع مقتل أبنائنا بليبيا 
لدعم حليفها ولسكب الزيت على نار حرق مصالح مصر وإهدار 

كرامتها .. أرحلوا فقد قتلتم أضعاف ما قتلت داعشكم".

خض��م  ف��ي 
القوية  املنافس��ة 
ملمتع��ة  ا و
األندي��ة  ب��ني 
بي��ة  و ر و أل ا
ف��ي  الكب��رى 

س��باق دوري أبطال أوروبا ع��ادت صورة العنصرية 
م��ن جدي��د خ��الل األس��بوع احلال��ي وذلك مبناس��بة 
لقاء نادي "باريس س��ان جرمان" الفرنس��ي ونادي 
تشيلس��ي اإلنقلي��زي، حي��ث عم��د عدد من مش��جعي 
النادي اإلنقليزي إلى إهانة مواطن فرنسي من أصول 
إفريقي��ة ومنع��ه م��ن الصع��ود ف��ي املت��رو اخلفيف.
ولقيت هذه احلادثة تنديدا كبيرا من مختلف األطراف 
ومتصفحي موق��ع التواصل "تويت��ر"، وعّبر رئيس 
االحت��اد الدولي لكرة الق��دم "FIFA" جوزيف بالتر 
عن تندي��ده بهذه احلادثة قائال: أدي��ن التصرف الذي 
قامت به مجموعة صغيرة من مش��جعي تشيلسي في 

باريس. ال يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم!
أم��ا الن��ادي اللندن��ي تشيلس��ي فق��د أّكد م��ن خالل 
تغري��دات عل��ى صفحت��ه الرس��مية عل��ى تويت��ر أنه 
قّرر منع 5 أش��خاص م��ن دخول ملعبه "س��تامفورد 
بري��دج" م��دى احلي��اة وذل��ك بع��د ص��دور نتائ��ج 
التحقيقات وثبوت األدلة بش��أنه. كما عّبر النادي عن 
امتنانه لكل من أعطى تفاصيل حول احلادث مّكنت من 

اتخاذ هذا القرار.

أحداث بولعابة اإلرهابية

▲ طارق الكحالوي

▲ مصطفى بن جعفر

عنصرية مشجعين 
لنادي تشيلسي

قتل مصريين أقباط في ليبيا

▲ بشير نافع

▲ اسماعيل هنية

▲ احمد منصور
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إعداد سيف الدين بن محجوب



أبو يعرب المرزوقي 

عقدة اخلواجة كيف نفهمها
ما أريد أن أبينه في هذه اإلش��ارة هو 
أن الع��رض املرض��ي هذا لي��س مجرد 
أن  ميك��ن  عليه��م  أضفين��اه  ارتس��ام 
يتحرروا منه بل هو تعبير حقيقي على 
حال فعلية يعيش��ها هؤالء احلمقى وال 
يس��تحون من االعتراف ب��ل واملفاخرة 
بها. وليس عجبا فهم قد فقدوا ما كانوا 
يزعمون��ه ري��ادة ملج��رد اس��تحواذهم 
على القيادة باس��م التحديث والتنوير 
الذي لم يب��ق منه إال عالم��ات التزوير 
التفكي��ر.  وعقي��م  التدبي��ر  وس��وء 
ذل��ك أنه��م اس��تبدلوا باإليديولوجي��ا 
فك��ر احلداث��ة ومقوماته��ا م��ن العلوم 
والفن��ون العصري��ة فل��م يب��ق لهم إال 
الثرث��رة مببتذالت ه��ذه اإليديولوجيا 
مواصلني الصورة السخيفة التي أطلق 
عليها بعض املصريني اس��م اخلواجة: 
مجرد الدعوة لالستمتاع بنمط احلياة 
الغربية دون ش��روطه اإلبداعية صار 
بدي��ال م��ن التنوي��ر والتحدي��ث ال��ذي 
كانت النهضة تس��عى إلي��ه من منطلق 

اإلصالح املستقل ذي املنابع الذاتية. 
جعل��ت  الت��ي  الش��روط  تص��وروا 
تل��ك احلي��اة تصب��ح ممكن��ة للغرب��ي 
لالنتق��ال  تيس��يرا  لالختص��ار  قابل��ة 
من العمل املنتج إلى االس��تهالك املبذر 
بخالف م��ا فهم��ت نخب آس��يا. جهلوا 
أن ه��ذه الش��روط هي الت��ي متكنه من 
مواصل��ة الري��ادة والنمو فل��م يدركوا 
أن انعدامها وتوهم نتائجها ممكنة من 
دونه��ا يجعالنها العائ��ق األكبر للنمو 
والتح��رر املس��تقلني حقا أعن��ي عندما 
ال يكون��ان مجرد طالء يس��تبدل اجلهد 

الطيب بخبائث التسيب.
لن جنادلهم في ش��يء مما يعتقدون 
وال مم��ا يتخرصون ب��ه إذ يتصورون 
أه��ل الصحوة درواي��ش أو مهابيل في 
ح��ني أن التاري��خ الكوني ي��دور حول 
التعبي��ر  أفعاله��م وه��م ال يتج��اوزن 
ع��ن العج��ز بس��ميج أقواله��م. لذل��ك 
بع��ض  عل��ى  نقده��م  يرك��زون  فه��م 
الش��عوذات وينس��ون أنها أمور تالزم 
منه��ا كل املجتمع��ات )مث��ل الفت��اوى 
التي يضخم��ون من داللتها وينس��ون 
أن أمري��كا الت��ي يحلم��ون لي��ال نه��ارا 
بالعيش حتى في مزابلها أكثر شعوب 
الدني��ا ش��عوذة دون أن يح��ول ذل��ك 
دونه��ا والتق��دم( وأن ما عنده��م منها 
خزعب��الت ال تختل��ف عنه��ا إال بن��وع 
جعله من املعبودات في عرف كل األمم 

السيدة من املرذوالت.
–بع��د  هن��ا  س��نذكر  ونح��ن 

خزعب��الت  ب��ني  التناظ��ر  وص��ف 
م��ن  املتخل��ف  وش��عوذات  فقهائه��م 
ح��ول  مقالن��ا  ف��ي  خصومه��م  فقه��اء 
الدنكيخوتي��ة  فينومينولوجي��ا 
العربي��ة- باملراحل الت��ي آلت بهم إلى 
الهزمي��ة فجعلته��م محابي��س املنطقة 
الس��وداء الت��ي يعلم��ون أن س��قوطها 
آت ال ري��ب في��ه وهي املراح��ل التي لم 
يعقلوه��ا ففق��دوا كل قدرة عل��ى تقدير 
نواعي��ر  يحارب��ون  وبات��وا  األم��ور 
بترتي��ب  وس��نوردها  الطواح��ني. 
تكوينيته��ا في واقعن��ا التاريخي وفي 

جينايولوجيا معتقداتهم الساذجة:
املرحلة األولى

هي نش��أة عقدة اخلواجة قبل بداية 
االس��تعمار. فأصحاب ه��ذه العقدة لم 
يدركوا أن الغرب الذي أعجبوا مبظاهر 
نهضت��ه دون فه��م ويري��دون ف��رض 
تصوراته لم يحقق عصره الكالسيكي 
)الث��ورة العلمية( وعص��ره التنويري 
وعص��ره  السياس��ية(  )الث��ورة 
التحري��ري )الث��ورة االجتماعية( مبا 
الس��ريعة  زياراته��م  ف��ي  يش��هدونه 
اآلن  ي��راه  أو مب��ا  لبع��ض حواض��ره 
بعض السخفاء في بضع دور السينما. 
لم ينب الغرب نفس��ه بعقلية التس��يب 
واالستهالك التي ال يكتفي الليبراليون 
العرب بعيش��ها في حياته��م اخلاصة 

بل يريدون فرضها على الشعوب. 
ولع��ل عق��دة اخلواج��ة ه��ي الرم��ز 
األفصح على ه��ذه النزعة التحضيرية 
املزيف��ة الت��ي تخل��ط ب��ني ه��ذا املرض 
وقي��م التنوي��ر والتحديث. ل��م يفهموا 
أن هذه القيم تك��ون بالضرورة مزيفة 
م��ا ل��م نعم��ل عل��ى جعله��ا بالتدريج 
تنب��ع م��ن تط��ور ذات��ي يقط��ع الوقت 
الض��روري لعم��ل الوقت ف��ي التحول 
الثقافي املس��تقل. ل��م يفهموا أن الغرب 
حق��ق ثورات��ه بعقلية أش��به بالعقلية 
الت��ي يحاربونه��ا أعني بعقلي��ة بدأت 
م��ع الصحوة الديني��ة الغربية وكانت 
الصرام��ة  ه��ي  األساس��ية  س��متها 
التربوية شديدة احملافظة سمتها التي 
ظل��ت ينب��وع اإلب��داع الغرب��ي إلى ما 
بع��د احلرب العاملية الثانية: وال عجب 
فليس من اليس��ير ملن فق��د كل "فيبر" 
ح��ي )باملعن��ى الفرنس��ي الدقي��ق( أن 

يفهم ماكس فيبر !
كي��ف ال يفهم��ون أن م��ا ح��دث ف��ي 
ث��ورة 68 األوروبي��ة وما بلغ��ت إليه 
ح��ركات النزعة النس��وية إل��خ... بعد 
احل��رب العاملية الثانية ال يس��اعدانهم 
في دعاواهم ألنهما من أكبر األدلة على 
أنهما كانا رد فعل على منطق الصرامة 
والقيمي��ني  اخللقي��ني  واالنضب��اط 

اللذي��ن حقق��ا معجزات الغ��رب وليس 
التس��يب واالس��تهالك ال��ذي يحلم به 
أصحاب عق��دة اخلواج��ة. إنهما داالن 
على السعي إلى التحرر من هذا املنطق 
بع��د أن حقق ثمراته وتوفرت ش��روط 

االستفادة من جهد خمسة قرون. 
أم��ا عند نخبن��ا الدنكيوختية –التي 
تنس��ى أن منطقه��م ه��ذا يح��ول دون 
الث��ورات  م��ن  أدن��ى واح��دة  حتقي��ق 
األوروبية التي ت��ؤدي إلى ما يحلمون 
به من عقلية استهالكية لو آمن اآلسيون 
به��ا لكان��وا دج��اج النخ��ب العربية ال 
نور القارة األبي��ة- فإنه يكون أفضل 
مث��ال على م��ا نعنيه بعق��دة اخلواجة 
الت��ي أصاب��ت ج��دود ه��ؤالء النخ��ب 
واس��تفحلت عند ذراريهم املدللني الذي 
يقبلون أن تستعبد شعوبهم فتدوسها 
دباب��ات الكاوب��وي إلش��باع نزواتهم: 
فاحلري��ات عندهم تقتص��ر على توفير 
ما يش��بع البطن والفرج والسماح بكل 
م��ا تعتبره ثقافتهم م��ن املوبقات وهي 
لهذا تعد ثقافة تخلف وظالم يس��تحق 
كل الش��عب املؤم��ن به��ا حك��م اإلعدام 
ف��ي حني أن لألمريكي احل��ق في يحكم 
العال��م ليف��رض علي��ه تقالي��ده الت��ي 

يندى لها جبني الكرام. 
فلي��س ما جعل الغرب األصيل يصل 
إل��ى ما هو عليه من قوة مادية ورمزية 
مكنت��ه م��ن الس��يادة عل��ى العال��م هو 
املطل��وب عند الدناخي��ت العرب بل إن 
س��لوك طغاته الذين استعمروا العالم 
وامتصوا خيراته في مس��تعمراته هو 
الذي أنتج نوذج اخلواجة الذي يحيا 
برف��اه متعال عل��ى احلاج��ة ومتحرر 
من االنضب��اط واألصالة الغربية التي 
حققت التحديث والتنوير. لم يبق عند 
أصحاب عقدة اخلواجة منا إال هذا املثال 
الس��يء يحارب��ون ب��ه كل من يس��عى 
إلى حترير البش��رية م��ن الطغاة. لكن 
الش��عوب العربية لها إباء تس��مده من 
إميانها بقيم اآلباء. الشعب ثار فرفض 
املتحالف��ني  والع��ار  الصغ��ار  ممثل��ي 
م��ع أدوات االس��تعمار والقادمني على 
دبابات الدمار واملغرقني بالد اإلس��الم 
ف��ي بح��ار الدم��اء والزارع��ني أرض��ه 
بالش��هداء تؤيده��م كتاب��ات التزوي��ر 
حول قيم األنوار وأساليب التحقير من 

شأن الثوار.
أولئك هم الدناخيت. فهم أش��به مبن 
ه��م من رهطه��م الذين رهن��وا األوطان 
تون��س  )ب��الط  النهض��ة  بداي��ة  ف��ي 
لبن��اء  النهض��ة(  بداي��ة  ف��ي  ومص��ر 
قصور تش��به قصور م��ن أعارهم املال 
فاس��تعمر البل��دان وجع��ل أهله��ا أذلة 
وأفس��د الوج��ود والفك��ر إفس��ادا قلب 

في أذهان أش��باه املثقف��ني العالقة بني 
العلة واملعلول: فبات��وا يعتبرون قوة 
الغ��رب معل��ول رف��اه نخب��ه ومتعهم 
البهيمي��ة ولي��س العكس. فه��ل ميكن 
أن يك��ون م��ن أصابته ه��ذه العقدة من 
ذوي العق��ول؟ ألي��س ه��و مخب��ول إذ 
يزدري الش��عب فيظنه مج��رد بهلول؟ 
وه��ل ميكن أال يك��ون مزطول من ميول 
مواقع لها الفكر امل��رذول؟ فالفكر الذي 
من هذا اجلنس ال تتعالى عند أصحابه 
احلريات عن الدنيات إذ هم مستعدون 
لتفضي��ل اس��تبداد العبيد عل��ى حرية 
العباد وبيع التليد على اجلهاد وبالهة 
الهوى على السداد وسفاهة الرأي على 

الرشاد.

المرحلة الثانية
بعق��دة  املصاب��ني  أش��باه  أن  ه��ي 
اخلواج��ة انضووا في نظام املس��تعمر 
فأعده��م ليكون��وا وكالئ��ه ف��ي البالد 
عندما غلب على أمره في حرب التحرير 
التي خاضها أهلها الذين رفضوا العار 
ولم يكون��وا قابلني باالس��تعمار. ولم 
عل��ى وكالء  االنقالب��ات  تن��ج موج��ة 
س��رعان  ألنه��ا  االس��تعماري  احلك��م 
م��ا أصابته��ا الع��دوى فأصب��ح أهلها 
ال يطمئن��ون إال إل��ى املؤمن��ني بعق��دة 
اخلواجة مم��ن صاهروهم وتقاس��موا 
معهم غنيم��ة الوكالة عل��ى الوطن في 
خدمة املس��تعمر غي��ر املباش��ر. وكان 
مقوم��ات  عل��ى  القض��اء  ه��و  اله��دف 
األم��ة بالتحديث القس��ري الذي أفس��د 
شروط النهوض احلر واملستقل فباتت 
الش��عوب املس��تفزة ترف��ض كل عالج 
لش��أنها وال تطمئ��ن ألي داع مهما كان 
صادق��ا بردة فعل تش��به النكوص إلى 
آلي��ات الدف��اع الدنيا ف��ي كل كيان حي 
تكالب��ت علي��ه األع��داء م��ن كل جان��ب 
وخاص��ة مم��ن يزعم��ون حتديثة رغم 

أنفه.

