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احيان��ا تاتي مناس��بات لتذكرنا بان العالقات االنس��انية اكبر من اخلالفات 
واالختالفات مهما كان نوعها او مصدرها.. مناسبات كاالفراح او االتراح تاتي 
لتذكرن��ا بان ما يربط بيننا اكبر مما يبعدنا ع��ن بعضنا وما يجمعنا اكبر مما 

يفرقنا..
ف��ي تون��س – بعد الثورة – واض��ح ان اخلصومة احتدم��ت واخذاتنا بعيدا 
حت��ى كاد الص��راع ان ياتي على ما تبقى من اواصر بينن��ا، وخاصة بني الذين 

كانوا يوما ما شركاء احملنة في النضال ضد االستبداد.
 وب��ني الفين��ة واالخرى تاتي مناس��بات انس��انية لتذركنا بابع��اد قد نكون 
تناس��يناها بسبب تصاعد غبار املعارك السياسية بيننا.. حلظات مثل االفراح 
كمناسبات الزواج او املرض ال قدر الله او بعض مما قد يصيب االنسان عامة، 
نح��ن مدفوع��ون بطبيعتنا لنتش��ارك حلوها ومره��ا .. فاالف��راح ال تكتمل اال 

باملشاركة واالتراح تخف باملعايدة والزيارة واحيانا حتى مبجرد السؤال.
لذلك اعتقد ان الذين حاولوا استغالل بعض املناسبات في السابق، مثل عقد 
ق��ران هذا او عرس ذاك سياس��يا، والتعليق عمن حضر ول��م يحضر، والبحث 
في خلفيات ذل��ك، واحيانا محاولة الولوج من هذا الباب للمس باش��خاص او 

غيرها امر مقزز البعد احلدود.

اس��تحضرت جملة هذه املعاني – وسط حالة الش��د السياسي الذي تعيشه 
بالدن��ا – مبناس��بة زي��ارة الش��يخ راش��د الغنوش��ي رفق��ة عرل��ي العريض 
لالستاذة مية اجلريبي االمينة العامة للحزب اجلمهوري ملعايدتها في منزلها 

بعد العملية اجلراحية التي اجرتها بنجاح واحلمد لله. 
البعض س��يرى فيها معايدة عادية لشخصية سياس��ية مناضلة ومحترمة 
كانت فيما ما مضى ش��ريك اساسي حلركة النهضة في النضال ضد االستبداد، 

خاصة في السنوات االخيرة وحتديدا خالل جتربة 18 اكتوبر. 
ولك��ن من وجهة نظ��ري فان الزيارة لها داللتها اعم��ق بكثير.. تؤكد ما بدانا 
باحلدي��ث عنه وهو اننا كتونس��يني ومهما كانت خالفتنا نح��ن في النهاية يد 
واحدة، نتقاسم االفراح واالتراح .. وان اخلالفات في وجهات النظر ال يجب ان 

تنسينا ابعادا اهم في عالقاتنا االنسانية.

اعتق��د انا بحاجة اكيدة الى العودة الى مثل ه��ذه املعاني بعد ان بدنا نخرج 
رويدا رويدا من حالة الش��د الكبيرة التي عش��ناها في الفترة الس��ابقة، ونحن 
بحاجة ال��ى اعادة ترميم العالق��ات فيما بيننا وتعهدها وع��دم االجنرار وراء 
مفتعل��ي االزم��ات، الذين كلم��ا راوا تقاربا او وح��دة او جت��اوزا للخالفات اال 

وافتعلوها..

نحن بحاجة الى هذه الروح التي تقطع مع التباغض واالحقاد الدفينة ومكر 
اللي��ل والنهار م��ن اجل االيقاع باخلصوم او توريطه��م او التلبيس عليهم ولو 

بالكذب.
هذا املنظ��ور يقوم على جعل العالقات االنس��انية ف��وق كل اعتبار، مصداقا 
للمثل الذي يقول ان "االختالف ال يفسد للود للقضية".. واننا كتونسيني ليس 
لن��ا في النهاية اال ان نتراحم ونتع��اون، وان نقف مع بعضنا، رغم اختالفاتنا 
وخالفاتنا التي قد حتتد احيانا الى درجة نخال معها اننا بلغنا خط الالعودة.. 
حت��ى ننج��ح في مواجه��ة التهدي��دات الكبي��رة الت��ي تتهددنا.. وعلى راس��ها 
االره��اب وغياب التنمي��ة والبطالة وغيرها من القضايا السساس��ية واالمنية 

واالقتصادية احلارقة.

زيارة الش��يخ فيها جزء من هذه املعاني، وفيها تاكيد ايضا على قيمة املراة، 
التي عاش��ت حياتها تناضل منذ ان كانت نش��اطة في اجلامعة الى ان شاركت 
في تاسيس احلزب التجمع االشتراكي التقدمي ثم احلزب الدميقراطي التقدمي 

واخيرا احلزب اجلمهوري.
نفس املش��هد الذي عشناها بعد املصادقة النهائية على الدستور عندما راينا 
منجي الرحوي يعانق الش��يخ حبيب اللوز رغم ما كان بينهما من خالف حاد، 
كاد يص��ل حينها الى القضاء.. وهو املش��هد الذي تك��رر يومها اكثر من مرة في 

املجلس التاسيسي.

وف��ي ذلك رس��الة مجددا الى الذي��ن يس��يئهم ان يروا التونس��يني موحدين 
متوافق��ني يعملون معا من اجل غد افضل لهم والنبائهم.. هؤالء الذين قد تكون 
ازعجته��م صورة التونس��يني وهم موحدون في مس��يرة وطني��ة جامعة ضد 
االره��اب، فراحوا يفتعلون االزمات ويطلقون التصريحات املس��تفزة واملثيرة 

للمخاوف وملشاعر القل على املسار الذي تسير فيه بالدنا.
وبدون رومنسية نقول ان انصار التعاون والتازر، ودعاة الوحدة الوطنية، 
والذي��ن ي��ردون نبذ اخلالف��ات، وجتميع كلمة التونس��يني، س��ينتصرون في 
النهاية على كل دعاوى االحتراب واالستقطاب.. وعلى الذين يدفعون بتونس 

الى التوتير والى املزيد من الصراعات املفتعلة..

نحن من جانبنا متنينا ونتمنى مجددا الش��فاء والعافية لالس��تاذة مية التي 
لم مينعنا اختالفنا معها من ان نحتفظ لها بكل االحترام والتقدير ملا عايش��ناه 
فيه��ا من روح النض��ال والتضيحة زمن اجلم��ر، ملا ارجتفت قل��وب الكثير من 

الرجال.. وملا عز الرفيق اال ما ندر.

"ما فوق" الصراعات والخالفات .. 
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تونس - 
الغنوش��ي  راش��د  الش��يخ  زار 
صبيحة أمس الثالثاء صحبة أمني 
ع��ام حركة النهضة عل��ي لعريض 
عض��و  العرب��اوي  الدي��ن  ون��ور 
التنفي��ذي مي��ة اجلريب��ي  املكت��ب 
األمينة العام��ة للحزب اجلمهوري 
عملي��ة  إجراءه��ا  إث��ر  ملعايدته��ا 

جراحية كللت بالنجاح.

بيان نقابة الصحفيين 
بخصوص محاكمة 

ياسين العياري وهناء 
المدفعي

تونس - 
الوطني��ة للصحفيني  النقاب��ة  اعتب��رت 
التونسيني في بالغ صحفي أنه ال يوجد 
ما يب��رر القضي��ة التي مثل��ت مبوجبها 
الصحفي��ة بإذاعة الكاف هن��اء املدفعي 
أم��س الثالثاء أم��ام احملكم��ة االبتدائية 
احملكم��ة  هيئ��ة  أجل��ت  وق��د  بال��كاف، 
التصريح باحلكم إلى يوم غد اخلميس.

وج��ددت النقاب��ة رفضه��ا ملث��ل هذه 
الت��ي متث��ل تهدي��دا جدي��ا  احملاكم��ات 
حلري��ة االعالم وخط��وة نح��و الرقابة 

على املضامني االعالمية.
كما طالب��ت النقابة بنقل احملاكمة من 
القض��اء العس��كري إلى القض��اء املدني 
لضم��ان ش��روط احلياد واالس��تقاللية 
واحملاكمة العادلة طبقا لنص الدس��تور 
الضامن��ة  الدولي��ة  املعاه��دات  وروح 
حلق��وق االنس��ان. كم��ا ج��ددت رفضها 
عل��ى  مدني��ني  متهم��ني  إحال��ة  املطل��ق 
القضاء العس��كري وكّل أش��كال القضاء 

االستثنائي.

سوسة: معطلون عن العمل ُيسلمون 
العذاري مقترحات مشاريع تشغيل

تونس - 
التق��ى أم��س الثالثاء وزي��ر التش��غيل والتكوين املهن��ي زياد الع��ذاري عدد من 
املعطل��ني عن العمل خ��الل زيارته للصالون اإلقليمي األول للتش��غيل في والية 
سوسة. وحتدث املعطلون عن العمل مع الوزير عن مشاكل البطالة التي يعانون 
منه��ا، مطالبني بإيجاد حل��ول جذرية لهذه املعضلة. وق��دم املعطلون مقترحات 

مشاريع تشغيل للحد من البطالة في جهة الوسط والساحل.
ف��ي س��ياق متصل أف��اد احت��اد املعطلني ع��ن العمل عل��ى صفحته الرس��مية 
عل��ى "الفايس ب��وك" بتواصل اعتصام مرب��ي وإطارات الطفول��ة املعطلني عن 
العم��ل لليوم الثاني عل��ى التوالي أمام وزارة املرأة في ظ��ل جتاهل وزيرة املرأة 
للمعتصمني والتلويح بالدخول في إضراب جماعي عن الطعام ل� 10 معتصمات 

اليوم األربعاء في حال تواصل السلوك الالمسؤول للوزيرة، حسب تعبيرهم.

الغنوشي ولعريض 
يعودان ميــة 

الجريبـــي 

بنعروس: إيقاف مفتش عنه من أجل 
إرتكابه سلسلة من الّسرقات

تونس - 
قال��ت وزارة الداخلي��ة في ب��الغ صحفي إن��ه أمكن ي��وم 23 فيفري 2015 
ألع��وان منطقة األم��ن الوطني ببنع��روس إيقاف مواطن من أجل الّس��رقة 
من داخل س��ّيارة واإلضرار بها، وتب��نّي بتعميق الّتحّريات مع املظنون فيه 
إرتكابه لتس��ع عملّيات س��رقة مماثلة، إضافة إلى محاولة س��رقة س��ّيارة 
والّتفويت في املسروقات وإتالف الوثائق الشخصّية اخلاصة بأصحابها.

وزير الخارجية اإليطالي يزور تونس اليوم 
األربعاء

تونس - 
يحل وزير اخلارجية والتعاون الدولي اإليطالي باولو جانتلوني بتونس اليوم 
األربعاء في زيارة رسمية. وجاء في بيان صادر عن وزارة اخلارجية التونسية 
أمس الثالثاء أن "وزير الش��ؤون اخلارجية والتع��اون الدولي اإليطالي باولو 
جانتلوني س��يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يوم 25 فيفري احلالي". وأضاف 
البي��ان أن ه��ذه الزي��ارة تندرج في إط��ار "تعزي��ز أواصر الصداق��ة التاريخية 
والتعاون بني تونس وإيطاليا الّتي متّيز العالقات بني البلدين السّيما منذ ثورة 
احلّرية والكرام��ة". كما أكد البيان "التزام إيطاليا الثابت بدعم مس��ار االنتقال 

الدميقراطي في تونس".

تونس - 
 أك��د رئيس هيئ��ة االعالم والثقافة الليب��ي عمر القويري أن الصحفيني التونس��يني 
س��فيان الش��واربي ونذي��ر القطاري املختطفني ف��ى ليبيا ال يزاالن عل��ى قيد احلياة 
وانهم��ا بخير، مش��ددا عل��ى ضرورة تف��ادي تناول ه��ذا امللف اعالمي��ا حفاظا على 
سالمتهما.  وثمن القويري في تصريح صحفي عقب لقاء جمعه عشية أمس الثالثاء 
برئي��س النقاب��ة الوطني��ة للصحفيني التونس��يني ناجي البغوري في مق��ر النقابة 
التعاون اجليد بني نقابة الصحفيني واألطراف الليبية فيما يتعلق مبلف الصحفيني 
التونس��يني. ودعا وزير الداخلية التونس��ي الى مراعاة ظروف الصحفيني الليبينب 
احلاملني لبطاق��ة صحفي واملقيمني فى تونس وعدم التضيي��ق عليهم او معاملتهم 

كال جئني عاديني على حد قوله.

تونس- 
قال مس��اعد رئيس مجلس نواب الشعب املكلف باإلعالم واالتصال النائب 
خالد شوكات إن مكتب املجلس قّرر التراجع عن إسناد رئاسة جلنة املالية 
إلى رئي��س الكتلة الدميقراطية االجتماعية إياد الدهماني وإحالة املس��ألة 

إلى اجللسة العامة يوم اجلمعة املقبل للحسم فيها.

سيدي بوزيد: إصابة 14 شخصا بحروق 
متفاوتة الخطورة

تونس- 
أصي��ب عش��ية أم��س الثالث��اء 24 فيفري 14 ش��خصا أغلبهم م��ن الكهول  
بح��روق متفاوتة اخلطورة بس��بب انفج��ار قارورة غ��از صغيرة احلجم 
تس��تعمل لطهي الش��اي في إحدى الدكاكني الكائنة مبدينة السوق اجلديد 
من والية س��يدي بوزيد. ومت نق��ل املصابني بعد تدخل احلماية املدنية إلى 

املستشفى اجلهوي باجلهة  لتلقي اإلسعافات األولية.

التراجع عن إسناد رئاسة لجنة المالية
إلى إياد الدهماني

رئيس هيئة اإلعالم والثقافة الليبي 
يؤكد سالمة الشورابي والقطاري
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 – عائشة السعفي 
مازال��ت املش��اورات بخص��وص حراك 
ش��عب املواطن��ني متواصل��ة ب��ني عديد 
الوج��وه والش��خصيات الناش��طة ف��ي 
والت��ي  واحلقوق��ي  السياس��ي  املج��ال 
س��بق أن عبرت عن مساندتها لتأسيس 
ه��ذا الكيان السياس��ي اجلدي��د، ويبقى 
الس��ؤال ال��ذي يش��غل الرأي الع��ام هو 
الوع��اء أو الرؤي��ة الت��ي س��يعمل ف��ي 
ه��ذا احل��راك وه��ل س��ينتهج  إطاره��ا 
العمل السياس��ي بلع��ب دور املعارضة 
أم س��يكون لهذ احلراك توجهات أخرى  

على غرار التوجه احلقوقي.
وق��ال أزاد ب��ادي القيادي ف��ي حركة 
وف��اء إن حركت��ه تخ��وض ه��ذه األي��ام 
سلس��لة م��ن املش��اورات م��ع الدكت��ور 
الرؤي��ة  ح��ول  املرزوق��ي  املنص��ف 
السياس��ية القادمة لهذا احلراك، مضيفا 
أن ح��راك ش��عب املواطن��ني م��ازال ل��م 
يحدد بعد ما إذا س��يكون حزبا سياسيا 

جامعا  ل��كل الق��وى الدميقراطية أم أنه 
سيقتصر على كونه حراكا يضم أحزاب 
سياسية ومنظمات وجمعيات حقوقية 

وشخصيات مستقلة.
وأكد ب��ادي أن حركة وفاء تبحث عن 
حزب سياسي جامع أو باألحرى رافعة 
سياس��ية تضم جميع القوى للتمكن من 
مجابهة اس��تحقاقات املرحل��ة القادمة. 
وأض��اف أن حركة وف��اء تخوض أيضا 
مش��اورات م��ع أح��زاب أخ��رى به��دف 
جم��ع الش��خصيات الت��ي كان��ت فاعلة 
قب��ل الث��ورة وبعده��ا ح��ول املضام��ني 

السياسية الكبرى للحراك.