المرحلة الثالثة
محاولة نقل "إيدس" عقدة اخلواجة 
إل��ى كل ش��باب األم��ة مب��ا يس��مونها 
إصالح��ات حتديثية مزعوم��ة للثقافة 
العربي��ة أهمه��ا قت��ل اللغ��ة الوطني��ة 
وتركي��ب  القوم��ي  التاري��خ  ومس��خ 
البروت��ازات بدل إعادة تأهيل األعضاء 
الذاتية. م��ن ذلك ما يس��مونه بتطوير 
تص��ورا  املس��تورد  املدن��ي  املجتم��ع 
ومتويال بديال من املجتمع األهلي الذي 
يحاربونه لظنهم أنه ظالمي ومتخلف. 
وبعد أن س��اعد االس��تعمار األوروبي 
عم��الءه ف��ي عملي��ة االس��تحواذ عل��ى 
ح��ركات التحري��ر القومي��ة بانقالبات 

يك��رر  األمريك��ي  االس��تعمار  ن��رى 
أم��ام ناظرين��ا ف��ي املش��رق م��ا كنا قد 
رأينا جنيس��ه ف��ي املغرب لالس��تبداد 
حرف��ت  كم��ا  وحتريفه��ا  بالصح��وة 
النهضة هو ذا يساعدهم مبوجة جديدة 
من االس��تعمار املباش��ر بعد أن فشلت 
جهود وكالئه ف��ي حتقيق ما يحلم به: 
اجتثاث قيم اإلس��الم ومتس��يح العالم 
باملعن��ى الهيدجري للكلمة ش��رطا في 
حتقيق الكونية الغربية. لكن الله شاء 
أن ينفخ في املسلمني النفس الثاني من 
ح��رب التحرير احلقيقي��ة التي يتهمها 
إل��ى  بالنك��وص  االس��تعمار  عم��الء 
القرون الوسطى في حني أنها الصحوة 

البديل من النهضة التي حرفوها.
لكن ما يخيفهم حق��ا هو ما لم يفتهم 
رغم سخفهم: فالنخب األصيلة لم تبق 
كم��ا كان��ت في بداي��ة النهض��ة جاهلة 
بالغ��رب ومقوم��ات حضارت��ه بل هي 
متكن��ت م��ن أس��باب الثقاف��ة احلديثة 
من منظور مس��تقل ومتح��رر من عقدة 
اخلواجة في حني أن ذوي العقدة فقدوا 
ما ظن��وه متكنا ملا كانت بيدهم الوكالة 
وه��و ل��م يتع��د عق��دة اخلواج��ة التي 
أعطته��م وهم احلداثة: حت��ى تبني لهم 
في مناطقهم اخلض��راء أن هذه النخبة 
وصلت إلى حال��ة ال تعدو مآل احلثالة 
التي اس��تبدلت دقيق القم��ح بالنخالة 
وعميق الفكر بفض��الت الزبالة. منذئذ 
بدأت عجلة التاري��خ تدور في االجتاه 
أمي��ة  تق��ارن  أن  ويكف��ي  الصحي��ح: 
زعمائه��م ومفكريه��م وثقاف��ة زعم��اء 
الصح��وة ومفكريه��ا س��واء كانوا في 
احلكم أو في املعارضة وتخنث ش��باب 
املصاب��ني بعق��دة اخلواج��ة وجبنه��م 
بصالبة ش��باب الصحوة وشجاعتهم. 
وأولئ��ك  التاري��خ  يصنع��ون  ه��ؤالء 
يرقص��ون في املريخ ! ص��ف التحديث 
العقالن��ي املت��روي واملس��تقل اخت��ار 
صف الثوار على عار االستعمار وغادر 
الص��ف الذي ل��م يعد في��ه إال كل ثرثار 
لي��س في فك��ره إال التك��رار ملا ل��م يعد 
الغرب نفسه يعتبره جديرا باالعتبار!

المرحلة الرابعة
وم��ا أن فش��ل االس��تعمار الثقاف��ي 
بعد خس��رانه املعرك��ة الثقافية حتى 
انتقل املبدع��ون احلقيقيون إلى منبت 
املدارس األصيلة التي حققت التحديث 
املس��تقل من منطلق التح��رر من عقدة 
اخلواجة. فالنخب املتخوجة لم حتكم 
بشرعية ذاتية بل بوكالة استعمارية 
املقدوح��ة  الش��رعية  ه��ذه  وحت��ى 
فإنها ل��م تنجح ف��ي احملافظ��ة عليها 
فتحالف��ت م��ع االس��تبداد العس��كري 
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الذي ترك لها ساحة الفكر تصول 
فيه��ا وجتول فخلطت ب��ني منابع 
اإلب��داع ومج��اري الب��ول. ف��كان 
اجلميع أدوات للخواجة يفسدون 
ويقض��ون  بالتدجي��ل  التحدي��ث 

على األصيل بالدخيل.
لك��ن اخلواجة لم يع��د يرضيه 
رغ��م  اخلواج��ة  عق��دة  صاح��ب 
يقينه م��ن أن البديل ل��ن يقبل به: 
وذلك هو مأزق��ه ومأزقهم. فال هم 
بصاحلني له إذ ه��م فاقدون حتى 
لظاه��ر الش��رعية الت��ي ميكن أن 
يلع��ب عليها كما فع��ل عند متكني 
بأم��ر  االس��تبداد  م��ن  نظرائه��م 
احل��ركات الوطنية وال هو صالح 
عند النخب األصيلة التي حتاربه 
ف��ي ميادي��ن القتال وف��ي ميادين 
اجل��دال. إنه يعلم أنن��ا غلبناه مع 
عمالئ��ه املس��لحني بالتكنولوجيا 
ف��ي املعرك��ة العس��كرية ونح��ن 
املس��لحني  عمالئ��ه  م��ع  غالب��وه 
املعرك��ة  ف��ي  باإليديولوجي��ا 
النفس��ية ول��ن نبرح حت��ى نحرر 
اس��تثناء  دون  كله��ا  البش��رية 
االس��تعمارية  الب��الد  مواطن��ي 
نفس��ها. فه��م أح��وج الن��اس إلى 
املعم��ورة  حتم��ي  قيمي��ة  ث��ورة 
من الس��موم الت��ي فرضه��ا صنم 
احلداثيني أعني ذاتوية اإلنسوية 
التي يكلم باس��مها حثالة املثقفني 
متصوري��ن الوق��وع حت��ت وطأة 
حتديث��ا  احلض��ارة  أم��راض 
وتنويرا وهي ال تك��ون إال تهدميا 

وتزويرا.

المرحلة األخيرة
وهي التي نعيشها اليوم: حمى 
النخب اخلواجية بعد أن ش��ارفوا 
الهزمي��ة املطلق��ة في مج��ال القيم 
بأصنافه��ا كله��ا. ل��م يب��ق ش��يء 
من اإلبداع الذوق��ي )الفنون التي 
اقتص��رت عنده��م عل��ى املجون( 
وال من اإلب��داع الرزقي )االقتصاد 
ال��ذي اقتص��ر عندهم عل��ى وكالة 
م��ن  وال  املضارب��ات(  ش��ركات 
اإلب��داع النظ��ري )العل��وم الت��ي 
اقتص��رت عنده��م عل��ى رس��ائل 
اإلب��داع  وم��ن  االختالس��ات( 
واألخ��الق  )السياس��ة  العمل��ي 
عل��ى  عنده��م  اقتص��رت  الت��ي 
املن��اورات( وال اإلبداع الوجودي 
اللذين اقتصرا  )الدين والفلس��فة 
بخط��ب  التبش��ير  عل��ى  عنده��م 
الباب��وات( بيدهم بل ه��ي انتقلت 
إلى الش��جعان الذي س��ادوا على 

كل ميدان.

إن��ا الدناخيت أصبح��وا حفاة 
ع��راة ف��ي الف��الة ! لذل��ك تراه��م 
يلج��أون إلى االس��تعانة مبن هو 
مثله��م لي��س مبنجاة: ف��ال أمريكا 
وال إس��رائيل وال حتى الش��يطان 
بق��ادر عل��ى منع س��قوط املناطق 
ألبن��اء  والغب��راء  اخلض��راء 
الطلق��اء. ال آلة أمريكا العس��كرية 
النفس��ية  للح��رب  متويله��ا  وال 
بش��افعني لهم. ذل��ك أن مجتمعهم 
ج��از  رقص��ة  البروت��از  املدن��ي 
ودميوقراطي��ة مجاز ف��ي مناطق 
جن��راالت  يحميه��ا  ل��ن  س��وداء 

أمريكا حتى بنصيحة موفاز !

خاتمة
وه��ذا امل��آل احملت��وم لي��س هو 
شيئا آخر غير السنتني الكونيتني 
اللت��ني عرفتهم��ا أمم قبلن��ا ولعل 
أوروب��ا.  ه��و  عرفه��ا  م��ن  آخ��ر 
-1 فالنهض��ة الفعلي��ة لم حتدث 
ف��ي الغ��رب -2 إال بع��د انتص��ار 
ال��ذي قض��ى  األصي��ل  اإلص��الح 
الذي��ن  التدجي��ل  أصح��اب  عل��ى 
كان��وا يزعم��ون متثي��ل التنوي��ر 
والعقالنية بتقليد الرشدية متاما 
كم��ا ن��رى دجالين��ا م��ن دناخيت 
الع��رب يوهم��ون الن��اس بأنه��م 
عقالني��ون وه��م مقلدون لقش��ور 
احلضارة وأحط ما فيها من حقارة 
فتخلط احلقيقة واالس��تعارة وال 

متيز بني احلب والدعارة.

لذلك فسقوط املناطق اخلضراء 
في الساحتني السياسية والثقافية 
ه��و الش��رط الض��روري والكافي 
النهض��ة  ف��ي  الفعل��ي  للش��روع 
احلقيقي��ة حتقيقا للقي��م الكونية 
التي تشترك فيها كل احلضارات. 
وه��ي متعالية عل��ى التقاليد التي 
ع��ن  بعضه��ا  ألمم  به��ا  تختل��ف 
الل��ه وحق��وق  البع��ض: حق��وق 
اإلنسان. فاألولى من دون الثانية 
ميك��ن أن تصبح مصدرا للطغيان 
دون  م��ن  والثاني��ة  الالهوت��ي. 
األول��ى ميك��ن أن تصب��ح مصدرا 
للطغيان الناس��وتي. وكالهما مر 
ب��ه الغرب لظ��ن نخب��ه أن الثاني 
أبش��ع  ف��كان  األول  م��ن  يح��رر 
من��ه. وقد حان حترير اإلنس��انية 
منهم��ا معا: وذلك ال يكون إال بفهم 
ثورة الق��رآن الكرمي فهم��ا جديدا 
وجتديديا يحدد شروط استعمار 
اإلنس��ان في األرض واس��تخالفه 
عليه��ا ليك��ون راعيا له��ا ال طاغيا 

عليها.
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جاءت مشاهد ذبح الرهائن املصريني 
األقب��اط بش��كل بش��ع عل��ى اي��دي م��ا 
يع��رف ب�"تنظي��م الدولة اإلس��المية" 
في ليبي��ا )داع��ش( مؤخرا، وم��ا تالها 
من غ��ارات للطي��ران احلرب��ي املصري 
عل��ى مدين��ة درنة )ش��مال ش��رق(، ثم 
التدخ��ل  س��يناريوهات  م��ن  راج  م��ا 
العس��كري  املصري، ليطرح تس��اؤالت 
عديدة عن تواجد هذا التنظيم في ليبيا، 
وع��ن س��بب اقدام��ه ف��ي ه��ذا التوقيت 

بالذات على هذه الفعلة..
ف��ي  احلالي��ة  السياس��ية  التركيب��ة 
ليبي��ا تندرج كلها ف��ي ما ميكن ان يطلق 
علي��ه "املربع" السياس��ي الليبي، فهي 
تشمل أربعة أقسام رئيسية، منها اثنان 
يش��اركان في  احل��وار الوطني اجلاري 

برعاية أممية واثنان خارجه. 
ال��ذي  الوطن��ي  احل��وار  ويجم��ع 
انطلق حت��ت اش��راف وإدارة املبع��وث 
في ليبي��ا،  املتح��دة  ل��ألمم  اخل��اص 
برنادينو لي��ون، اثنني من أهم املكونات 
السياس��ية الليبي��ة، االول��ى متمحورة 
حول املؤمتر الوطني العام في طرابلس 
البرمل��ان  ح��ول  متمح��ورة  والثاني��ة 

املتواجد في طبرق. 
املؤمت��ر الوطن��ي الع��ام  ال��ذي افرز 
"حكوم��ة االنقاذ الوطن��ي" بقيادة عمر 
احلاس��ي ف��ي طرابل��س، والت��ي تعتبر 
ذراعه املس��لح،  ليبي��ا"  "فج��ر  ق��وات 
يش��مل ع��ددا م��ن الق��وى الت��ي كان��ت 
معارضه لنظام الرئيس الليبي السابق 
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فبراير من تيارات ثورية وإسالمية.
أما برملان طب��رق، فقد أفرز احلكومة 
املوقتة املعترف بها دوليا والتي يقودها 
عبد الله الثن��ي.  ويعتبر اللواء املتقاعد 
خليف��ة خفتر، قائ��د ذراعها العس��كري 
وه��ي مدعوم��ة م��ن قس��م م��ن التي��ار 
الليبرال��ي الليب��ي وع��دد م��ن الوج��وه 
السياسية  مثل محمود جبريل ومحمود 
ش��مام  وأيضا ع��دد م��ن رم��وز النظام 
الق��دمي التي انش��قت عن��ه  بجانب دعم 
عربي أكبر، يش��مل عددا م��ن الدول مثل 

مصر واالمارات والسعودية واألردن 
الليب��ي  "املرب��ع"  أض��الع  وتكتم��ل 
بقوت��ني آخري��ني متناقضت��ني، خ��ارج 
دائرة احلوار.. األولى تضم أركان نظام 
القذافي املتواجدين اليوم بني الس��جون 
أو خ��ارج ليبيا، وع��دد من هؤالء هم من 
عائل��ة القذاف��ي نفس��ه، ولع��ل ابرزهم، 
أحم��د ق��ذاف ال��دم،  املوج��ود اآلن ف��ي 
القاه��رة، وال��ذي تفيد تقاري��ر إعالمية 
بأن��ه مق��رب م��ن الس��لطات املصري��ة، 

وهو م��ن بني من مت اقصاؤهم من حتمل 
مسؤوليات سياسية بقانون من برملان 

طبرق. 
الط��رف الثان��ي غي��ر موج��ود أيضا 
ف��ي احل��وار، ه��و م��ا يع��رف بتنظي��م 
الدول��ة اإلس��المية في ليبي��ا، وعدد من 
التنظيمات األخ��رى املتطرفة املتواجدة 
في ليبيا في ضوء ضعف سلطة الدولة 
املركزية، وه��ي مزيج من عناصر ليبية 
والءاته��ا  تك��ون  واجنبية، وعادة م��ا 

خارج ليبيا. 
التنطيم��ات املتطرف��ة وعل��ى راس��ها 
"داعش" أعلنت عن نفسها بقوة مؤخرا 
م��ن خ��الل ب��ث مش��هد إع��دام األقب��اط 
املصري��ني، وه��و املش��هد ال��ذي عك��س 
بق��وة أهدافها املتمثلة في اس��قاط هيبة 
الدول��ة الليبي��ة لألبد وإلغ��اء تأثير أي 
اتفاق  محتمل في األرض يفرزه احلوار 
الدائ��ر بعي��دا عنه��ا، وهي أه��داف يرى 
متابع��ون للش��أن الليب��ي انه��ا ليس��ت 
خاص��ة بها فق��ط وانا يش��اطرها فيها 
أيضا أركان نظام القذافي، املس��تبعدين 

من احلوار الوطني القائم حاليا.
ميك��ن  اإلط��ار،  ه��ذا  وف��ي 
فه��م  تصريح��ات احمد ق��ذاف الدم منذ 
اس��ابيع قليلة عل��ى اح��دى الفضائيات 
املصرية اخلاص��ة ح��ني قال: "انا اؤيد 
داعش في ليبيا النهم شباب أنقياء ولهم 

مشروع".
ويرى أمية الصديق، رئيس مؤسسة 
تونس��ية مختص��ة ف��ي حتلي��ل وادارة 
النزاع��ات ف��ي املنطق��ة، أن اله��دف م��ن 
قت��ل الرهائ��ن املصري��ني به��ذا الش��كل 

ه��و نس��ف احلوار الوطن��ي القائم االن 
واستجالب تدخل عس��كري ضد داعش 
يضعه��ا في مقدمة املش��هد ويس��مح لها 

باحلصول على تعاطف شعبي.
ويرى ه��ارون زيل��ني،  باحث مبعهد 
واش��نطن لسياسة الش��رق األدني، في 
حتلي��ل عل��ى موق��ع املعه��د :" إن ه��ذا 
التدخل )العس��كري املص��ري( قد ينظر 
إليه تنظيم داعش عل��ى أنه إجناز كبير 
له وهدف في حد ذاته، ألنه يورط مصر 
ف��ي أكث��ر من مواجه��ة عس��كرية في آن 
واحد، س��واء ف��ي س��يناء أو ف��ي ليبيا، 
وق��د يعطي التدخ��ل املصري ف��ي ليبيا 
مب��ررات لهجمات انتقامي��ة داخل مصر 
ينفذه��ا التنظي��م ال��ذي قد يس��هل عليه 
اختراق احل��دود الصحراوي��ة الطويلة 

بني مصر وليبيا".
موس��ى الكون��ي، ممثل الط��وارق في 
احل��وار الوطن��ي الليبي، ي��رى أن احلل 
في ليبيا صعب قائال لألناضول: "ليبيا 
حتول��ت الى س��احة تصفية حس��ابات 
دولي��ة وإقليمي��ة، مثلم��ا كان الوض��ع 
في لبنان لس��نوات طويلة".  ويضيف: 
"مشكلة االرهاب في ليبيا ليست ليبية 
املتواج��د  اإلره��اب  ألّن  اإلط��الق  عل��ى 
عل��ى أراضين��ا هو إره��اب مص��در لنا، 
نح��ن اليوم مازلن��ا نعاني م��ن التدخل 
الفرنسي في مالي قبل عامني الذي حول 
وجه��ة ارهابي��ني مالي��ني من مال��ي الى 

ليبيا"..