وق��ال ب��ادي إن حركت��ه ال تري��د أن 
يك��ون ه��دف ح��راك ش��عب املواطن��ني 
بلوغ احملطات االنتخابية بقدر ما يكون 
هاجسه حتقيق أهداف الثورة والعدالة 
االنتقالي��ة، معتبرا أن ه��ذا احلراك قادر 
عل��ى أن يك��ون القط��ب األه��م واألكب��ر 

للمعارض��ة القادم��ة، داعي��ا إل��ى ع��دم 
التس��رع حت��ى تك��ون األم��ور ناضجة 

ومبنية على أسس صحيحة.

ائتالف سياسي 
القومان��ي  محم��د  ق��ال  جهت��ه،  م��ن 
القي��ادي في ح��زب اإلص��الح والتنمية 
إن حزب��ه يخوض ح��وارات مكثفة على 
جهتني األولى مع حراك شعب املواطنني 
والثاني��ة م��ع األح��زاب املتقارب��ة م��ع 
أله��داف  واملنح��ازة   العام��ة  اخللفي��ة 
الصي��غ  أفض��ل  ع��ن  للبح��ث  الث��ورة 
التنظيمي��ة لتجاوز حالة التش��تت التي 
أضرت بأحزاب الث��ورة في االنتخابات 
إح��داث  أج��ل  م��ن  اجله��ود  ولتوحي��د 

التوازن املفقود في املشهد السياسي.
وأك��د القومان��ي أن مش��اورات حزبه 
مع حراك املرزوق��ي ينحصر في البحث 
ع��ن أفضل الصي��غ التنظيمي��ة للتعبير 
ل��ن  أن��ه  مصرح��ا  غي��ر،  ال  السياس��ي 

جتمع��ه أي عالق��ة عملي��ة م��ع ح��راك 
املرزوقي ول��ن يكون معنيا ب��ه إذا حاد 

عن التوجه السياسي.

نحو العمل الجمعّياتي 
وقال القيادي في حزب املؤمتر حبيب 
بوعجيلة إن املشاورات مع حراك شعب 
املواطنني أفض��ت إلى تصورات مختلفة 
س��يما في حتديد الوجهة التي  ميكن أن 
يأخذها  احلراك  في قادم األيام، مضيفا 
أن هن��اك تص��ور يفض��ي إل��ى االكتفاء 
بش��كل جمعياتي. وبنّي أن هناك أطرافا 
وش��خصيات مس��تقلة معني��ة باتخ��اذ 
احل��راك "عنوان��ا سياس��يا" ف��ي إطار 
حزب كبير أو جبهة أو ائتالف سياس��ي 
يكون عنوان��ا للمعارض��ة الوطنية في 

املرحلة احلالية.

وأوض��ح بوعجيلة أنه س��يتم حاليا 
االكتفاء باحلد األدنى املتمثل في تشكيل 

جمعي��ات ُتؤدي إلى عق��د مؤمتر وطني 
يوم 20 مارس املقبل التي س��تعمل على 
تش��بيك عم��ل ه��ذه اجلمعيات. وأش��ار 
إل��ى أن التوجه نح��و العمل اجلمعياتي 
ل��م مين��ع م��ن مواصل��ة النق��اش حول 
عنوان سياس��ي مش��ترك ب��ني األحزاب 
ف��ي  بااللتق��اء  املعني��ة  والش��خصيات 
ش��كل تنظيم س��ياس، موضح��ا أنه مت 
مؤخ��را عق��د اجتم��اع ض��م باألس��اس 
حركة وفاء وحزب البناء الوطني وعدد 
من األحزاب الصغ��رى لتعميق النقاش 

حول كيفية تفعيل االلتقاء السياسي .
وأك��د بوعجيل��ة أن��ه مت االتف��اق بني 
يك��ون  أن  عل��ى  املتح��اورة  األط��راف 
هناك لقاء أس��بوعي تتابع فيه األطراف 
نقاش��اتها الت��ي  ق��د تفضي ف��ي أواخر 
هذه الس��نة السياس��ية أو بداية السنة 
القادمة إلى إحداث تطورات كبعث هيئة 
لتنس��يق مواق��ف األحزاب م��ن القضايا 

السياسية املطروحة.

حراك شعب المواطنين..

توجه نحو العمل الجمعياتي وتأجيل اإلعالن السياسي

- عمار عبد اهلل 
ق��ررت محكمة االس��تئناف العس��كرية 
االس��تئناف  جلس��ة  خ��الل  بتون��س 
املخصص��ة للنظر في اس��تئناف احلكم 
الص��ادر ض��د امل��دون ياس��ني العياري 
بته��م املّس م��ن املؤسس��ة العس��كرية، 
حج��ز القضي��ة وتأجيلها إل��ى يوم 03 
مارس 2015 ورفض مطلب اإلفراج عن 

املدون ياسني العياري.
وقال األس��تاذ م��راد العبيدي محامي 
الدف��اع إن هيئ��ة الدف��اع أك��دت خ��الل 
مرافعاته��ا بط��الن الته��م املوجهة ضد 
منوبه��ا ال��ذي يحاك��م عس��كريا ملج��رد 
كتابته الفايس��بوكية، لعدم توفر أركان 
اجلرمية ولعدم توفر ش��روط احملاكمة 

العادل��ة، بالنظر إلى جمل��ة اخلروقات 
في إجراءات اإليقاف واحلكم.

وأوضح  العبيدي أن هيئة الدفاع عن 
ياس��ني العياري أكدت لهيئة احملكمة أن 
أركان اجلرمي��ة غي��ر متوف��رة بحكم أن 
احملل العمومي ال��ذي يذكره الفصل 91 
غي��ر متوفر في قضي��ة احل��ال، معتبرا 
أن القضاء العس��كري يج��ب أن يتحّمل 

مسؤوليته. 
امل��دون  محاكم��ة  م��ع  وتزامن��ا 
ياس��ني العي��اري نف��ذ عدد من نش��طاء 
املجتمع املدن��ي وبع��ض املدونني وقفة 
احتجاجي��ة أم��ام محكم��ة االس��تئناف 
ع��دد  بحض��ور  بتون��س،  العس��كرية 
م��ن الوج��وه احلقوقي��ة والسياس��ية، 
معبرين عن مس��اندتهم املطلقة للمدون 

ياس��ني العياري باعتباره س��جني رأي، 
داع��ني القض��اء العس��كري إل��ى إطالق 
س��راحه فورا وإيقاف التتبعات بشأنه، 
معتبرين أن ه��ذه احملاكمة هي محاولة 
إلس��كات األص��وات احل��رة خاص��ة في 

صفوف شباب الثورة .  

وأك��دت عائل��ة العي��اري أن قضّي��ة 
لكب��ت  نب��ض  العي��اري ج��س  ياس��ني 
عل��ى  التضيي��ق  وبداي��ة  احلرّي��ات 
ة، داعية  املدونني واحملاكمات السياس��يّ
كل األح��زاب ومنظم��ات املجتمع املدني 
واملناب��ر اإلعالمي��ة لدعم ه��ذه القضية 
العادل��ة والوقوف صفا واح��دا ضد أي 
مس باحلري��ات مهما كان لون الضحية 

السياسي أو اإليديولوجي.

تأجيل التصريح بحكم االستئناف
 في قضية ياسين العياري

– صابرين الخشناوي 
عقدت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة باإلشتراك 
م��ع املنظمة العربي��ة للتربية الثقافة والعل��وم وجامعة تونس 
االفتراضية أمس بالعاصمة، ورش��ة عم��ل إقليمية إلعداد مواد 
وبرام��ج تدريبية للمعلمني واملدربني ح��ول التعليم للريادة في 
املنطقة العربية، ملناقش��ة سبل النهوض ببرامج تعليم املعلمني 
واملدرب��ني وتدريبهم ف��ي مجال التعليم للري��ادة وإتاحة املجال 
له��م في املنطق��ة العربية لإللتحاق ببرام��ج تعليمية وتدريبية 
تس��تخدم فيها تقنيات املعلومات واالتصال وأساليب التدريس 

اإللكترونية احلديثة.
وأشار حمد بن سيف الهمامي مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي 
للتربي��ة ف��ي ال��دول العربي��ة حمد بن س��يف أن ورش��ة العمل 
اإلقليمي��ة ف��ي تونس ته��دف إلى إع��داد وتصميم من��اذج ملواد 
تدريبية للمعلمني واملدربني في التعليم للريادة )التعليم العام، 
التعلي��م املهن��ي( بإس��تخدام تكنولوجيا املعلوم��ات واالتصال 
وأساليب التدريس احلديثة، إتاحة هذه النماذج عبر األنترنات 
والش��بكات في ش��كل مص��ادر تعليمية مفتوحة وتس��كينها في 
منص��ات بالتنس��يق م��ع ع��دد م��ن اجلامع��ات ومراك��ز البحث 
والتطوي��ر ف��ي املنطق��ة العربية ومراع��اة توفير ه��ذه النماذج 

بعدة لغات.
وأشار اجليالني اللملومي رئيس جامعة تونس اإلفتراضية 
إل��ى الظرف الصعب ال��ذي متر ب��ه أغلبية اجلامع��ات العربية 
نتيج��ة ع��دم مواكب��ة منظوم��ة التعلي��م للتط��ورات العلمي��ة 
والبيداغوجية الدولية وعدم املراجعة الدائمة  للبرامج واملناهج 
التعليمية والتي ال تأخذ بعني االعتبار التغيرات املتس��ارعة في 

املجال االقتصادي واالجتماعي وفي متطلبات السوق.

سبل االرتقاء بالبرامج التعليمية 

محور ورشة 
عمل دولية
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-فائزة الناصر
ق��ال أمني عام  حركة "نداء تونس" ووزير اخلارجّية 
ف��ي حكوم��ة احلبي��ب الصي��د الطيب البك��وش خالل 
إش��رافه على اجتماع قيادات احلزب بسوس��ة إّنه في 
صورة فوز النهض��ة في االنتخاب��ات البلدية القادمة 
فإّن فرضي��ة حّل مجلس النواب س��تكون واردة جّدا، 
باعتب��ار النظ��ام السياس��ي املعتمد البرملان��ي املعّدل 
يجع��ل فوز حركة النهضة بالبلدي��ات خطرا كبيرا قد 
يرم��ي بتونس في فت��رة عصيبة أكثر م��ن فترة حكم 

الترويكا، على حّد قوله.

وقد أس��ّر الطيب البكوش للحاضرين في االجتماع 
بع��دم انس��جامه م��ع بع��ض األط��راف املش��اركة في 
احلكوم��ة وعلى رأس��ها حرك��ة حركة النهض��ة التي 
وقف ضّد تواجدها في احلكم باس��تماتة طيلة فترتي 
املش��اورات مؤّك��دا أّن وجوده��ا صلب ه��ذه احلكومة 
إك��راه فرضته ضرورة تطبي��ق البرنامج االقتصادي 

واالجتماعي لنداء تونس.
يبدو أن بع��ض قيادات حزب "ن��داء تونس" وفي 
مقدمتهم الطيب البكوش الذي من املفروض انه يشغل 
اليوم منصبا حكوميا حساس��ا وخطيرا في الدولة أال 
وهو حقيبة اخلارجية لم يستطع ان يفصل بني عباءة 
احل��زب والدغمائي��ة األيديولوجية وبني املس��ؤولية 
السياس��ية والتحفظ والرصانة الذين يفرضهما دور 
رجل الدولة. فجّل تصريحات وممارستهم هذا الرجل 
السياس��ّية ف��ي الفت��رة األخي��رة ظل��ت محافظة على 
منس��وب عال من التوتر والتش��نج في اخلطاب الذي 

كاد يخلق في كل مرة أزمة سياسية.
  ه��ذا التصري��ح اخلطي��ر ملس��ؤول حكوم��ي ج��اء 
مدّججا بالرس��ائل املبطن��ة منها ما ه��و موجه لداخل 
احلزب وهياكله التي تشهد توترا وتباينا في املواقف 

ف��ي دعوة ضمني��ة للتوحد أم��ام ما يعتب��ره البكوش 
البلدي��ة  االنتخاب��ات  ف��ي  النهض��ة"  دائم��ا "خط��ر 
القادم��ة، وه��ي الس��يمفونية ذاتها التي ع��زف عليها 
خ��الل احلمل��ة االنتخابية التش��ريعية هو وش��ّق من 

مريديه داخل احلزب.  
وم��ن هذه الرس��ائل أيضا م��ا هو موّج��ه للحكومة 
في إش��ارة إل��ى اّن وج��ود النهض��ة داخله��ا ال يعني 
بالض��رورة إدماجها م��ع مكوناته��ا والتماهي معهم. 
ومنها م��ا هو موجه إل��ى حركة النهضة ف��ي محاولة 
الس��تفزازها واس��تفزاز قواعده��ا باألس��اس، ومنها 
م��ا هو موّجه إل��ى حلفاء اخلارج مفاده��ا أن النداء لن 
يكون على نفس اجلانب م��ع النهضة حتى وإن كانت 
ج��زًءا من احلكوم��ة، ومنها أيض��ا  ما ه��و موجه إلى 
حلفاء الداخل ورفاق األمس مثل اجلبهة الش��عبية في 
محاولة لكس��ب وّدهم وامتصاص غضبهم وطمأنتهم 
على أن��ه باق عل��ى عهده معه��م فيما يتعلّ��ق ببغض 
حرك��ة النهض��ة واس��تعدائها ورفض��ه لتواجدها في 

املشهد السياسي متاما.
بقط��ع النظ��ر ع��ن كل ه��ذه ال��دالالت أو الرس��ائل 
التي ح��اول البك��وش متريره��ا من خ��الل تصريحه 
األخير الالمس��ؤول، يب��دو أّن هذا الرج��ل رغم املوقع 
اخلطير الذي يشغله في الدولة ورغم التحوالت التي 
تش��هدها تونس ومحيطها القري��ب والبعيد واملنطقة 
العربية برمتها، يستبدل الصراع الفكري ب�"التطهير 
الفكري". ومّرة أخرى يكشف خطابه حتريضا ولغة 
مش��حونة بالتوتي��ر والتعبئ��ة وحق��دا دفينا خلصم 
إيديولوج��ي يجب أن ال يكون ل��ه مكان في تونس في 

تصّوره. 
يأت��ي تلويح البكوش بحل البرملان في صورة فوز 
حركة النهضة في االنتخابات البلدية ليكشف تهورا 
وال مس��ؤولية سياس��ة كب��رى ف��ي وقت تعم��ل فيه 

جمي��ع الفعاليات السياس��ية 
عل��ى  املس��ؤولة  الوطني��ة 
وتوحيده��ا  الصف��وف  رّص 
ف��ي مواجهة خط��ر اإلرهاب 
املتعاظم وفي تنقية األجواء 
واملناخ��ات السياس��ية م��ن 
الفعلي��ة  االنطالق��ة  أج��ل 
التنموي��ة  العملي��ة  ف��ي 
واإلصالح��ات االقتصادية 

الضرورية.
إّن الطيب البكوش ومن 
س��ار في فلك��ه مطالبون 
مواقفهم  بتصحيح  اليوم 

ازدواجي��ة  وبحس��م 
م��ا  ب��ني  لديه��م،  اخلط��اب 

يتوّجه��ون ب��ه للش��عب وب��ني ما 
يرّددون��ه خل��ف األب��واب املغلق��ة وم��ا 

ميارسه على أرض الواقع، عليهم أن يبرهنوا  
للتونس��يني أن االعت��دال واالنفتاح السياس��ي 
والفك��ري ال��ذي يّدعون��ه ناب��ع م��ن قناع��ات 
حقيقي��ة وتغيرات جذرية في نظمهم الفكرية 
واإليديولوجي��ة وميارس��ون االعت��دال قوال 
وفع��ال. إّن معركة تون��س الفاصل��ة اليوم ال 
ب��ّد أن تكون ب��ني التطرف واالعت��دال فإّما أن 
تنتص��ر الق��وى السياس��ية إل��ى الوس��طية 
واالعت��دال وتثب��ت ذلك ق��وال وممارس��ة أو 
أّنها تواصل تعميق الش��رخ بني التونس��يني 
وتقسيم املجتمع وإقصاء اآلخر الذي يختلف 
عنه��ا فكري��ا وعقائدي��ا وه��ي بذل��ك ال تفعل 
س��وى مزي��د تعمي��ق عزلتها داخ��ل املجتمع 

وتزيد من رفض التونسيني لها.  

 البرلمان 
ّ

تلويح البكوش بحل

تهّور رجل الدولة 
وفوضى التصريحات
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 – هالة صويدي
للحق��وق  التونس��ي  املنت��دى  أعل��ن 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة خالل لقاء 
مع عائالت املفقودين في إطار الهجرة 
غير املنظمة أمس الثالثاء لتقييم مدى 
تقدم هذا امللف، عن مواصلة مس��اندته 
لكل شكل من أشكال التحرك أو أي قرار 
تتخ��ذه عائالت املفقودي��ن واالنخراط 

فيه.
عائ��الت  م��ن  مجموع��ة  وأعلن��ت 
املفقودي��ن أمس اعتزامه��ا الدخول في 

إض��راب ج��وع واالعتص��ام أم��ام مقر 
رئاس��ة اجلمهوري��ة ملطالب��ة اجلهات 
املس��ؤولة بالنظر في قضية املفقودين 
احلكوم��ات  جتاهلته��ا  لطامل��ا  الت��ي 
املتعاقبة على السلطة منذ سنة 2011 
إل��ى الي��وم، وف��ق م��ا أكدت��ه عائالت 

املفقودين.
وعملت ع��دد من جمعي��ات املجتمع 
املدن��ي إل��ى جان��ب املنتدى التونس��ي 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  للحق��وق 
على مساندة أهالي عائالت املفقودين، 

من خالل املراسالت التي تلقتها رئاسة 
احلكومة ورئاس��ة اجلمهورية وكذلك 
املطالب من بينها مطلب تش��كيل جلنة 
حتقيق من��ذ انتخاب��ات اكتوبر 2011 
إال أن اجله��ات الرس��مية لم تس��تجب 
لذلك، حس��ب م��ا أك��ده عب��د الرحمان 

الهذيلي رئيس املنتدى.
أن  الهذيل��ي  الرحم��ان  عب��د  وأك��د 
املنتدى وجه نداء مس��اندة للش��بكات 
املنت��دى  ف��ي  املتدخل��ة  العاملي��ة 
االجتماع��ي العامل��ي ملس��اندة عائالت 

املفقودي��ن، إل��ى جانب انط��الق حملة 
عاملية ملس��اندة ه��ذه العائ��الت وذلك 
بالتنس��يق م��ع جمعي��ات ومنظم��ات 

فرنسية. 
وش��هدت الن��دوة الصحفي��ة الت��ي 
للحق��وق  التونس��ي  املنت��دى  نظمه��ا 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة مبق��ره مع 
املفقودي��ن تس��جيل ح��االت  عائ��الت 
إغم��اء ف��ي صفوف ع��دد م��ن األمهات 
إحداه��ن  محاول��ة  إل��ى  باإلضاف��ة 
االنتح��ار. كم��ا وج��ه بع��ض األهالي 

انتقادات لسفير تونس بإيطاليا بعدم 
بذل مجهود كاف حلل هذا امللف. 

التونس��ي  املنت��دى  رئي��س  وأك��د 
للحقوق االقتصادي��ة واالجتماعية أن 
ع��دد املفقودين ضمن رح��الت الهجرة 
وأن  ش��خصا   1500 يبل��غ  الس��رية 
حل ه��ذا املل��ف يتطلب قرارا سياس��يا 
يقضي بتش��كيل جلنة حتقيق، مشيرا 
االجتماعي��ة  اإلحاط��ة  ض��رورة  إل��ى 

والنفسية بعائالت املفقودين.  

أهالي مفقودي الهجرة السرية يهددون بالدخول في إضراب جوع
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- إيمان غالي
تش��هد أس��واق اخلض��ر والغ��الل حالة 
احتق��ان ب��ني التج��ار وأع��وان املراقبة 
خاص��ة م��ع االرتفاع املش��ط لألس��عار 
وما وق��ع مؤخرا ف��ي الس��وق املركزية 
من توتر بني الطرفني بش��أن االستظهار 

بالالفتات.
أس��باب  أّن  التج��ار  غرف��ة  وتؤّك��د 
االرتفاع تعود باألساس إلى االنتصاب 
غي��ر  التوزي��ع  ومس��الك  الفوض��وي 
املراقبة، مش��يرة ف��ي ذات الس��ياق إلى 
امتع��اض التاجر من هامش الربح الذي 

أثقل كاهله ولم يعد قادرا على تطبيقه.
وبخص��وص ه��ذه النقاط واملش��كال 
الت��ي تعيش��ها األس��واق والتج��ار كان 
ل��� "الضمير" ح��وارا مع أك��رم بوكراع 
للخض��ر  اجلهوي��ة  الغرف��ة  رئي��س 

والغالل بتونس.

ماهي المشـــاكل التي يواجهها تاجر 
الخضـــر والغالل اليوم في ظل االرتفاع 

المشط لألسعار؟
املش��كل الرئي��س ه��و هام��ش الربح 
املعمول به اآلن ومنذ س��نة 1988 ويتم 
مراقب��ة التج��ار على أساس��ه وهو غير 
قابل للتطبيق. وقد بّينا ذلك في دراس��ة 
بش��أن" هام��ش الربح لتج��ار اخلضر 
والغ��الل بالتفصيل" وه��ي على مكتب 
الوزي��ر احلال��ي قدمتها غرف��ة التجارة 
من أجل األخذ بع��ني االعتبار ما يعانيه 
التاج��ر الي��وم ف��ي ظ��ل تطبي��ق قانون 

قدمي.

كيـــف يطّبق قانـــون 1988 المحّدد 
لهامش الربح؟

يع��ود اعتماد هذا املرس��وم إلى س��نة 
الربح  1970 ويتعل��ق بكيفي��ة ضب��ط 
األقصى باعتب��ار األداءات واملعاليم في 
بيع اخلضر والغالل. حني يكون السعر 

يف��وق 1200 يك��ون هام��ش الربح 15 
باملائ��ة، ويصب��ح هامش الرب��ح 17.6 
باحتس��اب األداءات والل��ف والنق��ل أو 
م��ا يع��رف باملصاري��ف الق��ارة وغي��ر 
القارة احملددة ب� 11.9 باملائة، وحس��ب 
الدراسة التي أعدتها الغرفة فإّن هامش 
5.7 باملائ��ة م��ن قيم��ة  الرب��ح أصب��ح 

املشتريات.

جـــار بتغييـــر 
ّ

لمـــاذا اآلن يطالـــب الت
قانون 1988 ؟

من��ذ أكث��ر م��ن 10 س��نوات ل��م يع��د 
التاجر ق��ادرا على تطبيق ه��ذا القانون 
وحتاورنا  مع السلطات السابقة في هذا 
اإلجراء كما أرسلنا الدراسة التي أعّدتها 
الغرفة لكل الس��لط املعني��ة وإلى وزير 
التج��ارة احلال��ي وكل املتدخل��ني، ألّنه 
إذا طّب��ق التاج��ر هام��ش الربح حس��ب 

القانون سيكون خاسرا.

لمـــاذا توتـــرت العالقـــة بيـــن التاجر 
والمراقـــب خاصـــة مـــا شـــهدته مؤخرا 

السوق المركزية؟
ال��ذي حص��ل ف��ي الس��وق املركزي��ة 
والس��وق البحري أّن التجار عمدوا إلى 
حجب السلع عن املواطن وحجب فواتير 
البي��ع ع��ن املراقب��ني وه��و إج��راء غير 
قانوني ونبهنا التجار في االجتماع أّول 
أم��س بعدم فع��ل ذلك رغم ع��دم رضانا 
ع��ن هامش الرب��ح. ومت تأطي��ر التجار 
وإقرار ع��دة خطوات في األف��ق من أجل 
الدف��اع ع��ن مطالبهم واآلن ف��إّن التجار 
يعمل��ون بهذا القانون حتى نتوصل إلى 

اتفاق مع الوزارة.

التوزيـــع  مســـالك  تحّملـــون  أنتـــم 
الموزاية مســـؤولية عدم مقدرة التاجر 

تطبيق هامش الربح، كيف؟ 
أكي��د ف��إّن االنتص��اب الفوضوي في 

كل م��كان يت��زّود بطريقة غي��ر قانونية 
م��ن مراك��ز التبري��د والف��الح مباش��رة 
دون  الدول��ة  بدخ��ل  تض��ر  وبطريق��ة 
 ، للدول��ة  مداخي��ل  أي  ودون  أداءات 
ويؤث��ر س��لبا ف��ي التاج��ر ولذل��ك البّد 
من القض��اء على االنتص��اب الفوضوي 
من خالل التنس��يق مع جمي��ع األطراف 
املتداخلة ويج��ب تطبي��ق القانون على 

اجلميع.
أيضا يج��ب مراقبة مس��الك التوزيع 
املوزاي��ة التي يس��يطر عليها ُلوبي لديه 
املال يتجه إلى الف��الح واملنتوج ال يزال 
في األرض  وألن الفالح أصبح غير قادر 
عل��ى مواصل��ة ايصال املنتوج للس��وق 
يحتكره اللوبي ويتم ترويجه بطريقته 

اخلاصة الغير قانونية.
املصلح��ة  ذات  األس��واق  أّن  كم��ا 
الوطني��ة واألخ��رى أصبح��ت فضاءات 
مفتوح��ة للجمي��ع لذلك طالبن��ا ببطاقة 

مهنية يستظهر بها التاجر املهني.
وبتنسيق مع وزارة الفالحة وتكوين 
مجّمع��ات لتجمي��ع الس��لع ميك��ن غلق 

الطريق على مسالك التوزيع املوازية. 

ما هو التحرك الذي يمكن خوضه في 
حال عدم االستجابة لمطالب التجار؟

كغرف��ة نقابي��ة متث��ل جت��ار تونس 
التح��اور م��ع كل  إل��ى  س��وف نس��عى 
األط��راف املتداخل��ة وإن وجدن��ا أبواب 
احلوار مغلقة س��وف نخوض إجراءات 
العم��ل  ايق��اف  إل��ى  تص��ل  تصعيدي��ة 
بجميع واليات اجلمهورية وحتديد مدة 
وتراتيب هذا التصعي��د في اجتماع عام 
يضم كل الغرف اجلهوية لتجار الغالل 

واخلضر.

مطلبكـــم ببطاقـــة مهنية لـــكل تاجر 
كيف لهـــذه البطاقة الحّد من مســـالك 

التوزيع الموازية؟
"الهب��اط" ف��ي األس��واق يدخل دون 

تق��دمي صف��ة حيث ميك��ن لكل م��ن هب 
ودب الدخ��ول والتج��ارة في األس��واق 
ذات املصلحة الوطنية وغيرها وبتزويد 
التج��ار املهني��ني ببطاق��ة يس��تظهر بها 
خ��الل دخول��ه األس��واق سيس��اهم في 
تقن��ني عملي��ة التزويد ويحد م��ن حالة 
التوزيع الغير قانوني على أن مت مراقبة 
ه��ذا االج��راء وتطبيقه على نح��و جّيد، 
م��ن خ��الل حتضي��ر االس��واق اخلاصة 
وتوفير حراس��ة ملداخل السوق وحملة 
مراقبة وتتب��ع للمزودين غير احلاملني 

للبطاقة املهنية وغيرها من اإلجراءات.

ماهي مطالب التجار األخرى؟
وردت بالدراسة املوجودة على مكتب 
وزي��ر التج��ارة وف��ي ش��كل مقترحات 
ميكن للوزارة اعتمادها في االس��تجابة 
لهذه املطالب، وهي حترير هامش الربح 
على مستوى التفصيل أي اعتماد قاعدة 
الع��رض والطلب م��ع االلتزام بإش��هار 

األس��عار، وإعداد ميثاق ش��رف يضبط 
الزجري��ة، وحتدي��د هامش  العقوب��ات 
ربح 38 باملائة لكل املشتريات واعتماد 
س��لم جديد لهامش األس��عار كما أعدت 
بخص��وص  دراس��ة  مش��روع  الغرف��ة 
مس��الك التوزي��ع ميك��ن اعتم��اده للحد 

منها.

وميكن تلخي��ص املطالب في مراجعة 
هام��ش الربح لتجار اخلض��ر والغالل، 
م��ن  س��واهم  دون  املهني��ني  ومتك��ني 
بطاق��ة مهنية تنظيم الت��زّود والتزويد، 
والس��يطرة عل��ى مس��الك التوزي��ع في 
وغي��ر  وطني��ة  مصلح��ة  ذات  أس��واق 
وطنية، وكذلك القض��اء على االنتصاب 
الفوض��وي ف��ي كل م��كان بكام��ل تراب 
غي��ر  املتدخل��ني  وعل��ى  اجلمهوري��ة، 
الش��رعيني وهو اللّوبي احملتكر للسوق 
وال��ذي يس��يطر على األس��عار ويتحكم 

في معيشة املواطن.

رئيس الغرفة الجهوية للخضر والغالل بتونس لـ"الضمير":

هذه هي األسباب الحقيقية الرتفاع األسعار
لوبي يسيطر على األسعار ويتحكم في معيشة المواطن

تونس - 
قال��ت وزارة الداخلي��ة في ب��الغ صحفي أم��س الثالثاء إنه 
مّت خالل  ش��هر جانفي  إجن��از 4186 خدمة وقائية موزعة 
كاآلت��ي: الزي��ارات االس��تطالعية: 169، مخططات النجدة 
واإلنقاذ باملؤسسات: 254، العمليات البيضاء: 86، دراسة 
املش��اريع اجلدي��دة: 1234، الزي��ارات الوقائي��ة: 1489، 

تسليم شهائد الوقاية: 497، احلراسات الوقائية: 457
و مت تسجيل 7413 عملية جندة وإنقاذ خالل هذا الشهر 
موزعة كاآلت��ي: احلرائق: 646، النج��دة بالطرقات: 343، 

إنقاذ: 32، إس��عاف: 5233، ضخ املياه: 18، حوادث الغاز: 
108، التدخل إلنقاذ الغرقى: 08، عمليات مختلفة: 1025

وأض��اف البالغ أنه في نطاق العناية بالتكوين املس��تمر 
للرف��ع من املس��توى املهن��ي والفني مّت خالل ش��هر جانفي 
2015 تكوين 395 ضابطا وعونا موزعني كاآلتي: التكوين 
األساس��ي: 283، التأهيل الوظيفي والقيادي: 02، التكوين 
التربص��ات   ،29 املش��ترك:  التكوي��ن   ،74 التخصص��ي: 

باخلارج: 03، املهمات باخلارج: 04

نشاط وحدات الحماية المدنية خالل شهر جانفي 2015

تونس - 
أف��اد احملامي نعمان بن عم��ر أمس الثالثاء 24 فيف��ري 2015، أنه قد مت 
اإلف��راج عن 11 موقوفا في والية قبل��ي من بني املجموعة املتهمة بحيازة 
أس��لحة وتصنيعه��ا. وقال ب��ن عمر في تصري��ح إذاع��ي إن املوضوع ال 
يتعلق بأسلحة مثلما ضبطه قانون 1969 بل بأدوات يتم استعمالها في 
األفراح وهي من نوع "الكرابيلة، وأكد أن هذا السالح ال يحمل مقذوقات.