 المصدر: األناضول

ليبيا داخل "المربع".. 
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- محمد الراجحي
كش��فت ق��وات املعارضة الس��ورية عن 
"مجزرة جديدة ارتكبتها" قوات النظام 
ف��ي املباني الثالثة الت��ي كانت تتحصن 
بها قرب بل��دة "حردتنني" ضد مدنيني 

كانت حتتجزهم ك� "دروع بشرية".
الس��وري  النظ��ام  ق��وات  وأعدم��ت 
48 مواطن��ا  له��ا  ومس��لحون موال��ون 
سوريا -بينهم عش��رة أطفال- في بلدة 
حردتنني شمال حلب التي اقتحمتها قبل 

أيام، وفقا ملا ذكره ناشطون.
الس��وري  املرص��د  مدي��ر  ووص��ف 
حلقوق اإلنس��ان رامي عب��د الرحمن ما 
حص��ل ب�"املجزرة" و"جرمية حرب". 
وق��ال لوكال��ة الصحاف��ة الفرنس��ية إن 
بل��دة  اقتحامه��ا  وبع��د  النظ��ام  ق��وات 
حردتن��ني الثالث��اء املاض��ي أعدمت 48 
ش��خصا ه��م 13 عنصرا م��ن املعارضة 
املسلحة مع أفراد عائالتهم، وأوضح أن 

بني القتلى عشرة أطفال وخمس نساء.
وأش��ار إلى أن معظم القتلى س��قطوا 
داخ��ل منازله��م، إذ راف��ق "مخب��رون" 
واملس��لحني  النظ��ام  ق��وات  عناص��ر 
املوال��ني لهم -الذي��ن اقتحم��وا البلدة- 
إلى املن��ازل، حيث "ل��م حتصل مقاومة 
باس��تثناء منزل واحد أطلق فيه أحدهم 
رصاصتني، لكنه ما لبث أن قتل مع أفراد 
عائلت��ه"، كما قت��ل آخر ل��دى محاولته 

الفرار مع أفراد عائلته بسيارة.
وحت��دث مدير وكالة "ش��هبا برس" 
اإلخباري��ة مأم��ون أب��و عم��ر ع��ن قت��ل 
بع��ض الضحاي��ا ذبحا بالس��كاكني مع 
التنكيل بجثثهم، وأكد مش��اركة عناصر 

من حزب الله اللبناني في اجلرمية.
مص��ورا  مقطع��ا  ناش��طون  وب��ث 

لضحاي��ا املجزرة عل��ى مواقع التواصل 
االجتماعي يثبت بشاعة املجزرة.

ومليش��يات  النظ��ام  ق��وات  وكان��ت 
موالي��ة لها قد س��يطرت عل��ى حردتنني 
وباش��كوي وعدة مواق��ع في ريف حلب 
املعارض��ة  مس��لحي  أن  إال  الش��مالي، 
استعادوا الس��يطرة على قريتي رتيان 
وقتل��وا  أخ��رى،  ومناط��ق  وحردتن��ني 
العش��رات م��ن ق��وات النظ��ام وأس��روا 
أكثر من س��بعني آخرين، وفق��ا ملا ذكره 
ناش��طون. وكانت قوات النظام تسعى 
عبر هجومه��ا إلى قطع طريق اإلمدادات 
على املعارضة املس��لحة في مدينة حلب 
وف��ك احلصار عن بلدتي نب��ل والزهراء 
املنطق��ة  ف��ي  املوجودت��ني  الش��يعيتني 
واللت��ني يحي��ط بهما مقاتل��و املعارضة 

منذ نحو سنة.
قصف

من جهته أعلن مجل��س قيادة الثورة 
السورية استهداف مواقع لقوات النظام 
ف��ي الالذقي��ة على الس��احل الس��وري، 
وذلك ردا على استهداف النظام السوري 

دوما والغوطة الشرقية بدمشق.
وب��ث املجل��س ص��ورا تظه��ر وحدة 
صواريخ تابعة له وهي توجه ضربات 
ق��وات  ملواق��ع  الصواري��خ  براجم��ات 
النظ��ام ف��ي الالذقي��ة، وتظه��ر الصور 
عملي��ة اإلع��داد والتحضي��ر للعملية ثم 

إطالق الصواريخ.
وقال مس��لحو املعارض��ة إن القصف 
ج��اء ردا على هجمات النظام الس��وري 
على مناط��ق دوما والغوطة الش��رقية، 
وردا على "االحتالل اإليراني" لسوريا.

يذكر أن مجل��س قيادة الثورة كان قد 
تشكل قبل نحو س��تة أشهر، وضم أبرز 

الفصائل العسكرية املقاتلة على األرض 
وع��ددا م��ن الش��خصيات واملؤسس��ات 

ومنظمات املجتمع املدني.
املعارض��ة  أعلن��ت  آخ��ر،  جان��ب  م��ن 
الس��ورية اس��تعادة مناطق إس��تراتيجية 
كان س��يطر عليه��ا النظ��ام الس��وري ف��ي 
عمليته العسكرية التي أطلقها شمال حلب.

محاكمة دولية
ف��ي غضون ذلك أعلن��ت جلنة تقصي 
حق��وق  ل�مجل��س  التابع��ة  احلقائ��ق 
اإلنس��ان ف��ي األمم املتحدة ام��س االول 
اجلمع��ة أنها قد تكش��ف الش��هر القادم 
عن قوائم بأس��ماء من النظام الس��وري 
ومن فصائل مس��لحة مشتبه بارتكابها 

جرائ��م ح��رب في س��وريا، ودع��ت إلى 
تشكيل محكمة دولية متخصصة ُيحال 
عليها هؤالء. وقالت مصادر دبلوماسية 
احملق��ق  بقي��ادة  التحقي��ق  جلن��ة  إن 
البرازيلي باولو بينيرو قد تكش��ف كليا 
أو جزئيا خمس قوائم سرية تضم مئات 
األس��ماء في مجلس حقوق اإلنسان في 

تقدم قوات المعارضة شمال حلب يكشف مجزرة جديدة ارتكبتها قوات النظام السوري  

 الدولي
كش��فت مصادر دبلوماس��ية غربي��ة النقاب عن أن 
"اإلدارة األمريكي��ة تدفع باجت��اه مصاحلة ما بني 
الس��لطات املصرية وحركة اإلخوان املسلمني" في 
البالد، بحس��ب ما نقل��ت وكالة "آك��ي" االيطالية 

اجلمعة.
وقال��ت املص��ادر الغربي��ة الت��ي فضل��ت ع��دم 
الكش��ف عن اس��مها بحس��ب ما نقلته عنه��ا وكالة 
آكي االيطالية يوم اجلمع��ة إن "اإلدارة األمريكية 
أبلغ��ت الس��لطات املصري��ة وع��ددا م��ن األنظم��ة 
اخلليجية الداعم��ة لهذه الس��لطات بأنها ال تعتبر 
أن اإلخ��وان املس��لمني ه��م ب��أي ح��ال مث��ل تنظيم 
داع��ش، وأنها ترى أن اإلخ��وان ال يدعمون العنف 
وال اإلرهاب خالفا الدعاءات الس��لطات املصرية"، 

وفق ذكرها.
وأضافت املص��ادر أن "اإلدارة األمريكية أبلغت 
الس��لطات املصري��ة وأيض��ا األنظم��ة اخلليجي��ة 
الداعم��ة له��ذه الس��لطات أنه��ا ت��رى أن احل��ل في 
مص��ر يكمن بح��وار مصري داخلي يت��م من خالله 

استيعاب اإلخوان املسلمني في املعادلة السياسية 
اإلج��راءات  اس��تمرار  أن  ت��رى  وأنه��ا  املصري��ة، 
املصرية ضد اإلخوان غي��ر مبرر ولن يقود إلى أي 

حل وإنا سيعقد األمور".
وتابعت املصادر ذاته��ا بأن "الرئيس األمريكي 
ب��اراك أوباما طلب في زيارت��ه األخيرة إلى اململكة 
العربية الس��عودية من العاهل السعودي اجلديد 
امللك سلمان، املساعدة في إقناع السلطات املصرية 
به��ذا املوق��ف وم��ا إذا كان باإلم��كان أن تتوس��ط 
الس��عودية ما بني الس��لطات احلكومي��ة املصرية 

واإلخوان املسلمني"، وفق تأكيدها.
وأش��ارت إل��ى أن "اإلدارة األمريكي��ة تعتبر أن 
اإلخ��وان املس��لمني ه��م أح��د ال��ردود الفعلية على 
أف��كار تنظي��م داع��ش، وذل��ك باعتب��ار اإلخ��وان 
تنظيًما سياسًيا وسطًيا ال ينتهج العنف". وقالت: 
"حاول��ت الس��لطات املصري��ة ومعه��ا اإلم��ارات 
ب��أن  اإلدارة األمريكي��ة  إقن��اع  املتح��دة  العربي��ة 
اإلخوان املس��لمني هم داع��ش وداعش هي اإلخوان 
املس��لمني، إال أن اإلدارة األمريكي��ة ل��م تقب��ل ه��ذا 

املنط��ق وردت على احمل��اوالت املصري��ة املتكررة 
إلقناعه��ا بهذا املنطق باس��تقبال وفد م��ن اإلخوان 
املس��لمني في الواليات املتح��دة لقطع الطريق على 

مصر واإلمارات"، وفق ذكرها.
وأضافت املصادر الغربية أن "الواليات املتحدة 
ال ت��زال تص��ر على أن��ه ال ميك��ن إقص��اء اإلخوان 
ب��ردود  ه��ذه احمل��اوالت س��تأتي  املس��لمني، وأن 
عكسية، مبا في ذلك تعزيز فكر داعش بأن ال مكان 
لإلس��الم السياس��ي الوس��طي في الدميقراطية"، 
وهي "ترفض مواقف الس��لطات املصرية، في حني 
أن هذه األخيرة تتمس��ك مبواقفه��ا، بل إنها تطالب 
بعمل أمريكي ض��د تركيا التهامها بتوفير احلماية 

لإلخوان"، بحسب قولها.
وخلص��ت املص��ادر مش��يرة إل��ى أن "العنص��ر 
املهم ف��ي املرحل��ة املقبلة س��يكون موق��ف العاهل 
الس��عودي، حيث إنها حتاول الس��لطات املصرية 
املوق��ف  ف��ي  باالس��تمرار  إقناع��ه  الس��بل  ب��كل 

السعودي املعادي لإلخوان"، على حد تعبيرها.

 الدولي
محكم��ة  إن  قضائي��ة  مص��ادر  قال��ت 
جناي��ات القاه��رة قضت اليوم الس��بت 
بب��راءة وزير البترول والثروة املعدنية 
م��ن  وخمس��ة  فهم��ي  س��امح  األس��بق 
القيادات البترولية خالل شغله املنصب 
من تهمة بيع غاز طبيعي إلسرائيل بأقل 

من السعر بعد أن أعيدت محاكمتهم. 
واملتهم��ني  فهم��ي  إن  مص��در  وق��ال 
اآلخري��ن ل��م يحض��روا جلس��ة النطق 
باحلك��م.  وق��ال احملام��ي جميل س��عيد 
ال��ذي داف��ع ع��ن فهم��ي “)ه��ذا( احلكم 
عن��وان للحقيق��ة… احملكمة اس��تمعت 
لش��هادة الش��هود وأصبح��ت على يقني 
م��ن أنه ال توجد مخالف��ات أو جتاوزات 
ارتكبه��ا املتهم��ون وم��ن هن��ا أص��درت 

حكمها بالبراءة.” 
لك��ن مراقب��ني قال��وا إن احلك��م يثير 

القضاء المصري يبرئ مسؤولين متهمين في صفقة أمريكا ترفض دعوات مصرية إماراتية بتصنيف اإلخوان كـ"داعش"
بيع الغاز للكيان الصهيوني
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هادي يصل عدن بعد إفالته تقدم قوات المعارضة شمال حلب يكشف مجزرة جديدة ارتكبتها قوات النظام السوري  
من حصار الحوثيين بصنعاء

 الدولي
أعلنت مصادر محلية في عدن بجنوب اليمن عن وصول الرئيس املستقيل عبد 
ربه منصور هادي بشكل مفاجئ إليها مساء أمس  االول اجلمعة عن طريق البر 
بعد أن غادر مقر إقامته بصنعاء بفضل ترتيبات س��رية لإلفالت من احلوثيني 
الذي��ن يفرضون عليه اإلقامة اجلبرية منذ أس��ابيع. وقال��ت مصادر إن هادي 
غ��ادر منزله في صنع��اء متخفيا عقب "ترتيبات س��رّية"، وخرج وهو متنكر 
ضم��ن واحد من ثالثة مواكب، ومتكن من الوصول إل��ى عدن برا رفقة عدد من 
أقارب��ه الليلة املاضية، وأوضحت أن هادي موجود حاليا في منزله في منطقة 

خور مكسر بعدن، في حني يوجد كافة أفراد عائلته في مكان آمن.
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء األملانية ع��ن القيادي احلوث��ي علي القح��وم تأكيده 
مغ��ادرة هادي مق��ر إقامته، وق��ال القحوم إن ه��ادي خرج متنكرا م��ن منزله. 
وق��ال القيادي احلوث��ي إن مغادرة الرئيس هادي متت م��ن دون علم جماعته، 
مش��يرا إلى أن خروج��ه بهذه الطريقة خط��أ. وقالت مصادر امني��ة رمبا غادر 
منزل��ه بصنع��اء منذ يومني، وقد يكون ش��ق طريقه إلى عدن -مس��قط رأس��ه 
ومعقل أنصاره- عل��ى مراحل، وأوضح أن معلومات متضاربة مت تداولها في 
الس��اعات األخيرة بش��أن مكان وجود ه��ادي، وأكد أن ذلك كان ل��دواع أمنية. 
وأوضح��ت املصادر أن احلوثي��ني اقتحموا منزل هادي بع��د علمهم مبغادرته 
ونهب��وه واش��تبكوا مع أفراد احلراس��ة املوجودين فيه مم��ا أدى لوقوع ثالثة 

جرحى بني أفراد حماية هادي.
كم��ا م��ن املفت��رض ان يلقي ه��ادي خطابا في وق��ت الحق اليوم قد يكش��ف 
فيه مالبس��ات مغادرته صنع��اء ووصوله عدن. وذكرت مص��ادر أن هادي قد 

يستدعي البرملان لعقد جلساته في عدن.
وعق��ب اإلعالن عن مغادرة هادي مقر إقامته، رفعت جلس��ات التش��اور بني 

القوى اليمنية التي كانت تبحث التوصل حللول لألزمة الراهنة في البالد.
يش��ار إلى أن احلوثيني اقتحموا العاصمة صنعاء يوم 21 س��بتمبر املاضي 
وس��يطروا على جميع مؤسس��اتها، كم��ا قاموا بع��د ذلك بالس��يطرة على دار 
الرئاس��ة والقص��ر اجلمهوري وحاصروا مق��ر إقامة ه��ادي ورئيس حكومته 
خال��د بحاح وع��ددا آخر من الوزراء. وفرض احلوثي��ون اإلقامة اجلبرية على 

الرئيس املستقيل في منزله بصنعاء منذ 19 جانفي املاضي.
ه��ذا وقالت وزيرة اإلع��الم في احلكومة اليمنية املس��تقيلة نادية الس��قاف 
عل��ى صفحتها ف��ي تويتر إن احلوثيني ع��ادوا حلصار من��زل وزير اخلارجية 
في احلكومة املس��تقيلة عبد الله الصايدي بعد أن انسحبوا من أمامه اخلميس 
املاض��ي. وأضافت الس��قاف أن منزل وزير الس��ياحة في احلكومة املس��تقيلة 

معمر اإلرياني ال يزال حتت حصار احلوثيني.