قبلي: 
اإلفراج عن 11 موقوفا متهمين بحيازة 

أسلحة وتصنيعها



 - إيمان غالي
أش��ارت الغرفة اجلهوية لتج��ار اخلضر 
والغ��الل بتون��س خ��الل ن��دوة صحفية 
نّظمته��ا ي��وم أم��س الثالث��اء 24 فيف��ري 
اجتم��اع  خ��الل  قام��ت  أّنه��ا  إل��ى   2015
انعقد االثن��ني 23 فيفري بتأطي��ر التجار 
وتوجيههم واحلد من حالة االحتقان التي 
عرفتها الس��وق املركزية وبقية األس��واق 
وأع��وان  املهني��ني  ص��راع  بخص��وص 
املراقبة، مؤّكدة أّنها س��تصّعد وس��تدافع 
ع��ن منظوريها بكل الطرق املش��روعة مع 
امكاني��ة توقي��ف العم��ل ف��ي كام��ل تراب 
اس��تجابة  ع��دم  ح��ال  ف��ي  اجلمهوري��ة 
مطالبه��م،  م��ن  لع��دد  التج��ارة  وزارة 
وف��ق ما ج��اء على لس��ان رئي��س االحتاد 

اجلهوي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدي��ة بتونس عبد املنع��م الفيتوري.

وأّك��دت الغرف��ة أّن مطالب التج��ار تتمثل 
هام��ش  مراجع��ة  ض��رورة  ف��ي  أساس��ا 
الرب��ح املضبوط بقانون 1988 وتش��ديد 
الرقابة على مس��الك التوزيع غير املنظمة 
والتج��ارة املوازي��ة ف��ي القط��اع ومتتيع 
التج��ار املهني��ني م��ن بطاق��ة مهني��ة. كما 
شددت على ضرورة إعادة هيكلة التوزيع 
وض��رب م��ا وصفت��ه ب�لوبي��ات التجارة 
املوازي��ة وإح��داث بطاق��ة مهني��ة لتج��ار 

اخلضر والغالل. 
من جهت��ه أّكد رئي��س الغرفة اجلهوية 
لتج��ار اخلض��ر والغ��الل بتون��س أك��رم 
بوك��راع أّن الن��دوة الصحفي��ة جاءت من 

أج��ل إن��ارة ال��رأي الع��ام بش��أن حقيق��ة 
االرتفاع املشط لألسعار وأسبابه.

االحت��اد  أّن  الغرف��ة  رئي��س  وأض��اف 
يس��عى ملبدأ احلوار والنق��اش قبل العمل 
أّن االحت��اد طال��ب  إل��ى  الفعل��ي مش��يرا 
ال��وزارة باجلل��وس إل��ى طاول��ة احلوار 
وتقدمي عمل مش��ترك، مشيرا إلى ضرورة 
متابع��ة القط��اع خاصة مس��الك التوزيع 
تعتم��ده  ال��ذي  الرب��ح  هام��ش  وقان��ون 
الوزارة منذ أكثر من ربع قرن حتى أصبح 
غير مالئ��م وال ميكن تطبيق��ه في الوضع 
احلالي.وق��ال املتحدث "يجب األخذ بعني 
االعتبار املسالك املوازية املنافسة ومسالك 
التوزي��ع العادية ومراقب��ة اجلميع كي ال 

تتم محاسبة التاجر البسيط".

-
واملطاع��م  املقاه��ي  أع��وان  ينف��ذ 
املش��ابهة  واملؤسس��ات  واحلان��ات 
الي��وم األربع��اء 25 فيف��ري، إضرابا 
عن العمل في كام��ل تراب اجلمهورية 
احتجاجا على عدم اس��تجابة الغرفة 
للمقاه��ي صن��ف  النقابي��ة  الوطني��ة 
1 التابع��ة ملنظم��ة األع��راف تطبي��ق 
املركزي��ة  ب��ني  املبرم��ة  االتفاقي��ة 
النقابية واالحتاد التونسي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية التي 
تقض��ي بالزيادة في أجورهم بنس��بة 
%6.وأّك��د حبيب رج��ب الكاتب العام 
للجامعة العام��ة للصناعات الغذائية 
والصناع��ات  والتج��ارة  والس��ياحة 
التقليدي��ة ف��ي تصري��ح صحف��ي أّن 

الغرف��ة الوطني��ة النقابي��ة للمقاه��ي 
صنف 1 تعنتت ف��ي تطبيق االتفاقية 
املبرمة بني املركزية النقابية ومنظمة 
األعراف القاضي��ة بالزيادة في أجور 
املقاه��ي واملطاع��م واحلانات  أع��وان 
واملؤسسات املشابهة لها. وأضاف أن 
هذه الش��ريحة من العمال يعملون في 
ظروف مزرية ملوا االنتظار والوعود 
الزائف��ة التي تق��دم اليهم ف��ي كل مرة 

بغاية إسكاتهم .
وقال الكاتب العام للجامعة العامة 
والس��ياحة  الغذائي��ة  للصناع��ات 
والتج��ارة والصناع��ات التقليدية إن 
املبال��غ املتخل��دة بذم��ة الغرفة تصل 
إلى نسبة %18 من األجر و30 دينارا 
ل��كل عون طيلة ثالث س��نوات مضت، 

مؤكدا أن أغلب الغ��رف ال تطبق نظام 
التأجير وال حتترم حقوق األعوان .

عالق��ة  إش��كاالت  ع��دة  ت��زال  وال 
ف��ي ع��دة  النقابي��ني واألع��راف  ب��ني 
أج��ور  ف��ي  الزي��ادة  تخ��ص  قضاي��ا 
العم��ال املش��تغلني بالقط��اع اخلاص 
س��واء تعل��ق باملقاه��ي أو املطاعم أو 
احلان��ات أو عم��ال احلراس��ة خاصة 
بعد اتف��اق 23 ج��وان الف��ارط، الذي 
يقض��ي بض��رورة التعجي��ل بصرف 
الزي��ادة ف��ي األجور ألكثر م��ن مليون 
ونصف عامل ف��ي القطاعات اخلاصة 
ولكن املؤسس��ات االقتصادية تنّكرت 
لالتف��اق حس��ب احلبيب رج��ب كاتب 
للس��ياحة  العام��ة  اجلامع��ة  ع��ام 

واملعاش.

 -
ق��ال املول��دي اجلندوب��ي األمني العام املس��اعد لالحت��اد العام التونس��ي 
للشغل في تصريح صحفي خالل برنامج إذاعي إن االحتاد سيحدد اليوم 
األربعاء الروزنامة املتعلقة باملفاوضات االجتماعية املتعلقة بالزيادة في 
األج��ور ف��ي القطاع العام بعنوان س��نة 2014 بع��د أن مت إمضاء اتفاقية 
مع احلكومة بخصوص انطالق املفاوضات يوم االثنني.وأشار اجلندوبي 
إلى أن مرور س��نة 2013 بيضاء في عالق��ة باملفاوضات كان وراء إصرار 
االحتاد على عنونة املفاوضات بسنة 2014، مضيفا أن سنة 2015 ميكن 
أن تك��ون فيها مفاوضات خاصة بها. أما بخصوص مش��اركة االحتاد في 
سياس��ة حكومة احلبيب الصيد في مراجعة األس��عار، أك��د اجلندوبي أن 
ذلك س��يكون عن طريق مكتب الدراسات صلب االحتاد، مشددا على متسك 
االحتاد باملش��اركة الفعلية في هذه اخلط��وة إميانا بأهمية حتقيق توازن 

بني الزيادة في األجور واالرتفاع املشط لألسعار.
وق��ال األمني الع��ام املس��اعد لالحتاد العام التونس��ي للش��غل ، حفيظ 
حفيظ إن��ه وقع االتفاق في اللجنة العلي��ا للمفاوضات بني حكومة الصيد 
واحتاد الش��غل على أهم امللفات التي يجب أن تتابع والتي تندرج أساس��ا 

ضمن تنفيذ االتفاقيات املبرمة. 

 -
دع��ا احت��اد نقابات احل��رس الوطن��ي وزي��ر الداخلية  إلى  فت��ح حتقيق 
ج��دي  حتت إش��راف التفقدي��ة العامة لل��وزارة  بخص��وص "االدعاءات 
املغرضة" التي تس��تهدف س��لك احلرس الوطني والهجمة الشرسة التي 
يتع��رض لها في الفت��رة األخيرة، وفق ما جاء في بيان ل��ه أمس الثالثاء.
كما عبر االحتاد عن  اس��تياء ضباط ورقباء وأعوان احلرس الوطني لهذه 
احلمل��ة املنهجية  والتي قال إنها  "ترقى إلى درجة املؤامرة في ظل صمت 
رهيب ل��وزارة الداخلية  رغ��م النتائج الباهرة التي حققها س��لك احلرس 
الوطني في مقاومة اإلرهاب والتصدي للجرمية والتهريب."ودعا البيان 
كافة النقابيني إلى  نبذ اخلالفات واحملافظة على متاسك العائلة األمنية،  
مضيفا أن  أبناء املؤسس��تني األمنية والعس��كرية هم شركاء في الذود عن 
الوط��ن وأن كل محاول��ة لتحوي��ل الوجهة عن العدو املش��ترك املتمثل في 

اإلرهاب من شأنها املس من معنويات األمنيني والعسكريني.

 -
العام��ة  للنقاب��ة  الع��ام  الكات��ب  ق��ال 
للح��رس الوطن��ي س��امي القن��اوي في 
برنام��ج إذاعي أمس الثالثاء 24 فيفري  
إّن بيان موظفي اإلدارة العامة لوحدات 
للح��رس  العام��ة  والنقاب��ة  التدخ��ل 
الوطني موّجه لبع��ض النقابيني الذين 
البرام��ج  يظه��رون ف��ي "بالتوه��ات" 
التلفزية، للكش��ف عن حقائ��ق ووثائق 
متس من األم��ن القومي، على غرار ملف 

األدوية املوجهة لليبيا.
النقابي��ني  ب��أّن  القن��اوي  وأق��ر 
الذين يظه��رون ف��ي البرام��ج التلفزية 

والذين لديه��م دائما معلوم��ات متعلقة 
باإلرهابي��ني ه��م كل عصام ال��دردوري 
اجلوين��ي،  والصحب��ي  زروق  وولي��د 
مطالب��ا وزي��ر الداخلي��ة بفت��ح حتقيق 
ج��دي ملعرفة من ميدهم بهذه املعلومات 

والوثائق ومن ميّولهم، على حد قوله. 
وأض��اف أّن النقاب��ة ق��ّررت تنظي��م 
ندوة صحفية للكشف عن األطراف التي 
تريد وضع يدها عل��ى وزارة الداخلية، 
متابعا "النقابة هي قوة اقتراح وليست 
األمني��ة  االس��تراتيجية  ع��ن  للحدي��ث 
للدولة، ووضع خطط. ودورها يتوّقف 
عن��د النقد ال للحديث ع��ن األمن القومي 
التونسي أو الكش��ف عن وثائق لضرب 

أطراف سياسية"، على حد تعبيره.
وأّك��د أنه��م كنقابي��ني له��م احلق في 
املس��ائل  تخ��ص  تصريح��ات  إعط��اء 
املهنية واالجتماعية لألعوان ال احلديث 

عن األمن القومي التونسي. 

تجار الخضر 

يطالبون بمراجعة مراقبة مسالك التوزيع

اليوم إضراب عام ألعوان المقاهي والمطاعم والحانات

كاتب عام النقابة العامة للحرس الوطني 

نطالب بفتح تحقيق في من يمّد األمنيين 
النقابيين بمعلومات عن اإلرهاب

اليوم: اتحاد الشغل يحّدد 
روزنامة المفاوضات االجتماعية

اتحاد نقابات الحرس الوطني 

يدعو إلى فتح تحقيق بخصوص 
ادعاءات تضّر بالسلك

وطنية
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-قفصة- الهادي رداوي
يعود تاري��خ "اجل��رذون األحمر" إلى 
بداي��ة الق��رن العش��رين، وه��و هدي��ة 
ل���  ع��ام 1945  الفرنس��ية  من الدول��ة 
"ب��اي" تونس األمني ب��اي )1943 الى 
1957(. ويس��مى أيضا ب� "السحلية" 
حي��ث كان مخصصا لتنق��الت "الباي" 
وحاش��يته من وس��ط العاصمة تونس 

إلى ضواحيها.
م��ن  األحم��ر  اجل��رذون  ويتك��ون 
للمس��افرين وعربتني  أربع عرب��ات 
لألمتعة، وما يفس��د جمالية هذا القطار 
ه��و القاط��رة الت��ي جت��ره، حي��ث أنها 
مصنع��ة حديث��ا مقارن��ة بتاريخ صنع 
إص��الح  إذ تع��ذر   1911 ع��ام  القط��ار 

القاطرة القدمية.
التونس��ية  الس��لطات  وحاول��ت 
اس��تثمار قط��ار "الب��اي" منذ س��نوات 
للتروي��ج للس��ياحة الداخلي��ة، بعد أن 
بقي مهمال لسنوات، وأرجع البعض هذا 
اإلهم��ال إلى الرئيس احلبي��ب بورقيبة 
حت��ى ينسى س��كان العاصم��ة تاري��خ 

"البايات".
ومن��ذ قراب��ة 25 عام��ا، قامت إحدى 
الش��ركات باس��تثمار هذا القط��ار عب��ر 
املس��لك الس��ياحي، الراب��ط ب��ني جبال 
الثاجل��ة- وه��ي جب��ال جرداء تش��قها 
األنف��اق التي حفرتها فرنس��ا لتس��هيل 
مرور قط��ارات نقل الفس��فاط- ومدينة 
املتل��وي، كبرى مدن احل��وض املنجمي 

بوالية قفصة. 
"الس��حلية"  رح��الت  وش��هدت 
اضطرابا في املواعيد بعد اندالع الثورة 
وعرف��ت في بعض األحي��ان توقف هذه 

الرح��الت نهائي��ا ج��راء االحتجاج��ات 
التي ش��هدتها والي��ة قفص��ة، فغالبا ما 
يعم��د أبن��اء املدينة إلى من��ع القطار من 
الس��فر للضغ��ط عل��ى الس��لطات قصد 
التدخ��ل الف��وري للبحث ع��ن حلول ملا 

يعانونه من أزمات. 
األحمر" ما  "اجل��رذون  ويس��توعب 
ع��دد  لك��ن  راكب��ا،  و200   150 ب��ني 
املسافرين ال يتجاوز في كثير من األحيان 
ال� 70 راكبا، وتنتظم رحلتان أس��بوعيا 
واجلمعة. وتس��تمر  الثالث��اء  يوم��ي 
الرحلة قرابة الساعتني ونصف الساعة 
ذهاب��ا وإياب��ا، تتخللها وقف��ات قصيرة 

يستكشف فيها السائح جمال املكان.
"ش��ارلني" )35 سنة( س��ائحة م��ن 
الص��ني كان��ت ضم��ن مس��افرين عل��ى 
منت رحل��ة انطلقت في حدود العاش��رة 
والنص��ف تقريب��ا م��ن صب��اح اجلمعة 
املاضي، قالت لوكال��ة األناضول: "هذا 
امل��كان يختلف ع��ن األماكن التي س��بق 
أن زرته��ا، والرحل��ة عب��ر ه��ذا القط��ار 
جميل��ة ج��دا، وبالتأكيد لن تك��ون هذه 
ه��ي الزي��ارة األخي��رة، وس��أعمل على 

توثيقها".
وحني يطلق قط��ار "الباي" صيحته 
األخي��رة معلن��ا ع��ن انط��الق الرحل��ة، 
يسارع الركاب الكتشاف املجهول، ومع 
انط��الق الرحلة ال ش��يء يوح��ي أن هذا 
املس��لك الذي مير ب��ني األحي��اء الفقيرة 
ملدينة املتلوي سيوصلهم إلى املنتزهات 

اجلبلية.
باملوس��يقى  املس��افرون  ويس��تمتع 
نف��ق  أول  وعن��د  للرحل��ة،  املصاحب��ة 
يحبسون أنفاسهم، ويعم الظالم املكان، 

ويبق��ى اجلميع في انتظار بصيص نور 
"يعيدهم إلى احلياة".

الطبيعي��ة واألنفاق  املناط��ق  جم��ال 
اجلبلية التي يش��اهدها املسافر تختفي 
فجأة حني تتحول مياه العيون اجلارية 
إلى مياه ملوثة بس��بب الشوائب واملياه 
التي تستعملها ش��ركة فوسفاط قفصة 
ف��ي أحد مقاطع اإلنت��اج احملاذي حملطة 

القطار النهائية في جبال الثاجلة.
تقول عبير صميدة، )28 سنة( وهي 
طالب��ة ش��اركت ف��ي إح��دى الرح��الت 
"ش��يء  دين��ارا(   15 التذك��رة  )س��عر 
مش��ّرف أن جن��د مثل ه��ذه الرحالت في 
تونس، ولكن كان باإلمكان اس��تغاللها 

عل��ى  الزائ��ر  لتش��جيع  جّي��د  بش��كل 
العودة".

وتعم��ل وزارة الس��ياحة على تنويع 
أصبح��ت  واخلدمات، حي��ث  املنتج��ات 
بن��د  الس��ياحي  القط��ار  عب��ر  الرحل��ة 
ثاب��ت تدرجه ال��وكاالت الس��ياحية في 

يس��تهوي  القطار ص��ار  ألن  برامجه��ا، 
أعدادا كبيرة من السياح، وسط دعوات 
إلى إعادة تهيئة هذا املس��لك، وتوسعته 
ليش��مل باقي مدن احلوض املنجمي من 
أجل استكش��اف املواقع التاريخية التي 

تزخر بها اجلهة.

-  العبيدي
اجتاح��ت جه��ة ع��ني دراه��م خ��الل 
اليوم��ني املاضي��ني موج��ة م��ن البرد 
الش��ديد املرفوق��ة بكمي��ات مهمة من 

األمطار مصحوبة بتساقط الثلوج.
وحسب تأكيدات من عديد األطراف 
احمللي��ة  اللجن��ة  ضم��ن  املتدخل��ة 
الطبيعي��ة وف��ي  الك��وارث  ملجابه��ة 
مقدمته��ا احلماي��ة املدني��ة والتجهيز 
وكذل��ك مصالح الش��ركة التونس��ية 
وض��ع  مت  فق��د  والغ��از  للكهرب��اء 
ألي  حتس��با  وكاس��حات  جراف��ات 
طارئ حتى تقوم في صورة تس��اقط 
الثل��وج بتس��هيل احلرك��ة املروري��ة 
والفرعي��ة،  الرئيس��ية  بالطرق��ات 
اإلغاث��ة  م��ن  ف��رق  أيض��ا  وتوج��د 
والتدخ��ل جاه��زة وفي حال��ة تأهب 

للتدخل عند الضرورة.

– محمد الهادي العبيدي
ج��ّد مؤخ��را مبعتمديه طبرق��ة حادث أليم أس��فر 
ع��ن وف��اة ام��رأة تدع��ى وس��يلة متحصل��ة على 
األس��تاذية ف��ي التاريخ واجلغرافي��ا وعاطلة عن 
العمل منذ 13 س��نة متزوجة وأم لطفلني األول لم 
يتجاوز 3 س��نوات والثانية لم تتجاوز السنتني. 
وحول مالبس��ات هذا احلادث علم��ت "الضمير" 
أن الفقيدة صدمتها س��يارة عند خروجها مباشرة 
من مكتب التش��غيل مبعتمدي��ة املكان وهي بصدد 

البحث عن عمل.
وس��يلة فارقت احلياة ول��م توفق في احلصول 
على عمل وشاءت األقدار أن يكون مكتب التشغيل 
آخر وجه��ة تقصدها.  فرح��م الله الفقي��دة رحمة 
الصب��ر  جمي��ل  وذويه��ا  أهله��ا  ورزق  واس��عة 

والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الجرذون األحمر من ضواحي العاصمة إلى جبال الثالجة

عين دراهم

أمطار مصحوبة بتساقط الثلوج ولجنة مجابهة الكوارث في حالة استنفار
طبرقة: 

حادث مرور قاتل يودي 
بحياة أستاذة
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سعر العمالت العربية

الدينار اجلزائري = 0.0205 دينار تونسي
الدرهم املغربي = 0.2024 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2537 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5162 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5270 دينار تونسي

مؤشر توناندكس = 
 0.30 في املائة = 5345.60 نقطة

حجم التداول =
 6127.956 دينار 

عدد األسهم املتداولة =
 888.583 سهما

أهّم االرتفاعات: الندور =
 1.82 في املائة 

أهم االنخفاضات: الشركة التونسية للطباعة 
والنشر = 3.95 - في املائة

أسعار العمالت 
ليوم الثالثاء 24 فيفري 2015

سعر العمالت األجنبية
الدوالر األمريكي = 1.9355 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1899 دينار تونسي

اجلنيه االسترليني = 2.9894 دينار تونسي
الني الياباني = 0.0162 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.5020 دينار تونسي

مؤشرات البورصة
ليوم الثالثاء 24 فيفري 2015

أرقام
205 مليون دينار 

هو حجم خسائر شركة 
الخطوط التونسية خالل 

سنة 2013

 1700
عون سيقع تسريحهم 

من شركة الخطوط 
التونسية خالل سنتين

 – عائشة يحياوي
أك��ّدت الرئيس��ة املدي��رة العاّم��ة 
ملجمع ش��ركة اخلطوط التونسية 
س��لوى الصغي��ر أّن س��نة 2014 
س��تكون أفضل من حي��ث النتائج 
مقارنة بس��نة 2013،  بالرغم من 
أّنه لم يت��م إلى اآلن ضبط القوائم 

املالية للشركات.
الصغي��ر،  وأوضح��ت س��لوى 
انتظم��ت  صحفي��ة  ن��دوة  خ��الل 
الثالث��اء 24 فيفري اجل��اري، أّنه 
املس��افرين  ع��دد  تراج��ع  ورغ��م 
ف��إن  التونس��ية  اخلط��وط  عل��ى 
النتائ��ج املتوقع��ة  لس��نة 2014 
ستكون أفضل من 2013،  ويعود 
ذلك أساس��ا إلى النتائ��ج األولية 
لبرنامج إعادة الهيكلة وأيضا إلى 
االس��تراتيجية التجارية اجلديدة 
الش��ركة،  التي أصبحت تعتمدها 
أس��واق  اكتش��اف  إل��ى  وته��دف 

جديدة.
املدي��رة  الرئيس��ة  وأوضح��ت 
العاّم��ة للمجم��ع أن س��نة 2013 
متّيزت بظروف اقتصادية صعبة 
وه��و  سياس��ي  اس��تقرار  وع��دم 
م��ا أّثر عل��ى النش��اط االقتصادي 
خس��ائر  أّن  مبين��ة  والس��ياحي، 
ش��ركة اخلطوط التونسية قّدرت 
ب��� 205 مليون دين��ار، بعد أن مّت 
اتخاذ إجراء مال��ي ضمن برنامج 
وال��ذي  الش��ركة،  هيكل��ة  إع��ادة 
ل��م يت��م أخذه بع��ني االعتب��ار في 
القوائ��م املالي��ة وهو م��ا أّثر على 

النتيجة احملاسبية لسنة 2013.
وأكّدت سلوى الصغير أّن سنة 
إجمالي  بتحّس��ن  متي��زت   2014
على مستوى االستغالل والنتائج 
عل��ى  الرح��الت  انقط��اع  رغ��م 
الوجه��ة الليبي��ة منذ بداية ش��هر 
الرح��الت  وانقط��اع   2014 أوت 

على الوجهة الروسية.
األولية  اإلحصائي��ات  وتش��ير 
عب��ر  املس��افرين  ع��دد  أّن  إل��ى 

ش��ركة اخلط��وط التونس��ية قّدر 
مقاب��ل  مس��افر   3523.107 ب��� 
س��نة  ف��ي  مس��افر   3712.214
 189.107 ب�  بتراج��ع  أي   2013

مسافر.
ويع��ود ه��ذا التراجع ف��ي عدد 
ال��ذي  التراج��ع  إل��ى  املس��افرين 
ش��هده القط��اع الس��ياحي خ��الل 
س��نة 2014 م��ع تس��جيل تراجع 
األوروبي��ني  الوافدي��ن  ف��ي ع��دد 
ب� - 3 ف��ي املائة والتوق��ف الكلّي 

للرحالت نحو ليبيا وروسيا.
أّن��ه  اإلحصائي��ات  وتب��ني 
ف��ي  املس��جل  التراج��ع  ورغ��م 
ع��دد املس��افرين عب��ر اخلط��وط 
التونس��ية فإّن الش��ركة ستحقق 
تطّورا على مس��توى االس��تغالل 

بالنسبة لسنة 2014.  
إع��ادة  برنام��ج  وبخص��وص 
هيكلة شركة اخلطوط التونسية، 
أوضحت الرئيس��ة املديرة العامة 
أّن ه��ذا البرنامج تضّم��ن محاور 
عّدة منها م��ا هو اجتماعي وما هو 

مالي.
االجتماع��ي،  املس��توى  فعل��ى 
تس��ريح  ف��ي  اإلج��راء  يتمث��ل 
اختياري ل� 1700 عون في ظرف 
س��نتني،  قصد العمل على تطوير 

انتاجية الشركة والتقليل في عدد 
العامل��ني في الش��ركة، علم��ا وأّن 
الدولة التونسية ستتكّفل بتمويل 
ج��زء من منح املغادرة وتقّدر هذه 
املنح ب� 52 مليون دينار، واجلزء 
املتبقي س��يتم متويل��ه عن طريق 

الصندوق االجتماعي للشركة.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، أوضح��ت 
الصغير أّن عدد مطالب التس��ريح 
 900 إل��ى  وص��ل  االختياري��ة 
مطل��ب، 700 منها تس��تجيب إلى 
الش��روط الت��ي مّت حتديده��ا مع 

الطرف النقابي للشركة.
وف��ي اجلان��ب املال��ي، يتك��ّون 
اإلجراء من 6 محاور كبرى أهّمها 
تكفل الدولة بدي��ون املجمع جتاه 
دي��وان الطي��ران املدن��ي واملوانئ 
واملق��درة ب��� 165 ملي��ون دينار، 
وكذلك حصول الدولة على ضمان 
القروض التي س��تقترضها شركة 
لتموي��ل  التونس��ية  اخلط��وط 

جتديد أسطولها.
وبخص��وص سياس��ة الضغط 
عل��ى الكلف��ة الت��ي أعلن��ت عنه��ا 
الش��ركة، أك��ّدت س��لوى الصغير 
أّن اللجنة الت��ي مّت إحداثها صلب 
عل��ى  س��تعمل  والت��ي  الش��ركة 
الضغ��ط عل��ى املصاري��ف قام��ت 

بإع��داد 170 بطاق��ة إجراء تهدف 
 30 ب���  إل��ى تقلي��ص املصاري��ف 
ملي��ون دينار س��نويا على مدى 3 
س��نوات، مضيفة أّن هناك متابعة 
اإلج��راءات  ه��ذه  لتنفي��ذ  دقيق��ة 

صلب الشركة.
أّن  إل��ى  اإلش��ارة  وجت��در 
املتوقعة بالنس��بة لسنة  النتائج 
2014 ملجم��ع ش��ركات اخلطوط 
ش��ركات(   9 )يض��م  التونس��ية 
تشير إلى تس��جيل رقم معامالت 
ب��� 1077.1 ملي��ون دين��ار مقابل 
1068.4 ملي��ون دينار في س��نة 

  .2013

الس��نة  تش��هد  أن  وينتظ��ر 
احلالي��ة اقتناء طائرت��ي آرباص 
م��اي  ش��هر  خ��الل  األول��ى   330
2015 والثان��ي في ش��هر جوان، 
ف��ي ح��ني ستش��هد س��نة 2016 ، 
اقتناء طائرة آرب��اص 320، وفي 
س��نة 2017 يتنظر اقتناء طائرة 
آرب��اص 330 وطائرت��ي آرباص 
عملي��ات  متوي��ل  وس��يتم   ،320
الق��روض،  طري��ق  ع��ن  االقتن��اء 
وف��ق م��ا أعلن��ت عن��ه الرئيس��ة 
املدي��رة العاّم��ة ملجم��ع ش��ركات 

اخلطوط التونسية. 

تونس –  االقتصادي
خص��ص اللقاء ال��ذي جمع وزير 
واملناج��م  والطاق��ة  الصناع��ة 
 24 الثالث��اء  حم��د،  زكري��اء 
فيف��ري اجل��اري، م��ع ع��دد م��ن 
أعض��اء مجل��س ن��واب الش��عب 
ممثل��ي والي��ة قفص��ة، للنظر في 
واق��ع قط��اع الفس��فاط واحللول 
الكفيلة بإعادة اإلنتاج إلى نس��قه 

الطبيعي.

ومّث��ل اللقاء فرص��ة للنظر في 
القضايا املتعلقة بالتنمية وكيفية 
تطوي��ر النس��يج الصناعي ودفع 
االس��تثمار بجه��ة قفص��ة عالوة 
عل��ى مزي��د تش��خيص وضعي��ة 
قط��اع الفس��فاط ومش��تقاته م��ع 
اقت��راح إج��راءات عملي��ة ميك��ن 
القري��ب  امل��دى  عل��ى  تطبيقه��ا 

واملتوسط.
إيج��اد  أهمي��ة  الوزي��ر  وأك��د 

حلول عاجل��ة وجذري��ة لتجاوز 
هذه املرحل��ة الصعبة، معبرا عن 
أمله في تظافر جهود كل األطراف 
القط��اع،  ه��ذا  إلنق��اذ  املعني��ة 
واقت��رح الوزي��ر وض��ع خارطة 
طريق جتسد أهم اإلجراءات التي 
ميك��ن اتخاذها وتفعيلها حس��ب 

األولويات.
قط��اع  ب��أن  الوزي��ر  وذّك��ر 
طاق��ات  ب��روز  ش��هد  الفس��فاط 

انتاجي��ة جدي��دة أصبح��ت تهدد 
املنت��وج  يحتله��ا  الت��ي  املكان��ة 
العاملي��ة  باألس��واق  الوطن��ي 
غ��رار  عل��ى  لبالدن��ا،  التقليدي��ة 
وكذل��ك  واملغ��رب  الس��عودية 
اجلزائ��ر الت��ي تعم��ل حاليا على 
امكاني��ة تطوي��ر قط��اع  دراس��ة 
الفس��فاط عالوة على خطر فقدان 
التموي��ل لعدم احت��رام التعهدات 

مع املمولني األجانب.