17 م��ارس القادم، بعد فش��ل مجلس 
األم��ن م��رارا ف��ي إحالة ملف س��وريا 
إلى احملكمة اجلنائية الدولية بالهاي 
بسبب اخلالفات بني أعضاء املجلس.

تقريره��م  ف��ي  احملقق��ون  وق��ال 
التاس��ع -ال��ذي نش��ر اجلمع��ة في 
جنيف- إن عدم نشر أسماء املشتبه 

بارتكابهم جرائم حرب في س��وريا 
من��ذ اندالع الث��ورة منتصف مارس 
"تعزي��ز  إل��ى  س��يؤدي   ،2011
قب��ل  م��ن  العق��اب"  م��ن  اإلف��الت 
مرتكبي ه��ذه اجلرائم. وقالوا أيضا 
إن نش��ر تلك األسماء ميكن أن يكون 
عام��ال رادع��ا يس��اعد عل��ى توفي��ر 
س��وريا.  ف��ي  للمدني��ني  احلماي��ة 
ودع��وا ف��ي تقريره��م إلى تش��كيل 
محكم��ة خاصة بجرائ��م احلرب في 
س��وريا، أو إحالة املش��تبه بهم على 

احملكمة اجلنائية بالهاي.
وضع��وا  فق��د  للمحقق��ني،  ووفق��ا 
بالفع��ل أرب��ع قوائ��م تض��م قي��ادات 
عس��كرية وأمنية ورؤس��اء منش��آت 
مس��لحة  جماع��ات  وق��ادة  اعتق��ال 
غي��ر حكومي��ة بينهم أم��راء جماعات 
اآلن  ولديه��م  باملتطرف��ة،  وصفوه��ا 

قائمة خامسة جاهزة.
وفي إف��ادة غي��ر رس��مية مبجلس 
األمن، أعلن باولو بيني��رو أن اللجنة 
تس��عى لدف��ع املجتم��ع الدول��ي إل��ى 
بح��ث كل اخليارات املتاحة حملاس��بة 
املسؤولني عن االنتهاكات في سوريا، 

وعدم التغاضي عن الضحايا.
يش��ار إل��ى أن م��ا ال يقل ع��ن 210 
ألف ش��خص قتلوا في س��وريا خالل 
الس��نوات األربع املاضية، وقتل آالف 
من ه��ؤالء بأس��لحة كيميائية وجراء 
احلكومي��ة  الس��جون  ف��ي  التعذي��ب 
الس��ورية، كما تعرض املئات لإلعدام 
م��ن قب��ل مجموع��ات مس��لحة بينه��ا 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وفي تقريرها اجلديد، اتهمت جلنة 
تقص��ي احلقائ��ق املكلفة م��ن مجلس 

حق��وق اإلنس��ان كل أط��راف الصراع 
في سوريا بارتكاب انتهاكات جسيمة 
حلقوق اإلنس��ان، كما انتق��دت الدعم 
العسكري اخلارجي للنظام السوري، 
وقال��ت إن تقيي��د الدع��م للمعارض��ة 
الس��ورية "املعتدلة" س��مح بصعود 
تنظيم��ات وصفته��ا باملتطرف��ة مث��ل 

تنظيم الدولة وجبهة النصرة.
قال��ت   ،2013 ع��ام  نهاي��ة  وف��ي 
املفوض��ة األممي��ة الس��امية حلق��وق 
جلن��ة  إن  بي��الي  ناف��ي  اإلنس��ان 
التحقيق بشأن سوريا جمعت كميات 
هائلة م��ن األدلة بش��أن جرائم حرب 
وجرائ��م ض��د اإلنس��انية، وإن األدلة 
تش��ير إلى مسؤولية أشخاص بأعلى 
املس��تويات ف��ي احلكوم��ة الس��ورية 

مبن فيهم الرئيس بشار األسد.
يذكر أن السلطات السورية ترفض 
التعاون مع احملققني الدوليني. وانتقد 
املندوب الس��وري ل��دى األمم املتحدة 
بش��ار اجلعفري اجلمع��ة عمل جلنة 
تقص��ي احلقائ��ق، واتهمها بالس��عي 

إلى "شيطنة" نظام األسد.
من جهته، انتقد السفير البريطاني 
ل��دى األمم املتحدة م��ارك ليال غرانت 
أن ال يكون للمحكمة اجلنائية الدولية 
والي��ة قضائي��ة عل��ى م��ا يح��دث في 

سوريا من انتهاكات.
أربع��ة  التحقي��ق  جلن��ة  وتض��م 
أعض��اء ويرأس��ها بيني��رو، ومن بني 
دي��ل  كارال  السويس��رية  أعضائه��ا 
بونت��ي الت��ي كان��ت مدعي��ة محكم��ة 
اجل��زاء اخلاص��ة للنظ��ر ف��ي جرائم 
احل��رب ف��ي يوغوس��الفيا الس��ابقة، 

ومحكمة اجلزاء الدولية لرواندا.

القضاء المصري يبرئ مسؤولين متهمين في صفقة 
بيع الغاز للكيان الصهيوني

تقرير أممي: النظام السوري استفاد من المقاتلين 
األجانب كحزب الله والمليشيات الشيعية

 الدولي
أوضح تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة حول سوريا التابعة لألمم املتحدة؛ أن قوات النظام السوري استفادت من 

املقاتلني األجانب، كحزب الله )اللبناني( واملليشيات الشيعية العراقية.
ونش��رت اللجنة تقريرها التاسع حول انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة في سوريا، إذ أشار التقرير إلى مقتل العديد 
من األش��خاص وبخاصة األطفال؛ بس��بب اس��تراتيجية "االستس��الم أو املوت جوعاً"، التي يفرضها النظام الس��وري 
ف��ي الس��نوات األرب��ع األخيرة في الب��الد. ولفت التقرير إلى اس��تمرار ارتكاب جرائ��م ال ميكن للعقل تخيله��ا يومياً، مع 
اقت��راب دخول األزمة عامها اخلامس في س��وريا، مبين��اً أن النظام منذ عام 2012 وحتى اآلن؛ يرم��ي البراميل املتفجرة 
على ش��بكات املواصالت، واألبنية، واألس��واق، وحتى على املناطق املزدحمة، التي تش��هد توزيع للمساعدات؛ ما تسبب 
ف��ي مقتل آالف املدنيني. ون��وه التقرير إلى ارتفاع أعداد اإلعاقات جراء املواد املتفجرة، واأللغام املس��تخدمة في املعارك، 
مضيفاً: " تتسبب األسلحة التي تستخدمها قوات النظام - خصوصاً البراميل املتفجرة - في إصابات خطيرة، أو فقدان 
لألطراف، أو جروح خطيرة نتيجة ش��ظاياها، كما أن الكثير م��ن الناجني من البراميل املتفجرة يعانون إعاقات دائمة ". 
وأفاد التقرير بتعرض النس��اء إلى اإلغتصاب والعنف اجلنس��ي في سجون ومراكز اعتقال النظام، وتابع التقرير: " مت 
بيع النساء اإليزيدييات الالتي خطفن من العراق، في سوريا، وتعرضن للعنف اجلنسي، ومت التعامل معهن على أنهن 
غنائم حرب من قبل مسلحي داعش ". ولفت التقرير إلى أن قرابة خمسة آالف مدرسة تدمرت في سوريا حتى اآلن، وأن 
160 طفالً لقوا مصرعهم جراء هجمات استهدفت املدارس عام 2014، مبيناً أن داعش أقام معسكرات لألطفال، وعلّمتهم 

استخدام السالح وأن يكونوا انتحاريني.
جدير بالذكر أن اللجنة تأسست في آذار/ مارس عام 2011، من قبل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة؛ من 

أجل التحقيق بانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة في سوريا.

مخاوف م��ن أن احل��رس القدمي الذي 
عزلت��ه انتفاض��ة 2011 ع��اد خاصة 
بع��د حكم صدر ف��ي نوفمبر بأال وجه 
إلقامة الدعوى على الرئيس األس��بق 
حس��ني مب��ارك بته��م تتص��ل بقت��ل 
املتظاهري��ن خ��الل االنتفاض��ة. و لم 
يعاق��ب مب��ارك أيضا بتهم فس��اد من 

بينها بيع الغاز بسعر أقل. 
وكان��ت دائ��رة أخ��رى ف��ي محكمة 
جناي��ات القاه��رة عاقب��ت فهم��ي في 
عام��ا   15 املش��دد  بالس��جن   2012
وأحد املتهمني بالس��جن عشر سنوات 
وثالثة متهمني بالسجن سبع سنوات 
ومتهما بالس��جن ثالث س��نوات. كما 
عاقب��ت رج��ل األعمال حس��ني س��الم 

غيابيا بالسجن 15 عاما. 
وغرم��ت احملكم��ة آن��ذاك املتهم��ني 
مجتمع��ني ملياري��ن وثالث��ة مالي��ني 

وقال��ت  دوالر.  و600  الف��ا  و519 
مص��ادر قضائي��ة إن الغرام��ة متث��ل 
فيم��ا يب��دو الف��رق ب��ني س��عر البيع 
الفعلي والس��عر الذي قال االدعاء إنه 
مخف��ض.  وف��ي 2013 قبل��ت محكمة 
النق��ض أعلى محكم��ة مدنية مصرية 
طعن��ا عل��ى احلك��م وأم��رت بإع��ادة 
احملاكم��ة. وبعد ذلك بأي��ام أفرج عن 
فهم��ي ال��ذي كان قضى م��دة احلبس 

االحتياطي املقررة قانونا. 
وال يحتاج سالم للطعن على احلكم 
أم��ام محكم��ة النق��ض ألنه س��يتمتع 
ألق��ي  إذا  تلقائي��ة  محاكم��ة  بإع��ادة 
القبض عليه أو سلم نفسه للسلطات. 
وألق��ي القبض على فهم��ي والقيادات 
البترولية التي برئت اليوم في افريل 

بعد خلع مبارك بنحو 70 يوما.
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واشنطن تكذب نتنياهو بشأن 
نووي إيران

 الدولي
نف��ت اخلارجي��ة األمريكي��ة أن يكون لرئي��س الوزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ني نتنياه��و عل��م بتفاصي��ل املفاوض��ات النووية ب��ني إيران 

والدول الكبرى.
وقال��ت املتحدثة باس��م اخلارجية األمريكية، جنيفر بس��اكي إنه 
م��ن الصعب ألحد أن يع��رف تفاصيل االتفاقية مع إي��ران ألنها غير 

موجودة.
توقعات��ه  ف��ي  مخطئ��ا  كان  نتانياه��و  أن  بس��اكي  وأوضح��ت 

بخصوص املفاوضات مع إيران .
وكان رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيام��ني نتنياهو، ق��ال يوم 
اخلميس إن إس��رائيل على علم بتفاصيل االتفاق املوجود بني إيران 
والدول الكبرى الست بش��أن امللف النووي اإليراني. وأكد نتنياهو 

أن االتفاق سيء وميثل خطرا على إسرائيل وعدة دول أخرى.
وكانت مستشارة األمن القومي األمريكية سوزان رايس قد التقت 
نظيره��ا اإلس��رائيلي يوس��ي كوهني ف��ي البيت األبي��ض اخلميس 

ملناقشة مختلف املسائل املتعلقة بالبرنامج النووي اإليراني.
وحس��ب البيت األبيض، فقد اتفق��ت رايس وكوهني على مواصلة 

مشاورات وثيقة.
يذكر أن كوهني التقى األربعاء املاضي بويندي ش��يرمان، رئيسة 
الوف��د األمريكي للمفاوض��ات النووية مع إي��ران ووزير اخلارجية 

جون كيري.
وكان 23 نائب��ا دميقراطيا من أص��ل 188 طالبوا بإرجاء خطاب 
رئي��س ال��وزراء االس��رائيلي بنيام��ني نتانياه��و ف��ي الكونغ��رس 

األميركي بداية شهر مارس.
وكتب النواب في وقت س��ابق رس��الة إلى رئيس مجلس النواب 
جون باينر عبروا فيها عن اس��تيائهم من اس��تخدام مسؤول أجنبي 

سياسته ضد الرئيس األمريكي باراك أوباما.
وقال النواب إن األمر "اكتس��ى ش��كل محاولة للترويج ملش��روع 
عقوب��ات جديدة ضد إيران، وهو ما قد يضر باملفاوضات احلاس��مة 

بني مجموعة 1+5 وإيران".
ويعت��زم نتنياه��و إلقاء كلمة ف��ي الكونغرس قب��ل املوعد احملدد 
للتوصل إلى اتف��اق حول البرنامج الن��ووي اإليراني، مؤكدا الدور 

املهم للكونغرس األمريكي في املوضوع.
وكان رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي أكد أن��ه ذاهب إل��ى الواليات 
املتح��دة ليس ألنه يريد املواجهة مع الرئيس األمريكي باراك أوباما 

بل ألداء الواجب حيال أمر "يهدد وجود إسرائيل".
يذكر أن نتنياهو أش��ار في وقت س��ابق إل��ى وجود اختالف كبير 
ف��ي الرأي ب��ني إس��رائيل واإلدارة األمريكية وباقي ال��دول العظمى 
ح��ول املقترح الذي مت طرح��ه على إيران، لكنه أك��د أن االختالف ال 

"ميزق" العالقات الثنائية بني إسرائيل والواليات املتحدة.
وكان��ت وس��ائل إعالمية إس��رائيلية ذك��رت أن اإلدارة األمريكية 
قررت "معاقبة" رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو بعدم 
إط��الع تل أبيب على أي معلومات بش��أن تطورات املفاوضات حول 
امللف الن��ووي اإليراني، مبين��ة أن هذا القرار ج��اء نتيجة املخاوف 
األمريكية من اس��تغالل نتانياهو للمعلوم��ات التي كان يتم تبادلها 

بشأن االتفاق لصالح حملته االنتخابية.
وقالت رئيس��ة الوفد األمريك��ي للمفاوضات النووي��ة مع إيران، 
ويندي ش��يرمان، إنه تقرر عدم إطالع إسرائيل على آخر التطورات 
بشأن احملادثات النووية حتى ال يتم استخدامها ألغراض سياسية 

في إسرائيل.
وأف��اد البيت األبيض أن مس��ؤولني إس��رائيليني ش��وهوا صورة 

املفاوضات األمريكية اإليرانية بشأن البرنامج النووي اإليراني.
وق��ال جوش إيرنس��ت املتحدث باس��م البي��ت األبي��ض إن إدارة 
أوبام��ا تع��ي احلاجة إلبق��اء املفاوض��ات س��رية، متهما إس��رائيل 

بتشويه املوقف األمريكي.
قاله��ا  الت��ي  األم��ور  بع��ض  أن  ش��ك  "ال  إيرنس��ت  وأض��اف 
اإلس��رائيليون في رس��م صورة مش��وهة ملوقفنا التفاوضي لم تكن 

دقيقة."
واتهمت جني بساكي املتحدثة باس��م وزارة اخلارجية، إسرائيل 
بالتب��ادل االنتقائي للمعلومات، مفيدة بأن "ليس كل ما تس��معونه 
من احلكومة اإلسرائيلية يعكس بشكل دقيق تفاصيل احملادثات".