وزير الصناعة: 

 خارطة طريق للنهوض بوالية قفصة

شركة الخطوط التونسية:

 تراجع في عدد المسافرين وتحّسن في النتائج

 العدد 585 األربعاء 6 جمادى األولى  1436هـ  الموافق لـ 25 فيفري 2015
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س 5 و29 دقيقةالصبح :  
س 6 و56 دقيقةشروق الشمس : 

س 12 و39 دقيقةالظهر : 
س 15 و41 دقيقةالعصر : 

 س 18 و12  دقيقةالمغرب :
 س19 و36 دقيقةالعشاء :

في جلس��ة م��ع الفتي��ات س��ألتهن عن 
س��بب ع��دم لب��س احلج��اب ف��كان ه��ذا 
اجلواب، قال��ت األولى: اإلمي��ان بالقلب، 
وقال��ت الثاني��ة: أن��ا س��مينة واحلجاب 
يش��وه ش��كلي، وقال��ت الثالثة: م��ا زلت 
صغي��رة وإذا كب��رت س��أحتجب، وقالت 
الرابع��ة: كل صديقات��ي غي��ر محجب��ات 
وقال��ت  بينه��ن،  ش��اذة  أك��ون  فلم��اذا 
اخلامسة: أخاف أحتجب فأنسب جلماعة 
أو طائف��ة معينة، وقالت السادس��ة: الله 
لبس��ت  إذا  الس��ابعة:  وقال��ت  اله��ادي، 
احلجاب فزواجي يتأخر، وقالت الثامنة: 
أخ��اف أحتجب ثم أن��زع حجابي، وقالت 
التاس��عة: اجلو حار وبالدنا ال يناس��بها 
لب��س احلج��اب، وقال��ت العاش��رة: ماذا 
أفعل مبالبس��ي الغالية والتي ال تناسب 
لب��س احملجب��ات، وقالت احلادي عش��ر: 
إن احلج��اب يعي��ق احلرك��ة والرياض��ة 

والسباحة.
فه��ذا م��ا ذك��روه ولع��ل م��ن طرائ��ف 
األس��باب الت��ي س��معتها أن البع��ض ال 
يلبس احلجاب ألنه ليس صحيا فينش��ر 
القم��ل بال��رأس، وأذكر أن فت��اة قالت لي 
يوما: أنا أريد احلجاب ولكن أمي ترفض 
احلج��اب فقدم��ت ب��ر والدت��ي وأطعتها 
بع��دم حجاب��ي، وآخ��ر فت��اة قال��ت: أن��ا 
صحي��ح غير محجبة ولك��ن قلبي نظيف 
وأخالقي خير م��ن كثير من احملجبات إال 
إن رد الفت��اة )س��حر( كان أفض��ل رد في 
ح��واري م��ع الفتي��ات، قال��ت: الصراحة 
أن��ا أعترف بأن��ي مقصرة في ح��ق ربي، 
وأمتن��ى أن أحتج��ب، ولكني أش��عر أني 
غير متهيئة ل��ه اآلن، وكل يوم أدعو ربي 
أن يش��رح ص��دري للحج��اب، فاحلجاب 
يعبر عن هوية املرأة املس��لمة، وهو فخر 

لها وتاج علي رأس��ها وقد يكون سببا 
ف��ي حمايته��ا وحفظه��ا بس��بب 

واحملجب��ة  الل��ه،  م��ن  وقربه��ا  طاعته��ا 
أجرها عن��د الله كبير وخاص��ة إذا كانت 
في مجتم��ع يح��ارب احلجاب أو يش��وه 
صورة احملجبات. قلت لها: أما أنت فعلى 
الرغ��م من عدم التزام��ك باحلجاب إال إنك 
صادق��ة م��ع نفس��ك ورب��ك،  فاالعتراف 
باخلط��أ فضيلة وش��رف، ث��م التفت إلى 
الفتي��ات وقل��ت له��ن، أم��ا من قال��ت: إن 
اإلمي��ان بالقل��ب فكالمها صحي��ح ولكن 
اإلميان لو كان قويا فإن آثاره تظهر علي 
اجلس��د ومنها احلجاب، وم��ن قالت: أنها 
سمينة فنقول لها: اجعلي احلجاب دافعا 
لتخس��يس وزن��ك حت��ى تكوني رش��يقة 
وجميل��ة، وم��ن قال��ت: ما زل��ت صغيرة 
فنقول لها: إن احلجاب تكليف ش��رعي ال 
عالقة ل��ه بالعمر فاحلجاب يبدأ من وقت 
البل��وغ، وم��ن قال��ت: كل صديقاتي غير 
محجبات، فنق��ول لها: لتكن ش��خصيتك 
قوية ول��و ب��ادرت باحلجاب س��تجدين 
الكثي��ر منه��ن س��يتبعك ألنه��ن بحاج��ة 
للتش��جيع، وم��ن قال��ت: تخاف تنس��ب 
جلماعة معينة بس��بب حجابه��ا، فنقول 
له��ا: طامل��ا أن��ك مقتنع��ة مب��ا تفعلني فال 
يهمك الن��اس أو املجتمع، واملهم أن يكون 
رب��ك راض عنك، ومن قالت: الله الهادي، 
فنقول لها: كالمك صحي��ح ولكن الهداية 
حتت��اج ألن نبذل لها الس��بب حتي تأتي، 
وليكن حجابك س��ببا من أس��باب هدايتك 
وزي��ادة إميانك، ومن قال��ت: أخاف أنزع 
حجاب��ي بع��د حتجب��ي، نق��ول له��ا: إن 
كالم��ك ه��ذا ينطبق على كل ش��يء، حتى 
على الص��الة والصيام وبر الوالدين فهل 
نترك ه��ذه العبادات كذل��ك؟  ومن قالت: 
إن احلج��اب يعيق حركتي، نقول لها: بل 
احلج��اب يعطي��ك حرية 
احلرك��ة وأن��ا أعرف 
وه��ي  محجب��ة، 
رياض��ة  بطل��ة 
ذوي  من  الس��لة 
ت  ج��ا حتيا ال ا
ف��ال  اخلاص��ة، 

اعاقتها أعاقته��ا وال حجابها قّيد حركتها 
ومنعه��ا م��ن الرياض��ة، وم��ن قال��ت: إن 
احلج��اب مينع الزواج، فنق��ول لها: وهل 
أكث��ر  احملجب��ات  ف��ي  العنوس��ة  رأي��ت 
من غي��ر احملجب��ات؟ ب��ل نالح��ظ اليوم 
حتي الش��اب الغير متدي��ن عندما يرغب 
بالزواج يش��ترط فتاة متدين��ة، وأما من 
قالت: بأنها تقدم بّر والدتها علي حجابها 
فإننا نقدر موقفها ونحترمها ونش��جعها 
لب��ر أمها، ولكن طاعة ربه��ا أولي وعليها 
أن حت��اول اقناع أمه��ا بحجابها، وكم من 
حالة أعرفها كانت الفتاة سببا في حجاب 
أمها وهدايتها، وأما من قالت: أن احلجاب 
ليس صحيا للش��عر، فنقول له��ا: هل مّر 
علي��ك ام��رأة كان لديه��ا مش��كلة صحية 
فابتس��مت،  حجابه��ا؟  بس��بب  برأس��ها 
فقل��ت لها: اطمئني فلو أصابك مرض فإن 
الش��ريعة تخفف عليك وتعطيك رخصة 

فال تخافي.
ث��م قف��زت فتاة أثن��اء احل��وار وقالت: 
أن��ا يناس��بني حجابا مث��ل زوجة رئيس 
تركيا، فهو حج��اب أنيق وراقي وجميل، 
قلت لها: إذن حتجبي مثل حجابها، فاملهم 
في احلجاب أن يكون س��اترا ومحتشما، 
وأذكر باملناس��بة الشيخ علي الطنطاوي 
رحم��ه الله، كان يخش��ى من عدم حتجب 
ابنت��ه الصغيرة، فق��ال لزوجت��ه أذهبي 
معها  للس��وق لتش��تري احلج��اب الذي 
يناس��بها، فلم��اذا ذهب��ت معه��ا للس��وق 
اخت��ارت حجابا من حري��ر الفاخر بقيمة 
40 لي��رة، وكان س��عر احلجابات وقتها 
بلي��رة، فق��ال الش��يخ رحمه الل��ه: وكان 
راتب��ي  ثل��ث  يس��اوي  احلج��اب  مبل��غ 
ولكن��ي وافقت علي ش��رائه ألحبب بنتي 
باحلج��اب. فاليوم نحت��اج ملهارات ذكية 
حت��ي نحب��ب بناتن��ا باحلج��اب، وهناك 
حتبيبه��م  ف��ي  أساس��ية  قواع��د  أرب��ع 
باحلجاب وهي: أوال أن نحاورهن بلطف 
وثاني��ا أن نعبر عن حبنا له��ن وثالثا أن 
نشجعهن علي احلجاب ورابعا أن نكون 
قدوة لهن في احلجاب وخامس��ا أن نبني 
لهن أن احلجاب فيه عزها وش��رفها وهو 
رم��ز أناقتها وجمالها، وأنه ليس س��جنا 

أو قيدا عليها.

الدكتور جاسم المطّوع

قال رس��ول الله صلى الله عليه وس��لم: إَِنّ اللَه َلُيناِدي يوَم القيامِة: 
نا! و َمْن َينبغي أْن  أي��ن ِجيَراِني، أين ِجيَراِني؟ قال: َفتقوُل املالئك��ُة: َرَبّ

اُر املَساِجِد؟ ُيَجاِوَرَك؟ فيقوُل: أين ُعَمّ

الـــراوي: أنس بـــن مالـــك. المحـــدث: األلبانـــي. المصدر: السلســـلة 
الصحيحة. الصفحة أو الرقم: 2728. خالصة حكم المحّدث: إسناده 

جّيد.

الســـؤال : ما حكم الشـــرع فـــي قراءة 
جهـــرا  والمعقبـــات  الواقعـــة  ســـورة 

وجماعة عقب صالة الصبح ؟

اجل��واب : ق��راءة س��ورة الواقعة بعد 
الفجر جماعيا ال نعلم له مستندا شرعيا، 

إذ لم ي��رد فيما نعل��م أن النبي صلى الله 
علي��ه وس��لم فع��ل ذل��ك ه��و وأصحابه 
الكرام رضي الل��ه عنهم وكذا لم يرد عنه 
صل��ى الل��ه عليه وس��لم أنه ق��رأ األذكار 
بصوت جماعي مع أصحابه الكرام، وقد 
قال َرُس��وَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَس��لََّم: 

َم��ْن أَْحَدَث ِفي أَْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمْنُه، َفُهَو 
. متفق عليه. والله أعلم َرٌدّ

الشيخ حمدة سعّيد مفتي الجمهورية 
التونسية

ديوان االفتاء

حينما يكون لدينا مثالً في سورية مبدينة "حلب" أكبر سوٍق شرقٍي 
مسقوٍف في العالم، مبساحٍة كلية تصل حتى 16 هيكتاراً وبطوٍل يصل 

حتى 16 كيلومتراً 
ُل مول جتارٍي في العالم" ممثالً بخان أس��عد باش��ا في  أو فكرة "أَوّ
"دمش��ق" ثم ال جتد له أي توثيقاً تاريخياً على ش��بكة األنترنت فاعلم 

أننا أّمة نائمة.

أذكر أَنّ الدكتور زغلول النجار قال أثناء لقائي به: لقد قال لله تعالى 
في كتابه الكرمي "َوِقيَل َيا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َوَيا َس��َماُء أَْقلِِعي َوِغيَض 
" فجاءت االكتشافات العلمية  وِدِيّ امْلَاُء َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْسَتَوْت َعلَى اجْلُ
لتكتش��ف موقع الس��فينة املقصودة باآلية الكرمية وهي س��فينة نوح 
عليه السالم على نفس اجلبل الذي حّدده القرآن الكرمي "اجلودي" في 
محافظة شرناق في جنوب شرق تركيا في الوقت الذي قالت فيه أسفار 
"العهد القدمي" الذي يؤمن به اليهود والنصارى بأن الس��فينة رس��ت 
ف��ي أحد جبال أنطاليا في الغرب. فأض��اف حفظه الله لألمة وبارك في 
علم��ه: "والله لو ح��دث هذا النصر اإلعج��ازي العظيم للق��رآن الكرمي 

لغير املسلمني ألقاموا الدنيا وما أقعدوها ولكننا أمٌة نائمة".
فقلت: "س��ِيّدي ل��و فعلنا للقرآن ُعْش��َر "أي جزء من العش��رة" مما 
نفعله في بالد املسلمني حني يحُلّ مونديال كأس العالم حني ترى أعالم 
ال��دول الغربية كالدمنارك وغيرها متأل أرجاء املعمورة، ملا خفيت على 

املسلمني خافية علمية أو إعجازية حتيي في قلوبهم عظمة قرآنهم".

أ. محمد عصام
رئيس تجّمع اتحاد المؤرخين السوريين 
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ثقافية
11صوتكم

- سماح بن عبد اهلل
التأم��ت أمس الثالث��اء 24 فيفري مبقّر 
النقاب��ة الوطنّي��ة للصحفي��ني، ن��دوة 
"الث��ورة  مُبجلّ��د  للتعري��ف  إعالمّي��ة 
التونس��ية والتحدي��ات األمنية" الذي 
صدر بعد س��نتني من العم��ل باللغتني 

العربية والفرنسّية.
إص��الح  ض��رورة  املُجلّ��د  وعال��ج 
املؤسس��ة األمنّي��ة الت��ي م��ن خالله��ا 
س��ُتضمن حق��وق املُواطن��ة فض��ال عن 
استرس��ال االنتق��ال الدميقراط��ي ف��ي 
البالد بكّل سالسة دون هضم للحقوق 
ال��ذي  الث��ورّي  للمج��ال  اس��تنكار  أو 
س��اهم بالّدرجة األولى في ضمان هذه 
احلق��وق ع��الوة عل��ى تطوي��ر النظام 
األمني ُمقارنة ببعض الّدول التي مّرت 
بنف��س األوضاع الّثورّية التي عاش��ها 

الشعب التونسي.
وس��اهم في إخراج هذا العمل كّل من 
فرح حّش��اد ووحيد الفرشيشي وهناء 
ب��ن عبدة وخنس��اء ب��ن ترج��م وخالد 
املاج��ري بدعم من احلكوم��ة الفدرالّية 
السويس��رّية وبرنام��ج األمم املُتح��دة 
م��ن  وبتموي��ل   "PNUD" اإلمنائ��ي 

اليونس��كو، كم��ا س��تصدر باملُناس��بة 
مكتب��ة رقمّي��ة س��يجد فيه��ا الباح��ث 
واألجنبّي��ة  التونس��ّية  القوان��ني  كّل 
األم��ن  ب��ني  العالق��ة  توّض��ح  الت��ي 

والدميقراطية وضمان احلرّية.

حدّيـــات األمنّيـــة وكيفّية حماية 
ّ

الت
حقوق الُمواطن

صّرحت رئيس��ة املخبر الدميقراطي 
ف��رح حش��اد أّن العم��ل عل��ى الكت��اب 
انطلق م��ن خلفّية تغيير دور البوليس 
السياس��ي واملُ��رور ب��ه إل��ى البوليس 
اجلمهوري واحلام��ي للُمواطنة، حيث 
الّتحدّي��ات  ح��ول  الّتس��اؤالت  كث��رت 
األمنّية وكيفّية حماي��ة حقوق املُواطن 
وُيعتبر ه��ذا الكتاب جزء من مش��روع 
أكبر "مش��روع الس��لطة السياس��ية" 

الذي انطلق منذ سنة 2011.
ويحت��وي املُجلّ��د على ثالث��ة أجزاء 
أو وح��دات تخزي��ن للكش��ف ع��ن أكثر 
القضاي��ا حساس��ّية في إص��الح قطاع 
الّدكتاتورّي��ة  أرش��يف  أّوله��ا  األم��ن 
وحماي��ة  الش��فافّية  وثانيه��ا 
اخلصوصّي��ة في قطاع األم��ن وثالثها 

رقابة االستخبارات.
وأّك��دت حش��اد أّن احمل��اور الثالث��ة 
تتن��اول بالّدرس تاريخ تونس من قبل 
الث��ورة وصوال إلى اآلن، كما مّت حتليل 
ُجمل��ة م��ن القوان��ني التونس��ّية لفه��م 
الوض��ع الع��اّم للبالد وكي��ف مُيكن أن 
ُتساهم هذه القوانني في هضم احلقوق 
وانته��اك احلرّي��ات باس��م حماية أمن 
الّدول��ة، وملزي��د الّتوضي��ح ق��ام فريق 
العمل بتقدمي دراس��ة للوض��ع األمني 
في اخلارج وبالّتحديد في أكثر من 30 
دول��ة ألّن هن��اك بلدانا غربّية عاش��ت 
في املاضي نف��س الوضع احلالي الذي 
تعي��ش عل��ى وق��ع تونس وكي��ف يتّم 
إنتاج توليفة أمنّي��ة تتحّدى كل الواقع 
العني��ف والقام��ع الذي م��ّرت به طيلة 
فترة الدكتاتورّي��ة وكيف مُيكن حتفيز 
ه��ذه القوان��ني والق��وى األمني��ة عل��ى 

احترام حقوق املواطنة.

الُمقارنة واالستبيان
وأشارت فرح حشاد أّنه وقع االطالع 
عل��ى القوان��ني األمريكّي��ة باعتباره��ا 
م��ن أهّم البلدان املُنادي��ة بالدميقراطّية 

خاّصة أّن تاريخه��ا األمني مّر مبراحل 
للوصول إلى الّتاري��خ احلداثي كما مت 
الّتطّرق إلى قوانني بعض البلدان التي 
واجهت حتدّي��ات أمنّية لضمان حقوق 

اإلنسان ومواطنيها بالّتحديد.
وُيجيب املُجلّد عن التس��اؤل الّتالي: 
هل شمل اإلصالح الّدميقراطي اإلصالح 
األمن��ي ف��ي تون��س؟ ومّت��ت اإلجاب��ة 
ع��ن هذا الّتس��اؤل عب��ر االس��تبيان أو 

مجموع��ة من االستفس��ارات فضال عن 
احلص��ول عل��ى اقتراح��ات موّضح��ة 
مّت احلص��ول عليها من القط��اع األمني 
الوطن��ي  واألرش��يف  الع��دل  ووزارة 
وهيئ��ة املُعطي��ات اخلاّص��ة فضال عن 
املُجتمع املدني، وأش��ارت املُشرفة على 
املُجلّ��د أّن كّل ج��زء انته��ى باقتراحات 
ُمحاول��ة  ف��ي  وموّضح��ة  ُموّجه��ة 
لالستدالل على مفاهيم ُتفّسر وُتوّضح.

تونس-
منارة جديدة تنضاف للمؤسس��ات الثقافية بوالي��ة بن عروس تتمثل 
ف��ي إحداث املكتبة العمومية ش��باب وكهول وأطف��ال باملدينة اجلديدة 

محمود بوصرة. 
وفتحت املكتبة العمومية أبوابها للرّواد في آخر شهر ديسمبر 2014 
وس��يتم تدش��ينها رس��ميا يوم اجلمعة 27 فيفري 2015. العقار الذي 
حتّول إلى مكتبة الئقة عوضا عن املقر السابق الذي ال يستجيب ألدنى 
املواصفات املطلوبة هو هبة من املرحوم محمود بن عثمان بوصرة إلى 
وزارة الثقافة. وقد انطلق مشروع التهيئة في 21 فيفري 2014 وأجنز 
ف��ي 18 جوان 2014 باعتم��ادات قّدرت ب� 65 ألف دين��ار على ميزانية 

وزارة الثقافة.
وتبلغ املساحة اجُلملّية للعقار 501 متر مربع منها 130 مترا مربعا 
مغط��اة وق��د مّت جتهيزها لتس��تقبل روادها ف��ي أبهى حلّ��ة إلى جانب 

توفير رصيد جملي ب� 13269 كتابا.

تونس-
يعد صال��ون الصناعات املوس��يقية أحد 
أه��م الفعاليات الت��ي أحدثته��ا هيئة أيام 
قرطاج املوس��يقية ف��ي دورته��ا الثانية، 
إذ أّن��ه أول مع��رض من نوعه ف��ي العالم 
العرب��ي وإفريقيا س��يعمل عل��ى جتميع 
كل املتدخل��ني في قطاع املهن والصناعات 
واخلدم��ات ف��ي مج��ال املوس��يقى، وذلك 
له��ا  والدعاي��ة  مبنتجاته��م  للّتعري��ف 
وعرضها للمختصني والعموم، وُخّصص 
قصر املؤمترات بالعاصمة إلقامته وذلك 
خ��الل الفت��رة املتراوحة من الس��بت 14 

مارس إلى اجلمعة 20 مارس القادم. 
وس��يضم الصال��ون ف��ي ه��ذه الدورة 
أكثر من أربعني مش��اركا من التونس��يني 
واألجان��ب القادم��ني م��ن مصر وس��وريا 
والع��راق والس��نغال وتركي��ا وفرنس��ا، 
ليس��تعرضوا خبراتهم في ع��دة مجاالت 
املوس��يقية  اآلالت  صناع��ة  تش��مل 
وإصالحها والكتاب املوسيقي واملدونات 
ومع��دات  الص��وت  التق��اط  وأجه��زة 
املوس��يقى والبرمجيات الرقمية اخلاصة 
باملوس��يقى والصوت، إلى جانب حضور 

املوس��يقى  تروي��ج  ش��ركات  بع��ض 
وتسويقها، هذا عالوة على تواجد العديد 
واملعاه��د  واملنظم��ات  املؤسس��ات  م��ن 
واجلمعي��ات  واملهرجان��ات  املوس��يقية 
الناف��ذة ف��ي املج��ال املوسيقي.وس��يوفر 
الصال��ون الفرص��ة للمهني��ني للتع��ارف 
وتب��ادل اخلبرات فيم��ا بينه��م وااللتقاء 
مش��اريع  الستش��راف  املوس��يقيني  م��ع 
مس��تقبلية، كما س��يحظى زوار الصالون 
بتخفيضات هامة بالنسبة ألسعار اآلالت 
غياره��ا  وقط��ع  املعروض��ة  املوس��يقية 

والكتب والكراسات املوسيقية.
ويه��دف الصال��ون أيض��ا إل��ى تثم��ني 
واحل��رف  وامله��ن  واخلب��رات  املع��ارف 
والصناعات املوس��يقية وتبي��ني مكانتها 
الهام��ة كقط��اع اقتصادي واع��د بتونس 
ق��ادر عل��ى توفي��ر مواط��ن ش��غل وخلق 
ث��روة وطني��ة، فخالفا لألحكام املس��بقة 
فق��ط  يض��م  ال  املوس��يقي  القط��اع  ف��إن 
امله��ن املوس��يقية البحتة بل تش��مل عدة 
موازي��ة  وتخصص��ات  وح��رف  مه��ن 
عل��ى غ��رار التعليم والتكوين املوس��يقي 
ف��ي  والبح��ث  تخصصات��ه  مبختل��ف 

العلوم املوس��يقية والصوتيات وصناعة 
اآلالت املوس��يقية وإصالحها وصيانتها، 
املوس��يقية  الصناع��ات  تتع��دى  كم��ا 
ه��ذه املج��االت لتش��مل ميادي��ن الع��الج 
وتنش��يط  النط��ق  وتق��ومي  باملوس��يقى 

املتوحدين. 
ولإلش��ارة فإن العديد م��ن الصناعات 
املهن املوس��يقية تعّد تخصص��ات دقيقة 
املس��توى  عل��ى  ال  مطلوب��ة  ج��د  وه��ي 
الوطن��ي فقط بل عل��ى املس��توى العاملي 
الع��روض  س��وق  عل��ى  تقتص��ر  ال  إذ 
الفرجوية والوسائط السمعية البصرية 
متحفي��ة  ميادي��ن  إل��ى  تتجاوزه��ا  ب��ل 

وتكنولوجية وطبية وبيئية.   
وس��يفتح الصال��ون أبواب��ه للزائرين 
طيلة املدة من الس��اعة العاش��رة صباحا 
إلى الساعة السادسة مساء وذلك ملعاينة 
مختلف أوجه الصناعات املوس��يقية كما 
س��يتمتعون بس��تة ع��روض موس��يقية 
متمي��زة تونس��ية وأجنبي��ة كل ي��وم من 
الس��اعة الثانية إلى الس��اعة الثالثة بعد 

الزوال.
كم��ا يه��دف الصال��ون مس��تقبال إل��ى 
حي��ازة موقع ضمن مع��ارض الصناعات 
املوس��يقية التي تقام ببعض دول أوروبا 
الش��مالية،  وأمري��كا  الش��رقية  وآس��يا 
إذ ميكن��ه بفض��ل املوق��ع االس��تراتيجي 
لتونس أن يصبح سوقا محوريا بجنوب 
املتوس��ط يرب��ط ما ب��ني ال��دول العربية 
املؤسس��ات  ممثل��ي  وبقي��ة  واإلفريقي��ة 
والشركات العاملية املختصة بالصناعات 

املوسيقية.

صدور كتاب "الثورة التونسية والتحدّيات األمنّية"

بن عروس:

إحداث مكتبة 
 األجيال

ّ
عمومية لكل

قريبا في قصر المؤتمرات..

صالون الصناعات الموسيقية 
أليام قرطاج الموسيقية
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صوتكم8 12 رأي
د. الزبير خلف الله

 المركز العربي
 التركي للتفكير الحضاري

أ- العمق االستراتيجي:
هناك املئات من الدراس��ات واالبحاث 
الت��ي اهتمت بتركي��ا، وتناولت األهمية 
االس��تراتيجية الت��ي يحتلها ه��ذا البلد 
ال��ذي يقع ف��ي قلب العال��م، ويجمع بني 
كل املمرات البرية والبحرية، الى درجة 
أن نابلي��ون بونب��ارت اعتب��ر أن مرك��ز 
العالم هي اس��تانبول، هذه املدينة التي 
تختزل ف��ي داخلها كل مظاه��ر الصراع 
ب��ني كل الق��وى عب��ر التاريخ، وتش��كل 
احملور االستراتيجي لكل القوى الدولية 
والتوازنات اإلقليمي��ة والعاملية. تركيا 
بعمقه��ا االس��تراتيجي كان��ت وال تزال 
مح��ط أطم��اع كل ال��دول الراغب��ة ف��ي 

السيطرة على العالم من خاللها. 
لق��د لعبت تركي��ا عبر التاري��خ دورا 
اس��تراتيجيا في التأثير على السياس��ة 
الدولية وفي طبيعة التوازنات االقليمية 
والدولية . لذلك كانت خصوصا في عهد 
الدولة العثمانية أهم محور استراتيجي 
اس��تطاع م��ن خ��الل موقع��ه اجلغرافي 
أن يتم��دد ف��ي أعم��اق القارة اآلس��يوية 
واإلفريقي��ة واألوروبي��ة، ويه��زم ع��دة 

قوى دولية كبرى .
 لق��د أدرك العثماني��ون من��ذ أن كانوا 
إم��ارة صغيرة أهمي��ة ه��ذه املنطقة من 
الناحية االس��تراتيجية، وأنها متثل أهم 
مركز استراجتي ميكن أن يتحكم في كل 
دول العالم، وكانت هذه القناعة راسخة 
ف��ي عق��ول وفي وج��دان كل الس��الطني 
محم��د  إص��رار  كان  وم��ا  العثماني��ني. 
الفاحت على فتح مدينة القسطنطينية إال 
نابعا م��ن قناعة أن الس��يطرة على هذه 
البقع��ة من العالم تعني الس��يطرة على 
اخلارط��ة اجلغرافي��ة واالس��تراتيجية 

لكل الصراعات في العالم . 
ميكنن��ا الق��ول إن العثماني��ني كان��وا 
ميلكون تفكيرا استراتيجيا عميقا أهلهم 
إلى بناء دولة كبيرة س��يطرت على أهم 
املناط��ق املهم��ة ف��ي العال��م، وحتكمت 
ولعب��ت  الدولي��ة،  التوازن��ات  كل  ف��ي 
دورا أساس��يا ف��ي صياغة نظ��ام عاملي 
كان��ت تركي��ا والدول��ة العثماني��ة ه��ي 
مركزه االس��تراتيجي واملتحك��م في كل 

سياساته.
 وق��د اس��تفادت أوروب��ا كثي��را م��ن 
االستراتيجة العثمانية، وأسست مراكز 
دراسات اعتنت بش��كل خاص بالتفكير 
االس��تراتيحي للدول��ة العثمانية وفهم 
الياته وأسس��ه. وعلى عكس الدراسات 
واألبح��اث التي تنس��ب ظه��ور  التفكير 
ال��ى األوروبي��ني فإنن��ا  االس��تراتيجي 
جنزم بأن مدرسة التفكير االستراتيجي 
ظه��رت في منطقة األناض��ول وتطورت 
م��ع الدولة العثمانية. وكان الس��الطني 
العثماني��ون م��ن أمثال الغ��ازي عثمان 
ي��اووز  والس��لطان  الف��احت  ومحم��د 
والس��لطان س��ليمان القانون��ي وصوال 
الى الس��لطان عبد احلمي��د الثاني كانوا 
ه��م رواد هذه املدرس��ة االس��تراتيجية 

الت��ي نش��أت وترعرع��ت بش��كل عملي 
في واق��ع يكتس��ي أهمي��ة اس��تراجتية 
اجليوس��تراجتية  للخارط��ة  كبي��رة 

واجليوسياسية في العالم. 
من جهة أخرى اس��تطاع الغرب الذي 
ط��ور تفكي��ره االس��تراتيجي أن يه��زم 
الدول��ة العثماني��ة وينهيه��ا م��ن خالل 
خلق ما يس��مى باالستراتيجية املضادة 
التي جنحت في تقسيم الدولة العثمانية 
واضعاف الفعل االس��تراتيجي لتركيا، 
وحتويله��ا الى مم��ر وكوري��دور دولي 
تس��تخدمه القوى االستعمارية للهيمنة 
عل��ى العال��م االس��المي. وجتل��ى ه��ذا 
األم��ر مع االنق��الب الذي قادت��ه جماعة 
االحت��اد والترق��ي ض��د الس��لطان عب��د 
احلميد الثاني صاحب مشروع اجلامعة 

االسالمية. 
كما جتلت هذه االسترتيجية املضادة 
أكث��ر م��ع ظه��ور اجلمهوري��ة التركي��ة 
الت��ي أسس��ها مصطف��ى كم��ال أتاتورك 
والت��ي كان��ت مبثابة االع��الن عن موت 
تركيا اس��تراتيجيا وحتويله��ا الى أداة 
عل��ى  للهيمن��ة  االس��تعمار  يس��تخدمه 
املنطق��ة. لق��د س��اهم ق��ادة اجلمهورية 
الكمالية في إضعاف تركيا استراتيجيا 
وإفقاده��ا أي دور ريادي في السياس��ة 
الدولية حتى أصبحت تركيا منذ 1952 
ه��ي القاع��دة العس��كرية الت��ي حت��اك 
واالس��تراتيجيات  املؤام��رات  كل  فيه��ا 
الغربي��ة للتحكم في العالم االس��المي، 
واستسلمت تركيا للقوى االستعمارية.

 وس��اهمت كل احمل��اوالت االنقالبي��ة 
في تركي��ا بقي��ادة اجليش ف��ي تهميش 

دور تركي��ا اس��تراتيجيا رغ��م أن هناك 
مح��اوالت من بعض القادة السياس��يني 
م��ن أمثال عدن��ان مندري��س، وطورغت 
أوزال، وجنم الدين اربكان الذين أرادوا 
تفعي��ل دور تركي��ا اس��تراتيجيا لكنهم 
فش��لوا ف��ي ذل��ك ألن حج��م التوازن��ات 
االقليمي��ة والدولي��ة كانت أكث��ر تعقيدا 
واكث��ر تش��ابكا ، وكذل��ك لغي��اب إرادة 
سياس��ية حقيقية تؤمن بإعادة صياغة 
سياس��ة اس��تراجتية جديدة لتركيا في 

املنطقة وفي العالم.