 الدولي
حتت عن��وان "أحوازنا"، نظم��ت حركة النض��ال العربي لتحرير 
األح��واز )غير حكومي��ة( مظاهرة مبيدان محمد أس��د أمام  منظمة 
م��ع  تضامن��اً  فيين��ا،  النمس��اوية  العاصم��ة  ف��ي  املتح��دة  األمم 

األحوازيني ضد "االحتالل" اإليراني لإلقليم، بحسب املنظمني.
وبحس��ب مراسل األناضول، ش��ارك في املظاهرة، التي انتظمت 
ي��وم اجلمعة، مئات م��ن أعضاء احلرك��ة األحوازيني م��ن مختلف 

الدول األوروبية وكذلك اجلاليات العربية بالنمسا.
وص��ور  األح��واز  أع��الم  املش��اركون  رف��ع  املظاه��رة  وخ��الل 
"الش��هداء" واألس��رى والفتات باللغت��ني العربي��ة واإلجنليزية 
تندد بسياسات "التهجير القس��ري" وتغيير التركيبة السكانية، 
ورف��ض عمليات حرف مس��ار األنه��ار األحوازية باجت��اه األقاليم 
الفارس��ية، وجتفي��ف األه��وار الت��ي تس��ببت ف��ي وق��وع كارث��ة 
العواصف الترابية في األس��ابيع األخيرة. وطالبت حركة النضال 
العربي لتحرير األحواز عبر رسالة قدمت إلى منظمة األمم املتحدة 
ب�"التدخ��ل الفوري لوقف عمليات اإلعدام واالعتقاالت التعس��فية 
بحق الثوار واملقاومني األحوازيني". كما ناشدت املنظمات املعنية 
في البيئة والصحة التابعة لألمم املتحدة ب�"زيارة األحواز لكشف 
وتوثي��ق ممارس��ات االحتالل الفارس��ي التي تس��ببت ف��ي تلويث 
البيئة وتفشي األمراض اخلطيرة على نطاق واسع في كافة أرجاء 
األح��واز". و أك��دت حرك��ة النضال العرب��ي لتحري��ر األحواز في 
بي��ان لها أن "العواصف الرملية التي جتت��اح األحواز ونتج عنها 

خسائر فادحة في أرواح األحوازيني هي نتاج جرمية كاملة املعالم 
خططت لها إيران".

وأش��ار إلى "جرائم س��ابقة حني قامت إيران ببناء السدود على 
األنهار األحوازية وحتريف مس��ارها نحو الدولة الفارس��ية بغية 
تنميته��ا على حس��اب األح��واز وش��عبها"، الفتاً إل��ى أنها "متثل 
جرمية س��رقة نتج عنه��ا جتفيف األنه��ار وتأثر القط��اع الزراعي 

وجلوء وتشرد املزارعني األحواز الذين ميثلون األغلبية".
 وأوض��ح البي��ان أن "األنهار الت��ي مت جتفيفها )ه��ور امليناوو 
وهور احلويزة وهو الفالحية( كانت تروي مس��احات شاسعة من 
األراضي الزراعية والغابات، وبساتني النخيل التي كانت تشكل في 
مجملها حزاما أخضر يحمي املنطقة من زحف الرمال والتصحر".   
وحمل البيان املجتمع الدولي مسئولية "الصمت على هذه اجلرائم 

وما ترتب عنها من مأسي على الشعب األحوازي".
ويق��ع إقليم األحواز في اجلنوب الش��رقي من العراق واجلنوب 
الغرب��ي من إي��ران. وقد اقتل��ع املس��تعمر البريطان��ي اإلقليم عام 
1925 من العراق وضمه إلى إيران مقابل تقليص النفوذ الروسي 
في إيران. وسكان اإلقليم من العرب العراقيني بينهم سنة وشيعة.
وبحس��ب مراقب��ني، تتبع إي��ران سياس��ات متييز ضد الس��كان 
الع��رب، وحظرت عليهم تعل��م اللغة العربية وكذل��ك يعانون من 
صعوب��ة ف��ي التوظي��ف، كم��ا جلب��ت آالف املزارعني من الس��كان 
الفرس إل��ى اإلقليم منذ ع��ام 1928. وينتج إقلي��م األحواز 70 في 

املائة من النفط اإليراني.

مظاهرة أمام األمم المتحدة بفيينا تضامنا مع األحوازيين ضد 
"االحتالل" اإليراني

مجموعة 5+ 1 "موحدة" حول ملف ايران النووي
 الدولي

اك��د وزير اخلارجية االميركي جون كيري امس الس��بت في لندن عش��ية اجتماع في جنيف بني ممثلي مجموع��ة 1+5 وايران ان دول 
املجموعة )الصني والواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا واملانيا( متفقة حول ملف ايران النووي. وقال خالل لقاء مع نظيره 
البريطان��ي فيلي��ب هامون��د "ان مجموعة 1+5 تبقى موحدة حول ملف ايران. ليس هناك اي خ��الف حول ضرورة ان تثبت طهران ان 
برنامجها النووي س��يكون س��لميا مس��تقبال". وأجرى رئيس املنظمة االيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صاحلي السبت محادثات في 
جني��ف م��ع وزير الطاقة االميركي ارنس��ت مونيز في اطار املفاوض��ات النووية مع القوى الكبرى، كما اعلن��ت وكالة االنباء االيرانية 
الرسمية. وذكرت وسائل االعالم االيرانية ان الوفدين االيراني واالميركي برئاسة صاحلي ومونيز سيلتقيان الجراء مباحثات تقنية 
ح��ول امللف النووي االيراني. وس��تتواصل املفاوضات الحقا "االح��د واالثنني" مبواكبة ظريف وكيري، بحس��ب ما اعلن نائب وزير 

اخلارجية االيراني عباس عراقجي املوجود اصال هناك، كما ذكرت وكالة االنباء االيرانية الطالبية.
وفي موازاة هذه احملادثات الثنائية "سيلتقي ممثلو مجموعة 1+5 )الصني والواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا واملانيا( 
وايران" في فيفري في جنيف ملواصلة جهودهم الدبلوماسية بغية ايجاد حل طويل االمد وشامل للملف النووي االيراني"، كما اعلن 

االحتاد االوروبي في بيان.

كاريكاتير
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 – كريم املرعي
واصل النادي الصفاقس��ي حتضيراته للقاء الدور 
الس��ادس عش��ر لكأس تونس أمام احتاد بنقردان 
اليوم األحد ب��كّل جدية رغم األفضلية واألس��بقية 
املعنوي��ة، عل��ى األق��ل على ال��ورق، ألبن��اء غازي 
الغراي��ري. هذا وقد أقّرت جامعة اجلريء في وقت 
س��ابق احتضان ملعب جربة له��ذه املقابلة عوضا 

عن ملعب بنقرادن وذلك ألسباب أمنية.
أبناء غازي الغرايري واصلوا متارينهم مبلعب 
جرب��ة حي��ث أج��رت املجموع��ة م��ن خ��الل حصة 
متريني��ة صباحي��ة خفيف��ة إلزال��ة اإلره��اق بع��د 
مب��اراة اجلول��ة الثاني��ة م��ن مرحلة اإلي��اب التي 
متكن فيها زمالء رامي اجلريدي من االنتصار على 

جمعية جربة بنتيجة هدفني لهدف واحد. 
بع��د ذل��ك واص��ل الفري��ق اس��تعداداته بش��كل 
طبيعي بعد  برمج اإلطار الفني حصتني مترينيتني 
خصصها املدرب لتحديد التشكيلة األساسية التي 
س��تواجه احتاد بنق��رادن في ظ��ل التغييرات التي 
قام به��ا خالل لقاء جمعية جرب��ة األربعاء الفارط 
بتمك��ني محمود بن صال��ح وابراهي��م البحري من 
راح��ة الس��ترداد أنفاس��هما باإلضاف��ة إل��ى غياب 
وسيم كمون بسبب عقوبة اإلنذار الثالث، وسيكون 

هذا الثالوث ضمن املجموعة التي س��تواجه احتاد 
بنقردان اليوم األحد.

احتجاج على تغيير الميدان  
الّرياض��ي  للن��ادي  املدي��رة  الهيئ��ة  احتج��ت 
الصفاقس��ي على تغيير م��كان مباراتها ضد احتاد 
بن قردان التي س��تدور اليوم األحد في إطار الّدور 

السادس عشر من كأس تونس.
ويأت��ي ذلك بع��د أن تقرر في وقت س��ابق إجراء 
هذه املقابلة في جربة قبل أن تتلقى عشية اجلمعة 
هيئ��ة الن��ادي الصفاقس��ي مراس��لة م��ن اجلامعة 
التونس��ية لكرة القدم مف��اده أن املقابلة س��ُتجرى 

ببنقردان.
وفي هذا الّس��ياق أّك��د مهّذب الشواش��ي الكاتب 
العام للنادي الصفاقس��ي ف��ي تصريح صحفي أّن 
الظ��روف األمنية التي من أجلها مت نقل املباراة إلى 
جرب��ة مازالت قائم��ة. كما حّمل الّشاوش��ي املكتب 
اجلامع��ي املس��ؤولية الكامل��ة على س��المة الوفد 

الصفاقسي خالل تنقله لبنقردان.

األولى لمابيدي
بالرغ��م م��ن التحاق��ه باملجموع��ة متأخ��را بعد 

وصوله لصفاقس األحد الفارط إال أن املدرب غازي 
الغراي��ري جازف في لقاء جمعي��ة جربة باملنتدب 
اجلديد من فيتا كلوب ليما مابيدي س��يما وأنه قدم 
م��ردودا طيبا خالل ه��ذه املقابلة، وم��ن املنتظر أن 
تتواصل مش��اركة مابيدي خ��الل لقاء األحد القادم 
أم��ام احت��اد بنق��ردان في انتظ��ار التح��اق يونس 
س��انتامو الذي أخ��ر قدومه ليوم الس��بت بس��بب 

بعض االلتزامات.

احتراز على العب النجم
بع��د االحت��راز ال��ذي تقّدم ب��ه امللعب القابس��ي 
ض��ّد مش��اركة الع��ب النج��م الرياضي الس��احلي 
ق��ام الن��ادي الرياض��ي الصفاقس��ي بإي��داع إثارة 
ضّد نفس الالعب الذي ش��ارك في لقاء الكالس��يكو 
ي��وم األحد الفارط وس��ط إيتاء عدد م��ن اجلماهير 
الصفاقسية لسوء تصرف اللجنة القانونية للسي 
آس آس معتبرين أن هذه اللجنة غابت عنها اليقظة 
واحلرص على عكس نظيرتها في امللعب القابس��ي 
التي اس��تغلّت مش��اركة الالعب غازي عبد الرزاق 
من أجل القيام بإثارة ورفع حظوظها في نيل نقاط 

املباراة املاضية أمام النجم.   
من جهته، أكَد مستشار القانون الرياضي أنيس 

بن ميم في تصريح صحف��ي أّن اإلثارة التي قدمها 
النادي الصفاقس��ي ضد مش��اركة عب��د الرزاق في 
املب��اراة الت��ي جمع��ت الفريق��ني في إط��ار اجّلولة 
األولى إياب لبطولة الّرابطة احملترفة األولى لكرة 

القدم غير قانونية.
وش��ّدد بن مي��ّم على أن أجل تق��دمي اإلثارة أغلَق 
بعد مرور 5 مباريات منذ اجلولة 11 وبالتالي فإن 
مشاركة غازي عبد الرزاق ضد النادي الصفاقسي 

تعتبر قانونية.
وفي اجلهة املقابلة، أكدت هيئة النجم الساحلي 
قانوني��ة مش��اركة الالعب غ��ازي عبد ال��رزاق في 
مباراتي الفريق ضد النادي الرياضي الصفاقس��ي 
األول��ى  اجلولت��ني  حلس��اب  القابس��ي  وامللع��ب 

والثانية من بطولة الرابطة احملترفة األولى..

النادي الصفاقسي

ورقة حمراء وانتصار أليمن عبد 
النور في دربي موناكو ونيس !

الضمري الرياضي
ش��ارك الالعب الدولي التونس��ي أمين عبد النور س��هرة اجلمعة مع 
فريق��ه موناكو كأساس��ي ضد نيس ف��ي مواجهة درب��ي انتهت بفوز 
فريق العبنا بهدف نظيف خارج قواعده، لكن االنتصار تخلّلته ورقة 
حم��راء ضد عبد الن��ور رفعت في وجهه في نهاية الش��وط األول اثر 
تدخ��ل عنيف جعل فريقه يخوض كامل الش��وط الثاني منقوصا من 

خدماته.
وفي هذا املس��توى االحترافي ف��إّن عبد النور مطالب بتهذيب لعبه 
ومس��اعدة فريقه بش��كل ايجابي وتفادي مثل هذه التدخالت التي قد 

تعود سلبيا عليه قبل أن تتسبب في نتائج وخيمة على فريقه.

- فؤاد ـ ن
حت��ت عن��وان "من أج��ل احلي��اة.. من أجل 
1 م��ارس  الي��وم األح��د  الس��الم" تنتظ��م 
2015 بجوهرة الساحل بإشراف مندوبّية 
الشباب والرياضة بسوسة الدورة الثانية 
م��ن مارطون الع��دو الذي يقام بب��ادرة من 
وحدة تنش��يط األحي��اء سوس��ة وجمعّية 
متدّخل��ي الس��ياحة وف��رع ألع��اب الق��وى 
والتنس��يق  األك��ودي  الرياض��ي  باله��الل 
مع الس��لط اجلهوّية ودعم فض��اء األلعاب 

"حّنبعل بارك".
وستشهد س��احة املدن املتوأمة بوجعفر 
سوس��ة انطالق الس��باق مبش��اركة عّدائي 
نادي ألعاب القوى بسوس��ة وبقّية الفئات 
العمرّية )ش��باب وكه��ول...( في حني يقام 
بالتوازي مع هذه االنطالقة س��باق ثان ملن 
س��ّنهم دون العشرين )أطفال ويافعني( من 
مفت��رق الّطرق بحمام سوس��ة امل��ؤّدي إلى 
املنطقة الس��ياحية "القنطاوي" مبشاركة 
عّدائ��ي ف��رع ألع��اب الق��وى بجمعّية هالل 

أكودة وعدد من األطفال.
 ومن أج��ل إجناح هذا احل��دث الرياضي 
جمي��ع  واس��تعّدت  اجله��ود  كّل  تكاثف��ت 
األط��راف املس��اهمة واملتعاونة م��ع الهيئة 

املنّظم��ة لتذلي��ل العدي��د م��ن الصعوب��ات 
ويأت��ي تنظي��م املاراطون اس��تجابة لرغبة 
ش��باب األحياء بكّل من حّي  "بوخزر" من 
معتمدّية سوسة جوهرة ثّم حي"الغدران" 
م��ن معتمدّية س��يدي عبد احلمي��د لتعاطي 
الرياض��ة. واعتب��ارا أيض��ا ب��أّن ممارس��ة 
الرياضة تنّمي الرغبة في احلياة والس��الم 
وتساهم في االعتدال والتوازن النفسي. لذا 
ميّثل انتظ��ام هذا الع��رس الرياضي بادرة 
م��ن وحدة تنش��يط األحياء سوس��ة وبقّية 
النس��يج اجلمعياتي قصد حتفيز الش��باب 
عل��ى ممارس��ة رياض��ة الع��دو واكتش��اف 
بعض املواهب وتش��جيعهم على االنخراط 
في نوادي ألعاب القوى بسوس��ة أو أكودة 
وتبق��ى الّدع��وة مفتوحة ل��كّل الراغبني من 

عموم الناس للمشاركة في هذا املاراطون.
وجدير بالذكر أّنه بالتنسيق مع جمعّية 
متدّخل��ي الس��ياحة س��تتّم دع��وة ع��دد من 
الس��ّياح األجانب املقيمني بالنزل التونسّية 
للمش��اركة في ه��ذا احل��دث الرياضي ملزيد 
اإلش��عاع والتش��جيع عل��ى زي��ارة الب��الد 

التونسية وتنمية املنتوج السياحي.
وس��يتّم اس��تقبال الوافدي��ن عل��ى نقطة 
الوص��ول أم��ام منت��زه األلع��اب " حنبعل 

ب��ارك" أين س��ينتظم حف��ل تنش��يطّي يتّم 
خالله تكرمي املش��اركني وتوزي��ع اجلوائز 
الفائزي��ن  عل��ى  وك��ؤوس(  )ميدالي��ات 
بع��ض  تك��رمي  جان��ب  إل��ى  باملاراط��ون 
قدماء وأبط��ال العدو مبدينة سوس��ة على 
غرار علي باحلاج ش��هر "األس��د" والبطل 
التونسي في العدو محمد علي الشوري في 

صنف األواسط سابقا.

سوسة:

ماراطون من أجل الحيــاة.. من أجل الســـالم

حظوظ وافرة للمرور في مسابقة الكأس..
وغضب الجماهير بسبب تقصير اللجنة القانونية
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 الرياضي
تدور عشية اليوم لقاءات الدفعة الثانية 
من مباريات الدور السادس عشر لكأس 
تون��س بع��د أن دارت أمس دفعة بثالث 
مباريات. وقد كان الترجي اجلرجيسي 
أول املتأهل��ني لل��دور ثم��ن النهائي بعد 

انسحاب منافسه احتاد بوسالم.
وباس��تثناء النادي اإلفريقي ستكون 
أندي��ة القس��م األول ف��ي مهم��ة س��هلة 
حي��ث يالق��ي اإلفريق��ي جن��م املتل��وي 
عل��ى أرضي��ة ملع��ب ه��ذا األخي��ر فيما 
يتحول النجم ملالقاة س��هم قصر قفصة 
الناش��ط ضمن بطولة الرابط��ة الثالثة 
ويلتق��ي الن��ادي الصفاقس��ي احتاد بن 
قردان من الرابطة احملترفة الثانية فيما 
تع��د مقابل��ة امللعب القابس��ي واالحتاد 

املنستيري قمة لقاءات هذا الدور.
الن��ادي اإلفريقي س��يكون على موعد 
م��ع تنقل محفوف باملخاطر إلى عاصمة 
املناجم حيث س��يواجه جنم املكان لكنه 
سيس��تفيد من األسبقية املعنوية الهامة 
التي كسبها على حساب منافسه بفوزه 
علي��ه ذهاب��ا وإياب��ا حلس��اب البطولة 
وأيض��ا بتص��دره الترتي��ب برصيد 39 
نقط��ة مبتعدا بف��ارق خم��س نقاط عن 
أق��رب مالحقيه ف��ي الوقت ال��ذي يركز 

فيه جن��م املتلوي املتعث��ر اهتمامه على 
ص��راع البق��اء في ظ��ل احتالل��ه املركز 
قب��ل األخير. ورغم ذلك ل��ن تكون مهمة 
اإلفريق��ي الفائ��ز باللق��ب آخر م��رة عام 
2000 س��هلة أو مبن��أى ع��ن مفاج��آت 
ال��كأس أمام منافس يبح��ث عن انتصار 

مينحه دفعة معنوية في صراع البقاء.
مهم��ة الن��ادي الصفاقس��ي س��تكون 
أقل صعوبة من مهم��ة متصدر البطولة 
حيث سيتحول ملواجهة فريق احتاد بن 
ق��ردان لك��ن املفاجأة تبق��ى واردة دائما 
في لق��اءات الكأس باعتب��ار اإلمكانيات 

الطيبة التي يتمتع بها الفريق احمللي.
ف��ي ملع��ب محم��د القمودي س��تكون 
الفرص��ة مواتي��ة ألبناء امل��درب فوزي 
البنزرت��ي للعودة لطري��ق االنتصارات 
بع��د 3 تع��ادالت ف��ي البطول��ة عندم��ا 
يالقي س��هم قص��ر قفصة الذي ينش��ط 
ف��ي بطولة الرابطة الثالثة. مهمة النجم 
ل��ن تكون صعبة باعتبار تباين موازين 

القوى.
لق��اء خالص بني فريق��ني من الرابطة 
احملترفة األولى امللعب القابسي وضيفه 
االحت��اد املنس��تيري يع��د قم��ة لقاءات 
الدور الس��ادس عش��ر حيث يسعى كل 
فري��ق لتحقي��ق التأه��ل ول��و أن فري��ق 

عاصمة الرباط سيكون تركيزه منصب 
عل��ى البطول��ة واالبتع��اد ع��ن املراك��ز 
األخي��رة ف��ي ظ��ل الوضعي��ة الصعب��ة 
التي يعيش��ها. في بقي��ة مقابالت اليوم 
يحل حمام األنف ضيفا على نادي مكثر 
ويلعب النادي البنزرتي في ضيافة أمل 

حمام سوسة.
ويتحول مس��تقبل القصري��ن ملالقاة 
قوافل قفصة ويستضيف أوملبيك الكاف 
شبيبة القيروان وتتحول جمعية جربة 
ملواجهة نادي الش��مينو فيما يستضيف 
فريق القلع��ة الكبرى امللعب التونس��ي 
ومس��تقبل وادي الليل مس��تقبل املرسى 

وسهم رأس اجلبل مستقبل قابس.

البرنامج 
األحد الساعة 14.00

ملعب املتلوي )850 متفرج(
جنم املتلوي – النادي االفريقي 

حتكيم مراد بن حمزة
ملعب بوشمة )دون جمهور(

امللعب القابسي – االحتاد املنستيري
حتكيم سليم باخلواص

ملعب وادي الليل )300 متفرج(
مس��تقبل   – اللي��ل  وادي  مس��تقبل 

املرسى

ملعب مكثر املعشب )دون جمهور(
نادي مكثر – نادي حمام األنف

حتكيم قيس الفوراتي
ملعب القمودي قفصة )150 متفرج(
سهم قصر قفصة – النجم الساحلي 

حتكيم وسيم بن صالح
ملعب بن قردان )500 متفرج(

احتاد بن قردان – النادي الصفاقسي 
حتكيم عبد احلميد احلشفي

ملعب مقرين الرياض )دون جمهور(
نادي الشيمنو – جمعية جربة

حتكيم محمد البركاتي
ملعب حلوار )800 متفرج(

أمل حمام سوسة – النادي البنزرتي

حتكيم وليد اجلريدي
ملعب القلعة الكبرى )300 متفرج(

امللع��ب   – الكب��رى  القلع��ة  خط��اف 
التونسي

حتكيم أمير العيادي
ملعب الكاف )500 متفرج(

أوملبيك الكاف – الشبيبة القيروانية
حتكيم محمد بن حسانة

ملعب قفصة )2500 متفرج(
قوافل قفصة – مستقبل القصرين

حتكيم حامت شحيدر
ملعب رأس اجلبل )دون جمهور(

سهم رأس اجلبل – مستقبل قابس
حتكيم اسكندر عبيدة

الدور 16 لكأس تونس
للكبار تحد يسير واإلفريقي في امتحان عسير

 الرياضي
يحتضن قص��ر الرياض��ة باملنزه 
عش��ية اليوم انطالقا من الس��اعة 
الرابع��ة درب��ي العاصم��ة والذي 
سيضع صاحبي الصدارة الترجي 
الرياضي والنادي اإلفريقي وجها 
لوجه حلساب اجلولة الثالثة من 

مرحلة التتويج.
يدخ��ل  نقط��ة   18 برصي��د 
الفريق��ني املباراة الت��ي يطمح كل 

ط��رف فيها إلى حتقيق انتصار يضعه منفردا ف��ي الصدارة وبالتالي مواصلة 
مش��وار املرحل��ة الثانية من الس��باق نحو اللقب بروح انتصاري��ة عالية نظرا 
لقيم��ة نتيجة الدربي. تش��كيلة النادي اإلفريقي س��تعرف غياب منس��قه عبد 
احلق بن صالح بس��بب تعرضه إلصابة س��تجبره على الركون لراحة بثالثة 
أسابيع على األقل قبل العودة للمقابالت. في املقابل فإن املدرب جنيب بن ثاير 
لن يتس��نى له التعويل على خدمات الالعب شفيق بوقديدة بعد قرار اجلامعة 
عدم تأهيله بس��بب فس��خ عقده مع جمعية احلمامات خارج اآلجال القانونية 
وع��دم تق��دمي إجازة العب هاو من ط��رف جمعية احلمام��ات باإلضافة لغياب 
إمض��اء رئيس الترجي الرياضي في العقد املق��دم للجامعة مقابل املوافقة على 
تأهيل الالعب أس��امة اجلزيري الذي انتقل م��ن جمعية احلمامات إلى الترجي 

الرياضي.

البرنامج
قصر الرياضة باملنزه 

الترجي الرياضي – النادي اإلفريقي )الوطنية 2(
حتكيم القرقوري والنصري

اليوم بقصر الرياضة المنزه

دربي فك االرتباط بين الترجي واإلفريقي
مصر تنسحب من تنظيم "كان" 2017 وتدعم الجزائر

 الرياضي 
أعل��ن هان��ي أبوريدة عضو املجلس التنفيذي لالحتاد الدولي لكرة القدم "فيف��ا" أن رئيس االحتاد املصري جمال عالم 
استجاب لضغوطه وقرر االنسحاب من تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2017 وذلك لدعم اجلزائر التي طلبت تنظيم البطولة 

باعتبارها دولة عربية شقيقة وحتتاج لدعم مصر لنيل شرف تنظيم البطولة.
وكان أبوريدة قد مارس ضغوطا كبيرة على االحتاد املصري لكرة القدم من أجل االنس��حاب من املنافسة على تنظيم 

بطولة أمم إفريقيا 2017 لصالح اجلزائر خاصة أن هناك اجتاه قوي داخل "الكاف" إلسناد البطولة لها.
وأكد عضو املجلس التنفيذي ل�"فيفا" لالحتاد املصري برئاس��ة جمال عالم أن موقف امللف املصري ضعيف جدا بس��بب 
األح��داث السياس��ية التي متر به��ا البالد حاليا فضال ع��ن منع اجلماهير من حضور املباريات بس��بب س��قوط ضحايا في 
مذبحتي بورسعيد والدفاع اجلوي. وأضاف أبوريدة في تصريحات صحفية على هامش زيارته لبعثة األهلي في اجلزائر 
قبل مباراة السوبر األفريقي أن مصر تقدمت بطلب تنظيم البطولة خالل فترة لم يتقدم فيها أي أحد الستضافة البطولة لكن 

بعد تقدم اجلزائر رسميا تقرر دعمها من قبل احتاد الكرة املصري الذي تربطه عالقة قوية بنظيره اجلزائري.

 الرياضي
 اعتبر التونس��ي سامي الطرابلس��ي املدير الفني لفريق الكرة بنادي الس��يلية القطري تعادل فريقه مع الغرافة في املباراة 
الت��ي أقيمت بينهما مس��اء اجلمعة باجلولة الثامنة عش��رة من دوري جن��وم قطر والتي انتهت بالتع��ادل االيجابي بثالثة 
أهداف لكل منهما، تعادالً بطعم الفوز . وقال املدرب األسبق للمنتخب الوطني، سامي الطرابلسي، في املؤمتر الصحفي عقب 
املب��اراة " أداءنا كان جيدا كالعادة لكن لألس��ف ف��ي كل مرة ينقصنا القليل من الفعالية، حققن��ا في اجلولة املاضية تعادالً 
بس��بب الف��رص التي أضعناه��ا، لهذا قمنا في التدريب��ات بالتركيز أكثر عل��ى الهجوم." على اجلانب اآلخ��ر أكد البرازيلي 
باكيتا املدير الفني لفريق الكرة بنادي الغرافة أن فريقه كان يطمح للفوز على السيلية، وقال: "سعينا للفوز من أجل إنهاء 
سلس��لة الهزائم التي تعرض لها الفريق على مدار املباريات األخيرة ، تأخرنا في مباراة اليوم ورجعنا للمباراة ثم تقدمنا 
لكن املنافس أدرك التعادل في الدقائق األخيرة، وهذا هو حال الكرة". وعن مدى رضاه عن أداء الفريق .. قال مدرب الغرافة 
"األداء الي��وم أفضل م��ن مباراة األهلي، والبد أن نعرف أن الفريق دخل عليه 6 عناص��ر جديدة من الالعبني، وبالتالي هذه 

العناصر حتتاج للتأقلم واالنسجام مع زمالئهم القدامى، ولذا أنا أعتبر األداء اليوم مرضياً في ظل هذه الظروف".

سامي الطرابلسي مدرب السيلية القطري: 

التعادل مع الغرافة بطعم الفوز
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كرة اليد

منتخب الكبريات يتربص في فرنسا 
والجامعة تعقد جلسة عادية الشهر المقبل

 الرياضي
في إطار مش��اركة منتخب الكبريات في للدورة الترشيحية لأللعاب األوملبية 
بأنغ��وال م��ن 18 إل��ى 22 م��ارس الق��ادم يج��ري منتخبنا تربص��ا حتضيريا 
بفرنس��ا م��ن 8 إلى 15 م��ارس ويالقي خالل��ه فريق "تولون" الفرنس��ي في 
مناس��بتني على أن يكون موع��د التحول إلى أنغوال ي��وم 16 مارس عبر دبي. 
وس��يقود الوفد الس��يد عدنان لعويان وعلى هامش هذه الدورة ينظم اإلحتاد 
اإلفريق��ي اجتماع��ا تقييميا ملش��اركة املنتخبات اإلفريقية ف��ي بطوالت العالم 
وخصوص��ا بطول��ة العالم لألكابر األخيرة بقطر وس��يمثل األس��تاذ معاذ بن 
زايد اجلامعة في هذا االجتماع.  كما يعقد املكتب اجلامعي يوم األربعاء القادم 
اجتماع��ا م��ع اإلدارة الفنية بخصوص التربصات القادم��ة ملختلف املنتخبات 

الوطنية للذكور واإلناث.
م��ن جهة أخرى تعتزم اجلامعة عقد اجللس��ة العامة العادية خالل ش��هر مارس 
2015 ف��ي انتظ��ار التنس��يق مع مراقبي احلس��ابات واخلبير احملاس��بي كما قرر 
املكتب اجلامعي في اجتماعه الدوري األخير إعادة توزيع املسؤوليات بني األعضاء 

لرئاسة مختلف اللجان اجلامعية لتصبح كاآلتي 
جلنة التأهيل واإلجازات: عبد القادر بودريقة

اللجنة الرياضية املركزية: علي العيادي

قبول استقالة المناعي
خالل اجتماع مساء اخلميس قرر املكتب اجلامعي قبول استقالة العضو اجلامعي 
رض��ا املناعي من جلنة املنتخبات الوطنية للذك��ور مع تكليف رئيس اجلامعة مراد 
املستيري برئاسة هذه اللجنة وتكليف كل أعضاء املكتب اجلامعي مبختلف شؤون 

املنتخبات الوطنية. 
وسيتولى رضا املناعي مهمة التنسيق والعالقات مع مختلف الهياكل الدولية.

ملف تنظيم مونديال األصاغر
وفيما يتعلق بتقدمي ملف ترشح لإلحتاد الدولي لتنظيم بطولة العالم لألصاغر 

سنة 2019 قرر املكتب اجلامعي استشارة وزارة الشباب والرياضة قبل ذلك.  
م��ن جهة أخرى قرر املكتب اجلامعي املوافقة على طلب ترش��ح النجم الس��احلي 
للمش��اركة ف��ي البطول��ة العربية لألندي��ة الفائزة بال��كأس التي س��تدور بأغادير 
املغربي��ة من 20 إلى 30 مارس 2015. فيما س��تتم استش��ارة اإلحت��اد العربي قبل 
املوافق��ة على طل��ب ترش��ح الترجي الرياضي للمش��اركة ف��ي هذه ال��دورة والذي 
ورد عل��ى اجلامعة بتاريخ 18 فيفري أي بعد اآلجال القانونية احملددة مس��بقا من 

اإلحتاد العربي. 
كم��ا تق��رر املوافقة عل��ى مقترحات الرابط��ة الوطنية بخص��وص منح لقب 
أفض��ل العب ف��ي كل مقابل��ة خالل مرحل��ة التتوي��ج األخيرة لبطولة القس��م 
اإلع��الم  جلن��ة  م��ع  للتنس��يق  باإلضاف��ة   )super play-off( أ  الوطن��ي 
واالتصال باجلامع��ة لتنظيم ندوة صحفية بعد كّل مقابل��ة بداية من املرحلة 

األخيرة لبطولة القسم الوطني "أ".

 الرياضي
س��تلعب مرحلة البالي أوف اخلاص��ة ببطولة النخبة في 
كرة القدم موس��م 2015-2014 في شكل بطولة مصغرة 
ذهابا وإيابا. وقد ترش��ح له��ذه املرحلة الترجي الرياضي 
والنج��م الس��احلي وجن��م املتل��وي والنادي الصفاقس��ي 

والترجي اجلرجيسي والنادي اإلفريقي.
وس��تلعب ه��ذه املرحل��ة حس��ب الرزنام��ة التالي��ة في 

انتظار حتديد مواعيد اجلوالت:

الجولة 1 
الترجي الرياضي - النجم الساحلي 

جنم املتلوي - النادي الصفاقسي 
الترجي اجلرجيسي - النادي اإلفريقي

الجولة 2 
النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي

النادي اإلفريقي - جنم املتلوي 
النجم الساحلي - الترجي اجلرجيسي

الجولة 3 
جنم املتلوي - النجم الساحلي

النادي الصفاقسي - النادي اإلفريقي
الترجي اجلرجيسي - الترجي الرياضي

الجولة 4 
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
الترجي الرياضي - النادي اإلفريقي

جنم املتلوي - الترجي اجلرجيسي

الجولة 5 
جنم املتلوي - الترجي الرياضي

النادي اإلفريقي - النجم الساحلي
الترجي اجلرجيسي - النادي الصفاقسي

روزنامة مباريات مرحلة البالي أوف لبطولة النخبة

مباراة جرجيس وحمام األنف يوم 11 مارس
 الرياضي

قررت الرابطة الوطنية احملترفة لكرة القدم تعيني املباراة 
املؤجل��ة من اجلول��ة 17 بني الترجي اجلرجيس��ي ونادي 
حم��ام األنف ي��وم االربعاء 11 م��ارس القادم ف��ي انتظار 

حتديد امللعب الذي سيحتضن اللقاء.
يذكر أن املباراة كانت قد تأجلت بسبب األوضاع األمنية 

التي شهدتها مدينة بن قردان خالل األيام الفارطة.

حبيبي يا رسول الله… رسالة من جماهير اتحاد جدة إلى العالم
 الرياضي

أرس��لت جماهير فريق احتاد جدة السعودي لكرة القدم من مدينة امللك "عبد الله بن عبد العزيز" الرياضية في جدة 
رس��الة مهمة إلى العالم أجمعت فيها عن مدى حبها وعش��قها لرس��ول الله صلى الله عليه وس��لم من خالل "تيفو" 
كتب عليه "حبيبي يا رس��ول الله" خالل مباراته أمام الش��علة في اجلولة 16 من دوري "عبد اللطيف جميل" حيث 
ن��ال إعجاب وإش��ادة من جميع مش��جعي األندية األخرى. وكانت مدرجات "اجلوهرة املش��عة" ق��د امتألت بالكامل 
باجلماهي��ر لتزي��ني "التيف��و" الذي أعدته للدفاع عن رس��ول الله والتعبير عن محبتهم لس��يد اخلل��ق ويتبنى فكرة 

الدفاع عن رسولنا الكرمي محمد صلى الله عليه وسلم بعد احلمالت املسيئة له في بعض وسائل اإلعالم الغربية.
وقد القت هذه احلركة استحسان عديد الوجوه الرياضية في العالم اإلسالمي حيث قام الالعب الدولي املصري وجنم 
نادي األهلي محمد أبو تريكة بتقدمي كل الشكر جلمهور نادي اإلحتاد وذلك بعد تقدمي رائع جسد معاني األخالق من قبل 
هذا اجلمهور . حيث قام املصري أبو تريكة بإعادة نش��ر تغريدة النجم الس��عودي نواف التمياط والذي كتب فيها عليه 
أفضل الصالة وأمت التسليم عندما تكون الرياضة وسيلة وتستخدم لغاية عظيمة نسمو بأفعالنا شكرا جمهور اإلحتاد.

دون تحديد تاريخ

صحيفة ماركا تؤكد موافقة ريال مدريد على خوض 
لقاء ودي في الجزائر 

 الرياضي
أعط��ى ن��ادي ري��ال مدريد اإلس��باني موافقته النهائية خلوض مب��اراة ودية باجلزائ��ر على أن يحدد تاريخها الحقا حس��ب ما 
أوردت��ه صحيفة ماركا اإلس��بانية القريبة جدا من الريال. وحس��ب نفس املصدر فإن تنظيم هذه املباراة كان قد تقرر في ش��هر 
جويلية 2013 بني ومت حتديد تاريخ 18 ماي 2014 في أول األمر بني الطرفني قبل أن يتم إلغاؤه بسبب التزام النادي املدريدي 
مبنافس��ة رابطة أبطال أوروبا التي توج بلقبها. وأوضحت صحيفة "ماركا" أن رفاق كريس��تيانو رونالدو سيواجهون سواء 
املنتخ��ب اجلزائري أو ناديا أو منتخبا ألحس��ن العبي الرابطة اجلزائرية األول��ى. ومن املقرر أن يتم حتديد هذا املوعد بحضور 
الالع��ب الدولي الفرنس��ي الس��ابق ذي األص��ول اجلزائرية زين الدي��ن زيدان املدي��ر الرياضي احلالي لري��ال مدريد. وتضيف 
اليومية اإلس��بانية بأن املقابلة س��تجري مبلعب 5 جويلية )اجلزائر( الذي يعرف حاليا أش��غال ترميم وإعادة تهيئة. وس��بق 

لريال مدريد أن تقابل مع املنتخب اجلزائري مبلعب 5 جويلية و ذلك عام 1982  عاد فيه الفوز للخضر بهدفني لهدف.
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 الرياضي
كش��فت تقاري��ر صحفي��ة أن الصراع 
للتعاق��د م��ع الظهي��ر األمي��ن لن��ادي 
ب��دأ  ق��د  دانيل��و  البرتغال��ي  بورت��و 
أوروبي��ة  أندي��ة  ع��دة  م��ن  بالفع��ل 
حت��اول جاه��داً التوقيع م��ع الدولي 
البرازيل��ي وم��ن حي��ث املب��دأ فهناك 
أفضلية لعمالق��ي الليغا ري�ال مدريد 

وبرشلونة.
ف��ي  "م��اركا"  صحيف��ة  وذك��رت 
س��اعة متأخ��رة م��ن مس��اء اجلمع��ة 
أن ع��دة أندي��ة انضم��ت للص��راع من 
أج��ل التعاق��د م��ع دانيل��و وأبرزه��ا 
بايرن ميونيخ األملاني، باريس س��ان 
جيرم��ان الفرنس��ي، روم��ا اإليطالي 
يونايت��د  مانشس��تر  إجنلت��را  وف��ي 

ومانشستر سيتي.
وس��ينتهي عق��د دانيلو م��ع بورتو 
 ،2016 ج��وان   30 ف��ي  البرتغال��ي 
ولذل��ك فمن احملتمل أن يس��تمع نادي 
"الدراغاو" للعروض التي س��تنهال 
على الالعب في صيف 2015، ويتميز 
رئي��س الن��ادي البرتغال��ي بينتو دا 
كوستا بسمعته املميزة في التفاوض 

إذ من احملتمل أن يكون س��عر الالعب 
بورت��و  ف��إن  ذل��ك،  ورغ��م  مرتف��ع. 
يس��عى جاه��داً لتمدي��د عق��د الظهير 
األمين، ولكن دانيل��و يعتقد أن فترته 
م��ع الن��ادي البرتغالي أش��رفت على 
اإلنته��اء، البرازيلي والذي يبلغ س��ن 
ال� 23 أثبت بالفعل أنه على اس��تعداد 
التخاذ خطوة لألم��ام واالنتقال ألحد 
أكبر األندية األوروبية، ويريد السير 
أمري��كا  عل��ى خط��ى بع��ض العب��ي 
اجلنوبي��ة والذين تأقلم��وا مع الكرة 
األوروبي��ة في أندي��ة بورتو وبنفيكا 
ثم أصبح��وا جنوم أمث��ال دي ماريا، 
بيبي، دييغو ريباس، فالكاو، جيمس 

رودريجيز وهالك.
وأكدت "ماركا" أنه مع ظهور عدة 
أندية في الصراع للتعاقد مع دانيلو، 
فإن قيم��ة الالعب بدأت ترتفع، وعلى 
حد قول نفس الصحيفة فيتوقع قادة 
نادي ري�ال مدريد أن سعر البرازيلي 
س��يصل حلوال��ي 25 ملي��ون ي��ورو 
ولك��ن إذا اس��تمر الالع��ب ف��ي تقدمي 
موسم مميز فهناك مخاوف بأن يصل 

إلى أكثر من 30 مليون يورو .
وهناك تفاؤل كبير في ري�ال مدريد 

إذ لديهم ميزة تكمن في مواطن دانيلو 
وهو كاس��يميرو، العب خط الوس��ط 
يلع��ب م��ع الن��ادي البرتغال��ي ه��ذا 
املوس��م عل��ى س��بيل اإلع��ارة وهناك 
إمكاني��ة ب��أن يكون كاس��يميرو جزء 

من صفقة دانيلو.
وفي األخير، أش��ارت "م��اركا" أن 
ري���ال مدري��د إتخ��ذ اخلط��وة األولى 
احمليط��ة  للبيئ��ة  اهتمام��ه  أظه��ر  إذ 

بالالع��ب، وم��ن حي��ث املب��دأ يتوقع 
صفق��ة  تك��ون  ب��أن  امللك��ي  الن��ادي 
البرازيل��ي معق��دة للغاي��ة خصوصاً 
م��ع إص��رار جن��م برش��لونة نيم��ار 
دا س��يلفا ف��ي جل��ب الالع��ب بجواره 
حي��ث يعتبر صدي��ق مق��رب لدانيلو 
وأخب��ره ب��أن ينتظر وص��ول عرض 
م��ن البلوغرانا وال يتس��رع في اتخاذ 

قراره بشأن مستقبله.

مورينيو:

تيري يقترب من تمديد 
عقده

الضمري الرياضي
قال املدير الفني لنادي تشيلس��ي، جوزيه مورينيو، إن جون تيري حصل على الضوء األخضر لالس��تمرار لعام إضافي مع 

الفريق اللندني، وإنه سيوقع قريباً على متديد التعاقد. 
وأضاف مورينيو أن تيري )34 عاماً( الذي انضم إلى تشيلسي قبل 20 عاماً عندما كان تلميذاً وافق على لوائح النادي التي 

تنص على التجديد ملن هم فوق ال�30 عاماً بشكل سنوي.
وق��ال موريني��و بعد تدريب فريقه اس��تعداداً ملباراته في مواجهة بيرنل��ي: "أعتقد أن الكل يريد البق��اء في النادي وبصفة 
خاصة هو الذي اس��تمر هنا طوال حياته، تقبل سياس��تنا اخلاصة بالتمديد على أس��اس س��نوي بكل س��رور وأقر بأن األمر 

ينطوي على حتد".
وأض��اف مورينيو "في 2014 جنح في التحدي، وفي 2015 حصل على الضوء األخضر لتمديد عقده لعام إضافي، عاجالً 

أم أجالً سيوقع عقد التمديد الذي يستحقه".
وشارك تيري من البداية في كل مباريات تشيلسي في الدوري اإلجنليزي خالل املوسم احلالي.

وق��ال موريني��و الذي ميلك تش��كيلة كاملة فيما ع��دا املصاب جون أوبي مي��كال أنه لن يتحدث عن عقده م��ع النادي رغم 
تقارير إعالمية بريطانية حتدثت عن متديد االرتباط بني الطرفني.

وقال مورينيو: "أنا وضعي مختلف، فال يزال في عقدي عامان آخران، أريد البقاء وأعتقد  س��عادة النادي بوجودي، 
لكني ال احتاج لعقد اآلن، سأبقى في النادي طاملا أراد مالك النادي رومان إبراموفيتش بقائي".

وعّب��ر مورينيو عن دهش��ته لكث��رة املخالفات التي ترتكب ض��د مهاجمه البلجيكي إي��دن هازارد إذ أن 
األرقام تشير إلى أن هازارد هو أكثر العبي الدوري االجنليزي املمتاز تعرضاً للمخالفات.

مع تواصل عروضه المميزة مع بورتو.. صراع معقد بين 
كبار أوروبا للتعاقد مع دانيلو

عيادة الرياضيين 

روبوت ياباني 
ز الرياضيين 

ّ
يحف

بالطماطم
أغذي��ة  تصني��ع  ش��ركة  تأم��ل 
ياباني��ة أن جتع��ل الطماطم أحدث 
ف��ي  الع��داؤون  يحمل��ه  ش��يء 
الس��باقات الطويل��ة مث��ل ماراثون 

طوكيو 2015.
كاجوم��ي  ش��ركة  وكش��فت 
احمل��دودة مع ش��ركة مي��وا دينكي 
باختراعاته��ا  املعروف��ة  الفني��ة 
النق��اب  اخلمي��س،  الغريب��ة، 
عم��ا أس��متاه روب��وت “الطماط��م 
احملمول��ة” ف��ي املع��رض الدول��ي 

اكسبو 2015 ملاراثون طوكيو.
اجله��از  أو  الروب��وت  وي��زن 
كيلوغرام��ات  ثماني��ة  املبتك��ر 
ويثبت كحقيب��ة الظهر على كتفي 

العداء.
حب��ات  س��بع  اجله��از  ويق��دم 
طماطم متوس��طة احلج��م للعداء 
مبج��رد  األخ��رى  تل��و  واح��دة 
ضغطه عل��ى زر أس��فل الروبوت 
الس��باق.  ف��ي  مش��اركته  أثن��اء 
وملن يري��د من العدائني اس��تمرار 
الش��ركتان  الطماطم تقدم  تق��دمي 
الروب��وت  م��ن  أخ��رى  نس��خة 
أخف وزنا )ثالث��ة كيلوغرامات( 
تس��مى "طماطم محمولة-نسخة 
 12 تق��دمي  بوس��عها  صغي��رة" 
حبة أصغر من طماطم شيري في 
الوقت ال��ذي يحدده الع��داء أثناء 

السباق.
الروب��وت  مط��ّور  وق��ال 
"أردنا  س��وزوكي:  ش��يجينوري 
وس��يلة ميكن عن طريقه��ا تناول 
ممارس��ة  أماك��ن  ف��ي  الطماط��م 
ه��ذا  طورن��ا  لذل��ك  الرياض��ة. 
الروب��وت لنجعل هذا الغذاء أوفر 

للرياضيني".
تصب��ح  أن  س��وزوكي  ويأم��ل 
البن��دورة ف��ي كل م��كان يحت��وي 
على أحداث رياضية كما هو احلال 
بالنس��بة للموز. وأض��اف: "نأمل 
أن يجعل الروب��وت الناس يأكلون 
الطماط��م بالفع��ل ف��ي املناس��بات 

الرياضية".
وعل��ى الرغ��م م��ن ع��دم وج��ود 
كاجوم��ي  ش��ركة  ل��دى  برنام��ج 
لع��رض الروب��وت على املس��توى 
إن��ه  س��وزوكي  ق��ال  التج��اري 
سيعدو مسافة خمسة كيلومترات 
يوم السبت حامال الروبوت الكبير 
ماراث��ون  مس��افة  كل  وس��يقطع 
طوكيو )42 كيلومترا و195 مترا( 
الي��وم األح��د بالنس��خة األصغر. 
وس��تقدم ش��ركة كاجوم��ي أيض��ا 
خمس��ني أل��ف حب��ة طماط��م إل��ى 
 2015 طوكي��و  ماراث��ون  عدائ��ي 

اليوم األحد.
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 الرياضي
واصل بوروس��يا دورمتون��د انتفاضته وتقدم 
خط��وة جدي��دة بعي��دا ع��ن منطق��ة املهددي��ن 
الق��دم  لك��رة  األملان��ي  ال��دوري  ف��ي  بالهب��وط 
)بوندس��ليغا( بف��وز الثم��ني 3/2 على مضيفه 
شتوجتارت سهرة اجلمعة في افتتاح مباريات 

املرحلة الثانية والعشرين من املسابقة.
ورف��ع دورمتوند، الذي قضى عطلة الش��تاء 
ف��ي منطقة املهدين بالهبوط ف��ي مؤخرة جدول 
املس��ابقة، رصيده إلى 25 نقطة ليقفز من املركز 
اخلامس عش��ر إلى العاش��ر بعدم��ا حقق فوزه 

الثالث على التوالي في املسابقة.
وتق��دم دورمتون��د به��دف س��جله الغابوني 
بيير إميري��ك أوباميانغ في الدقيقة 25 وتعادل 
فلوريان كلني لش��توتغارت من ضربة جزاء في 
الدقيقة 32 ولكن إلكاي غيوندوغان هدف الفوز 

لدورمتوند في الدقيقة 39 .

وف��ي الش��وط الثاني، س��جل مارك��و ريوس 
 89 الدقيق��ة  ف��ي  لدورمتون��د  الثال��ث  اله��دف 
فيم��ا أح��رز ج��ورج نايدرماي��ر اله��دف الثاني 
لشتوجتارت في نهاية اللقاء ولكن هذا لم مينع 
دورمتون��د من حتقي��ق الفوز ليضاع��ف محنة 

شتوجتارت في املسابقة هذا املوسم.
وفشل شتوتغارت في حتقيق الفوز للمباراة 
السادسة على التوالي كما مني بالهزمية الثالثة 
عل��ى التوالي وجتمد رصي��ده عند 18 نقطة في 

قاع جدول املسابقة.

 الرياضي
س��جل أندريا بيرلو هدف��ا رائعا بتس��ديدة من 25 مترا ليق��ود جوفنتوس 
املتص��در للف��وز 1-2 على أتالنتا الذي تقدم بهدف على عكس س��ير اللعب 
ف��ي دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم س��هرة اجلمعة. واس��تحوذ 
بيرل��و على الكرة في وس��ط امللع��ب وتقدم قليال ثم أطلق تس��ديدة خدعت 
احلارس ماركو س��بورتيلو ودخلت مرماه في الدقيقة األخيرة من الش��وط 
األول. وأصب��ح جوفنت��وس،، ال��ذي يتطل��ع للف��وز باللقب للم��رة الرابعة 
عل��ى التوالي، يتقدم بعش��ر نق��اط على روم��ا صاحب املرك��ز الثاني الذي 
س��يلعب ف��ي ضيافة فيرون��ا اليوم األحد. وق��ال بيرل��و للصحفيني بعدما 
ع��وض فريقه التعادل 2-2 مع تش��يزينا في اجلول��ة املاضية "اليوم كان 
من املهم بالنس��بة لنا الفوز وحتى لو لعبنا بش��كل س��يء." وأضاف "كنا 

نريد أن نرسل رس��الة إلى باقي املنافسني بالبطولة بعد التجربة الصعبة 
في تش��يزينا." وتقدم أتالنتا بهدف على عكس س��ير اللعب في الدقيقة 25 
عن طريق جيوليو ميلياتش��يو بضربة رأس اصطدمت بالقائم ثم أمس��كها 
احل��ارس جيانلويج��ي بوفون لكنها عبرت اخلط بوضوح. واس��تمر تقدم 
أتالنتا املتعثر ملدة 14 دقيق��ة فقط قبل أن يدرك فرناندو يورينتي التعادل 
بعدما أبع��د احلارس س��بورتيلو ضربة رأس من ليوناردو برونوتش��ي. 
وأعط��ى بيرلو التقدم بع��د ذلك جلوفنتوس بهدفه الثال��ث في الدوري هذا 
املوس��م ليحافظ لفريقه على س��جله اخلالي من الهزائ��م على أرضه في كل 
املسابقات هذا املوس��م. وأصبح رصيد جوفنتوس 57 نقطة من 24 مباراة 
بينم��ا ميلك روما 47 نقطة ث��م يأتي نابولي في املركز الثالث وله 42 نقطة 

وسيلتقي على أرضه مع ساسولو يوم االثنني املقبل.

وفّيا للمساته السحرية.. بيرلو يعطي جوفنتوس تفوقا بعشر نقاط 
على روما بالدوري اإليطالي

 الرياضي
رّد املدي��ر الفن��ي ملانشس��تر يونايت��د، لوي��س ف��ان غ��ال، عل��ى 
االنتق��ادات املوجهة ألداء فريقه بالق��ول أن يونايتد ميكن أن يقفز 
إلى صدارة ترتيب الدوري اإلنقليزي املمتاز لكرة القدم، اس��تناداً 

ملستوى أدائه منذ نوفمبر املاضي. 
وب��ات امل��درب الهولن��دي حت��ت املجه��ر بع��د أن ق��دم يونايتد 
سلس��لة من العروض املتواضعة على نحو غير معهود منذ تولي 

فان غال املهمة في أولد ترافورد. 
واستند يونايتد خالل تلك الفترة إلى املستوى الرائع للحارس 
ديفيد دي خيا إضافة لتسجيل الفريق أهدافاً على عكس مجريات 

اللعب مبا كان يؤدي لتغيير منحى النتائج.
ودافع فان غال الذي جلأ ألساليب مختلفة وعاد للدفع باملهاجم 
وي��ن رون��ي في قل��ب خط الوس��ط ع��ن افتق��ار فريق��ه للفاعلية 

الهجومية بتسليط الضوء على النتائج في آخر 4 أشهر.
وقال فان غ��ال خالل مؤمتر صحافي ي��وم اجلمعة، قبل حلول 
فريقه ضيفاً على س��وانزي س��يتي "عندما تنظر إلى نتيجة آخر 

19 أو 20 مباراة سترى أننا أفضل فريق في الدوري".
وأض��اف "ل��م اش��عر مطلق��اً بالس��عادة 100 %، ميكنن��ا أن 
نؤدي بش��كل أفضل من الذي نؤدي ب��ه اآلن، إال أن املهم هو الفوز 

باملباريات، أظهرنا روح الفريق عدة مرات هذا املوسم".

فان غال: يونايتد أفضل فريق في الدوري االنقليزي

مدرب إيفرتون: 
أظهرنا شخصية ال 
تصدق في الدوري 

األوروبي

الضمري الرياضي
أشاد روبرتو مارتينيز املدير الفني لنادي إيفرتون 
اإلجنلي��زي ب��أداء فريق��ه خ��الل بطول��ة الدوري 
األوروب��ي لكرة الق��دم، مضيفاً بأن��ه يتمنى تقدمي 

نفس األداء في بطولة الدوري اإلجنليزي املمتاز.
روبرتو مارتينيز صرح خالل املؤمتر الصحفي 
قائ��الً "اعتقد بأننا نقدم مس��توى رائع في بطولة 
ال��دوري األوروب��ي، وعندما أقول مس��توى رائع، 
فذلك يعنى بأننا نس��تمتع بكرة القدم، اعتقد بأننا 
نق��دم بع��ض اإلثارة عل��ى اجلان��ب الهجومي، لقد 

أظهرنا شجاعتنا وشخصية ال تصدق."
وأضاف: "علينا بتقدمي نفس األداء هذا املوس��م 
على اجلان��ب احمللي، ألن هن��اك بعض املالحظات 
البس��يطة، ال تعطينا الزخم احلقيقي خالل بعض 

املباريات."
وتابع: "ذلك ما سوف نعتمد عليه، أشعر بأننا 
لدين��ا الثقة خالل املباري��ات القليل��ة املاضية، من 
الوارد بأن تدفعنا نتيجة يوم اخلميس لالستمتاع 

بكرة القدم في كل مباراة بالدوري اإلجنليزي."
وأنهى حديثه قائالً: "كل مباراة منذ اآلن وحتى 
نهاية املوسم، ستكون هامة للغاية بالنسبة لنا."

يذكر أن نادي إيفرتون يحتل املركز الثاني عشر 
برصيد 27 نقطة، ضمن منافسات بطولة الدوري 

اإلنقليزي لكرة القدم.

دورتموند يواصل انتفاضته ويضاعف محنة شتوتغارت



ومعلوم��ة
صورة

الحل�����ول

اختبر معلوماتك
سورة الرعد / والفارغات رؤوسهن 
شوامخ / افريقيا الوسطى /  الرهط / 

اسبانيا  
عود الثقاب

18 + 36 = 54 
اختبر معلوماتك

التاري������خ
من ذاكرة

كيف يمكن لهذه العملية 
الحسابية أن تكون معقولة 

بتغيير مكان عود ثقاب واحد ؟

 العدد 583 األحد 3 جمادى األولى  1436هـ  24
الموافق لـ 22 فيفري 2015

تضاريس األرض ج  )4(
بتكرر تص��ادم األل��واح الصخرية املختلف��ة املكونة لقاع 
احملي��ط الغامربكتلة الق��ارة األم تكونت السالس��ل اجلبلية 
الت��ي ألصق��ت بح��واف تل��ك الق��ارة بالتدري��ج مضيفة الي 
مس��احتها مس��احات جديدة باس��تمرار ،  ومبطئ��ة حلركتها 

التي بدأت سريعة وعنيفة بشكل ملحوظ . 
وبارتفاع درجات احلرارة حتت أحزمة محددة من الكتلة 
القارية األولي بفعل التحلل النووي للعناصر املش��عة فيها ،  
وتكون ما يس��مي بالنقاط احلارة ،  وبدفع تيارات احلمل في 
نطاق الضعف األرضي من حتتها تفتتت تلك القارة األم الي 
عدد من الق��ارات ،  وبدأت احلركات الداخلية لألرض في دفع 
تلك الق��ارات للتباعد عن /  أو للتقارب م��ن بعضها البعض ،  
وكذلك في دف��ع األلواح الصخرية املكونة لقيعان احمليطات 
متباع��دة عن بعضه��ا البعض لتحقق ظاهرة توس��ع قيعان 
البح��ار واحمليطات ،  وجت��دد مادتها باس��تمرار ،  وللتصادم 
مع م��ا يقابلها من األل��واح الصخرية املكونة لكت��ل القارات 
لتضيف إليه��ا مزيدا من السالس��ل اجلبلية باس��تمرار ،  وال 
تتوقف هذه احلركات األرضية العنيفة إال باصطدام قارتني 
بعد تالش��ي قاع احمليط الذي كان يفصل بينهما حتت إحدي 
القارتني ،  وباصطدامهما تتكون اعلي السالس��ل اجلبلية كما 

حدث عند اصطدام الهند بالقارة اآلسيوية /  األوروبية . 
وكما ينغلق محيط م��ن احمليطات باصطدام قارتني كانتا 

مفصولتني عن بعضهما البعض مبياهه ،  قد تنقسم قارة من 
القارات بواس��طة تصدع في أحد أجزائها يتحول إلي انهدام 
علي هيئة واد خسيف او غور عميق من أغوار األرض تنشط 
في��ه عملي��ة الهبوط ال��ي ما دون منس��وب املياه ف��ي البحار 
واحمليط��ات املجاورة فتندفع مياهها إل��ي هذا الغور محولة 
إياه الي بحر طولي ش��بيه بالبحر األحمر ،  تنشط فيه عملية 

اتساع القاع حتي حتوله الي محيط . 
وهذه الدورة من دورات احلركات األرضية تس��مي دورة 
احمليط والقارة والتي قد يتحول بواسطتها احمليط الي قارة 
او يتالشي بالكامل حتت احدي القارات ،  وقد تنقسم القارة .  
ال��ي قارتني بتك��ون بحر طولي فيها يظل يتس��ع حتي يصل 

الي حجم احمليط . 

تع��ود قصة جوزيف ش��وفال إل��ى ع��ام 1879، حيث كان  
بحكم عمله كس��اعي بريد دائم التجول مغرما بجمع احلجارة 
م��ن الطرق��ات وعلى مدى الس��نوات ال��� 33 التالية ش��يد هو 
وزوجته واحدا من أغرب النصب التذكارية عبر كل العصور، 
وهو Palais Idéal استغرق تشييده حسبما دونه جوزيف 

في سيرته الذاتية 9000 يوما أو 65 ألف ساعة.
واليزال القصر يجذب إلى يومنا هذا حوالي 100 ألف زائر 

سنوياً إلى قرية هوتريف )Hauterives( شمال فاالنسيا.
 Facteur " وكت��ب س��اعي البري��د ف��ي س��يرته الذاتي��ة 
Cheval" أن��ه يريد من خالل بناءه للقصر إثبات أن اإلرادة 

تصنع املعجزات".
 وتبلغ مس��احة القصر وفقاً ملوقع "ماي درمي هاوس"  
26 مت��را ، بارتف��اع حوال��ي 8 إل��ى 10 أمت��ار ومزج��ت 

تصاميم��ه عدة حض��ارات حيث جتد تصاميم مس��توحاة 
من ميزون كاري باجلزائر ومن معبد هندوس��ي وش��اليه 
سويس��ري وقلعة تعود إلى القرون الوس��طى وتصاميم 
من مسجد ألحد الدول العربية.  ولفت القصر بعد االنتهاء 
من تش��ييده انتب��اه املجتمع الدول��ي وزاره كبار الفنانني 
اس��تلهموا منه أعمال فنية مبدعة.  كما انتشرت صوره في 
وسائل اإلعالم وعلى بطاقات التهنئة وتوافد عليه الزوار 

من جميع أنحاء العالم.
 وقد ش��وفال بدأ عام 1914 ببناء مبنى آخر صغير احلجم 
أطلق  عليه اس��م "مقبرة الصمت والراحة األبدية" انتهى من 
تشييدها بعد ثمانية سنوات من العمل.وبعدها بعامني وبعد 
أيام قليلة من انتهائه من كتابة سيرته الذاتية توفي جوزيف 

شوفال ودفن في مقبرته وفقاً لرغبته.

ساعي بريد يجمع حجارة ويبني بها قصر على امتداد 30سنة

أن املعركة الفاصلة بني اجليش  االسكتالندي بقيادة ويليام  واالس والقوات 
االنقليزية كانت في 1289 حيث تعرض واالس للهزمية في معركة "فالكريك"، 
وفر عائًدا إلى فرنس��ا عام 1303، ومت أس��ره في  1305 بعد أن س��لمه الكونت 

"جون دى منتيس" جلنود ملك بريطانيا ورحلوا به إلى بالدهم.
وف��ى وقت باكر من صباح ي��وم 22 اوت  1305 مت اقتياد واالس إلى احلاكم 
للتحقيق، واعتبرت احملكمة أنه س��ارق خارج على القانون ال يسمح القانون له 
بالدفاع عن نفس��ه، ومت احلكم عليه باإلعدام في محاكمة ش��كلية إلرضاء رغبة 
امللك إدوارد، فتم جتريده من مالبسه وصلبه ، حيث عذبوه حتى يطلب الرحمة  
والعفو من امللك فقاموا بشنقه، وإنزاله قبل أن يختنق، ثم قاموا بشده عن طريق 
رب��ط قدميه بحصانني، ويديه بحصانني آخرين، ثم قاموا بإخراج أحش��ائه من 
َدم من أجل احلرية حيث  َل أن ُيعآْ بطنه، وحرقها أمامه، ولكنه لم يستسلم ، وفَضّ
أعدم وهو يصرخ بكلمة "احلرية" بداًل من طلب الرحمة.. فقاموا بقطع رأس��ه، 
و غمسه في الزفت وتلميعه وتثبيته بعدد من املسامير إلرساله إلى جسر لندن 

ليعلق عليه، ليكون عبرة ملن يفكرون في اخلروج على ملك بريطانيا.
.أما ذراعاه وس��اقاه فقد مت إرس��الها إلى مدن إجنلترا األربع، فذراعه اليمنى 
ذهب��ت إلى جس��ر نيوكاس��تل، بينما كان��ت الذراع اليس��رى من نصي��ب مدينة 
"س��ترلينج"، أما س��اقه اليمن��ى فتم إرس��الها إلى مدينة "بيروي��ك"، في حني 
ذهبت س��اقه اليس��رى إلى "بي��رث"، أما متعلقاته الش��خصية وأبرزها س��يفه 

فيتواجد اآلن كجزء من معروضات القرية اإلسكتلندية بالواليات املتحدة.

ويليام واالس )2(

حك��ى رج��ل من مدين��ة أصفه��ان فق��ال:كان عندن��ا رجل 
أعم��ى يط��وف ويس��أل، فأعطاه مرة إنس��ان رغيف��ا فقال له 
وهو يدعو: أحس��ن الله إليك وبارك عليك وجزاك خيرا ورد 
غربتك.فق��ال له الرجل: ولم ذك��رت الغربة فى دعائك؟ ومن 
أعلمك انى غريب فقال األعمى: األن.. لى هنا عش��رون سنة. 

ما ناولني فيه أحد رغيفا كامال
قال اح��د الظرفاء: دعاني أحدهم إل��ى الغداء، وقال لي: 

أنت رجل طيب ولن أتركك إال بعد أن نتغذى سوياً، ونأكل 
خبزاً وملحاً..فقبلت دعوته، وأخذت أمِنّي نفس��ي بش��هي 
الطع��ام، ولذيذ األش��ربة. وم��ا ان وصلنا إل��ى دار الرجل 
حت��ى أقبل يحمل طبق��اً مليئاً بامللح، ومع��ه بعض اخلبز 
فق��ط. وكن��ت جائعاً فأكل��ت مضط��راً.. وبع��د قليل طرق 
الب��اب فقير يطلب صدقة، فق��ال له صاحب الدار: انصرف 
وإال كس��رت رأسك.. فاستمر الفقير يلح في طلب الصدقة، 
فقلت له وأنا مغتاظ من دعوة الرجل: انصرف أيها الرجل، 

فإن صاحبي إذا قال فعل. 

قصص.. حكم... أمثال

 ماهي السورة التي تبدأ ب "أملر" ؟
 اكم��ل البي��ت التال��ي: مألى الس��نابل 

ينحنني تواضعا *** ؟
 م��ا ه��و البل��د االفريق��ي ال��ذي حكمه 

االمبراطور  بوكاسا ؟ 
 م��اذا تس��مى مجموع��ة م��ن الن��اس 

تتكون من 10 إلى 30 فرد ؟
 أين تقع جزر الكناري ؟