ب- العمق الحضاري:
لقد زام��ن ه��ذا العمق االس��تراتيجي 
لتركيا في الس��ياق التاريخي عمق اخر 
مهم أهملته أغلب الدراسات احلضارية، 
ول��م تول��ه اهتمام��ا كبيرا وه��و العمق 
احلض��اري لتركيا ف��ي منطقة األناظول 

وفي العالم منذ قرون عديدة . 
وق��د ع��رف ه��ذا العم��ق احلض��اري 
ذروته مع ب��روز الدولة العثمانية التي 
ورث��ت تراكم��ات حضاري��ة قدمي��ة في 
منطقة األناظول، وعرف��ت كيف توظف 
ه��ذه التراكمات احلضاري��ة التي تعود 
الى فترة الفتوحات االس��المية  فالدولة 
األموية والعباس��ية مرورا ال��ى الدولة 
الس��لجوقية، ثم الدولة البيزنطية التي 

قامت على أنقاضها الدولة العثمانية.
 ولم تعمد الدولة العثمانية الى إلغاء 
ه��ذا املزي��ج احلض��اري التراكم��ي، بل 
جنحت ف��ي إعادة تش��كيله وترس��يخه 
داخ��ل هوي��ة الدول��ة وهوي��ة املجتم��ع 
الترك��ي العثمان��ي. وق��د كان اإلس��الم 

ه��و احلاض��ن ملختل��ف ه��ذه األمزج��ة 
احلضاري��ة وصهره��ا في مس��ار واحد 
دون أن يتم إقصاء أي طرف أو إلغاء أي 
هوية، فكانت احلضارة العثمانية ثرية 
بجمل��ة م��ن الثقاف��ات وغني��ة مبختلف 

الفنون والعلوم والتصورات. 
والف��رق  الش��عوب  كل  ووج��دت 
واإلثني��ات واألدي��ان املنضوي��ة حت��ت 
حكم الدولة العثمانية االسالمية نفسها 
حرة متارس ثقافتها بكل حرية، وتعمل 
على تقدمي إضافات مهمة جدا للحضارة 
العثمانية التي ترتكز في أساس��ها على 
الهوية االس��المية. هذا التن��وع الثقافي 
واالثني والديني ش��كل لدى تركيا عمقا 
حضاري��ا كبي��را، وحتول��ت ال��ى مركز 
حض��اري عامل��ي يش��د اليه الرح��ال كل 
املبدع��ني واملفكري��ن والعلم��اء والتجار 
ورج��االت  والسياس��يني  والرحال��ة 

االصالح. 
واألت��راك  العثماني��ون  جن��ح  لق��د 
ف��ي صياغ��ة من��وذج حض��اري عري��ق 
يتس��م بالتس��امح وباإلبداع وباحلرية 
واجلمالي��ة. وأكب��ر دليل عل��ى ذلك هذه 
نلمحه��ا  الت��ي  احلضاري��ة  اجلمالي��ة 
وكل  اس��تانبول  مس��اجد  ف��ي  ونراه��ا 
اثارها التاريخي��ة املختلفة حتكي قصة 
حض��ارة ول��دت م��ن رح��م حض��ارات 
مات��ت ف��ي س��ياقها الزمني لكنه��ا ظلت 
روحها منبعثة مع احلضارة العثمانية، 
احلض��ارة  أن  أجم��ع  للعال��م  وتؤك��د 
االس��المية لم تنب على مح��و حضارات 
أخ��رى، ب��ل حافظ��ت عليه��ا وجعلته��ا 
جزءا منه��ا، فكانت النتيج��ة هي ظهور 

منوذج حض��اري عاملي إنس��اني يوحد 
عميق��ة  لفلس��فة  ويؤص��ل  البش��رية، 
تع��د ركنا أساس��يا م��ن أركان االس��الم 
واحلض��ارة االس��المية، وه��ي فلس��فة 
التعايش والتس��امح التي لن جتدها في 

أي حضارة أخرى. 
الواس��ع  مبفهوم��ه  التعاي��ش  إن��ه 
والتسامح في بعده الديني واإلنساني. 
واألدي��ان  واألع��راق  األف��كار  تعاي��ش 
واملذاه��ب والش��عوب املختلف��ة ضم��ن 
يعت��رف  وسياس��ي  حض��اري  س��ياق 
ه��ذه  م��ن  واح��د  كل  بخصوصي��ة 
التش��كيالت املختلف��ة، ب��ل يس��عى الى 
تش��ريكها نح��و املس��اهمة ف��ي الفع��ل 

احلضاري العاملي. 
لقد أفرز هذا التنوع الثقافي والعرقي 
العثماني��ة  الدول��ة  داخ��ل  والدين��ي 
ف��ي  منوذج��ا حضاري��ا عاملي��ا س��اهم 
تش��كيل عمق حضاري لتركيا بالتزامن 
م��ع العم��ق االس��تراتيجي. وأصبح��ت 
تركي��ا لعص��ور طويل��ة مرك��ز العال��م 

حضاريا واستراتيجيا. 
وجنح األتراك في حتمل مسؤوليتهم 
احلضاري��ة العاملية. وكان لهم الس��بق 
ف��ي احلف��اظ عل��ى م��وروث الثقاف��ات 
املندثرة ضمن س��ياق فلس��فة التعايش 
والتس��امح الت��ي اس��تمرت حت��ى فترة 
1909 تاري��خ االنقالب على الس��لطان 
ال��دورة  وانه��اء  الثان��ي  احلمي��د  عب��د 
احلضارية العثمانية فعليا. واستبدلت 
بثقاف��ة  والتس��امح  التعاي��ش  ثقاف��ة 
التتري��ك والطوراني��ة، وب��دأت عملي��ة 
التصفي��ة الثقافية واالس��تهداف لهوية 
الش��عب الترك��ي املس��لم، كم��ا مت فصل 
احلض��اري  عمقه��ا  ع��ن  متام��ا  تركي��ا 
العرب��ي واالس��المي، وحتول��ت تركيا 
الى يتيمة متش��ردة  تبحث عن فتات من 
بقايا وفض��الت احلضارة الغربية التي 
تأسس��ت عل��ى أس��اس فلس��فة تصادم 

احلضارات والبقاء لالقوى.
وق��د زاد يت��م تركي��ا حضاري��ا م��ع 
إلغاء اخلالفة االس��المية، واس��تبدالها 
والقط��ع  الكمالي��ة،  باجلمهوري��ة 
متام��ا م��ع م��وروث تركي��ا احلض��اري 
التعاي��ش  عل��ى  القائ��م  االس��المي 
والتس��امح، وارمتت تركيا في أحضان 
عمقه��ا  مقوم��ات  كل  وفق��دت  أعدائه��ا، 
احلض��اري بعد أن فقدت مقومات عمقها 

االستراتيجي.
ول��م يك��ن االنق��الب التاريخ��ي الذي 
ق��ام به مصطف��ى كم��ال أتاتورك س��نة 
1928 املتمثل ف��ي تغيير حروف اللغة 
العربي��ة  احل��روف  م��ن  العثماني��ة  
وتغيي��ر  الالتيني��ة،  احل��روف  ال��ى 
األذان بالتركي��ة، ومن��ع كل الفعالي��ات 
االسالمية والدينية اإا مظهرا من مظاهر 
استهداف العمق احلضاري لتركيا التي 
ظل��ت منفصل��ة ع��ن العال��م االس��المي 
وفاقدة ل��كل هوية حضاري��ة على مدار 

أكثر من قرن كامل من الزمان.

ج- الغـــرب ومســـتويات اســـتهداف 
تركيا استراتيجيا وحضاريا: 

جنحت اس��تراتيجية الغ��رب إذن في 
ضرب العمق االستراتيجي واحلضاري 
لتركي��ا التي ظلت ألكثر من س��تة قرون 

تركيا 
من العمق االستراتيجي 
إلى العمق الحضاري )2-1(
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متث��ل مرك��ز احلض��ارة االس��المية، 
االقليم��ي  النظ��ام  ف��ي  وتتحك��م 
والدولي. ولم تنجح االس��تراتيجية 
تركي��ا  اس��تهداف  ف��ي  الغربي��ة 
اس��تراتيحيا وحضاريا اال بواسطة 
التآم��ر الداخل��ي م��ع جه��ات تعم��ل 
لصالح أجن��دة اس��تعمارية حاقدة، 
خطط��ت بكل دق��ة في ض��رب تركيا 
قل��ب احلض��ارة االس��المية ومرك��ز 

محورها االستراتيجي . .
ورغ��م أن مح��اوالت االس��تهداف 
للعم��ق االس��تراتيجي واحلض��اري 
كان قدمي��ا إال أن��ه ب��دأ التفكي��ر فيه 
بجدي��ة من��ذ الرب��ع األخي��ر للق��رن 
التاسع عش��ر في مؤمتر برلني الذي 
عق��د ب��ني أملاني��ا وفرنس��ا واجنلترا 
س��نة 1878م، ومت االتف��اق بش��كل 
عملي على إنهاء أي دور استراتيجي 
والدول��ة  لتركي��ا  وحض��اري 

العثمانية. 

وقد مت��ت عملية االس��تهداف هذه 
على مستويني كبيرين :

ب��ه  تكفل��ت  الداخل��ي  املس��توى 
للغ��رب  تابع��ة  سياس��ية  ح��ركات 
وف��ي مقدمته��ا حرك��ة تركي��ا الفتاة 
أو جماع��ة االحت��اد والترق��ي الت��ي 
جنح��ت س��نة 1909 ف��ي االنق��الب 
عل��ى عب��د احلمي��د الثان��ي صاح��ب 
مش��روع اجلامعة االسالمية الداعي 
الى توحيد األمة االس��المية، وإعادة 
بعث احلياة فيها من جديد سياس��يا 
وق��د  وحضاري��ا.  واس��تراتيجيا 
اس��تمرت عملية االستهداف الداخلي 
احلاس��مة عبر انقالب اتاتورك على 
االس��المية والغائها  مركز اخلالف��ة 
واس��تبدالها باجلمهوري��ة الكمالية، 
وتبن��ت النظ��ام العلمان��ي والغي��ت 
هوي��ة  تعك��س  الت��ي  املظاه��ر  كل 
تركي��ا االس��المية الت��ي دخل��ت منذ 
ال��ى نف��ق مظلم ع��زل تركيا   1923
والش��عب التركي عن العالم العربي 
واالسالمي في محاولة منه لتغريب 
تركيا، وس��لخها حضاري��ا، وجعلها 
ممم��را وحديق��ة خلفية يس��تخدمها 
الغ��رب ملواجهة اخلطر الس��وفياتي 

في اسيا.
 ول��م تتوق��ف عملية االس��تهداف 
على املستوى الداخلي من قبل عمالء 
الغرب ال��ى يومنا هذا حيث ش��هدت 
تركي��ا انتكاس��ات سياس��ية كبي��رة 
بس��بب االنقالب��ات الداخلي��ة الت��ي 
حصل��ت في أرب��ع محط��ات عصفت 
دميقراط��ي  وطن��ي  مش��روع  ب��أي 
حض��اري حت��رري من أج��ل إحباط 
أي محاولة لنهوض تركيا من جديد، 
وض��رب أي إرادة سياس��ية لتفعيل 

دورها استراتيجيا وحضاريا.
أما املستوى الثاني من االستهداف 
احلض��اري واالس��تراتيجي لتركي��ا 
فق��د كان خارجي��ا، وتكفل��ت بلع��ب 
الت��ي  االس��تعمارية  الق��وى  دوره 
كانت طرفا فاعال ف��ي إحداث ثورات 
في عدة مناطق من الدولة العثمانية 
االس��تقالل  عل��ى  ،وحرضته��ا 
القوى  واالنفص��ال. وجنح��ت ه��ذه 
فرنس��ا  خصوص��ا  االس��تعمارية 

واجنلترا من احتالل مناطق شاسعة 
العثماني��ة،  الدول��ة  اراض��ي  م��ن 
وجاءت اتفاقية سايكس بيكو لتعيد 
صياغة خارطة جيوسياسية جديدة 
ملنطق��ة الش��رق األوس��ط واملغ��رب 
العرب��ي، وخرجت كل ه��ذه املناطق 
خاضع��ة  وأصبح��ت  تركي��ا،  م��ن 

لفرنسا واجنلترا. 
كم��ا كان��ت اتفاقي��ة ل��وزان س��نة 
تركيا وقيدتها  والتي أجلمت   1923
حدوده��ا  خ��ارج  التح��رك  ع��ن 
املرس��ومة له��ا، وحرمته��ا م��ن حق 
التنقي��ب عل��ى النف��ط ف��ي األراضي 
التركية على مدار مائة عام، ومنعتها 
من أخذ رسوم على السفن التي تعبر 
البوس��فور والدردنيل، كما  مضي��ق 
فرضت عليها شروطا أخرى مجحفة 
قبل��ت بها تركي��ا مكره��ة. ونتج عن 
ه��ذا االس��تهداف اخلارج��ي حتجيم 
دور تركي��ا داخ��ل الس��احة الدولية 
االس��تراتيجية  قدراته��ا  واضع��اف 
واحلضاري��ة وحتويله��ا ال��ى دولة 

مسلوبة االرادة. 
اس��تمر هذا االس��تهداف اخلارجي 
الداخل��ي  االس��تهداف  م��ع  متزامن��ا 
سياس��ية  وح��ركات  لوبي��ات  عب��ر 
التبعي��ة  خي��ار  تتبن��ى  ونخ��ب 
الغربي��ة، وانفصل��ت تركي��ا بش��كل 
يكاد يكون كليا عن القضايا العربية 
دوره��ا  وأد  ومت  واالس��المية، 
االس��تراتيجي واحلضاري ملدة أكثر 
من قرن من الزمان. بل حتولت تركيا 
الى الدولة التي يتم من خاللها ضرب 
العال��م العرب��ي واالس��المي، حي��ث 
كانت تركيا في حرب العراق األولى 
س��نة 1991 القاعدة العسكرية التي 
تنطل��ق منه��ا الطائ��رات األمريكي��ة 
والتحال��ف الدول��ي لض��رب العراق 

وشعبه وتهدمي كل ثرواته. 
عملي��ة  ف��إن  الق��ول  وخالص��ة 
واخلارج��ي  الداخل��ي  االس��تهداف 
عم��ر  م��دار  عل��ى  بامتي��از  جنح��ت 
الكمالي��ة، وذلك لوجود  اجلمهورية 
انسجام وتوافق بني القوى احلاكمة 
الغربي��ة  األطم��اع  وب��ني  الداخلي��ة 
الت��ي ال تريد لتركيا أن تعود لدورها 
االستراتيجي واحلضاري . كما سهل 
هذا االس��تهداف الداخلي واخلارجي 
حقيق��ي  وطن��ي  مش��روع  غي��اب 
يعي��د لتركي��ا حيويته��ا وديناميتها 
ه��ذه  واس��تمرت  احلضاري��ة. 
الوضعي��ة الس��لبية لل��دور التركي 
الى حدود سنة 2002 حيث سيظهر 
عام��ل جديد داخل الس��احة التركية، 
وس��يقلب موازي��ن الق��وى ويرس��م 
خارطة جديدة لتركي��ا جديدة بدأت 
مالمحها تبرز على مدار ثالثة عش��ر 
عام��ا، ويتمثل هذا العامل اجلديد في 
فوز حزب العدال��ة والتنمية بزعامة 
رج��ب طي��ب أردوغ��ان ال��ذي جنح 
بشكل قياسي وخالل مدة وجيزة في 
إحداث تغيي��ر جذري في السياس��ة 
واخلارجي��ة،  الداخلي��ة  التركي��ة 
وحتول��ت تركيا الى رق��م صعب في 
املعادلة اجليوسياس��ية ف��ي منطقة 
الس��احة  وف��ي  األوس��ط  الش��رق 

الدولية.

علي الهّرابي
 المحامي سوسة

حينم��ا تس��تمع لألص��وات املنادية 
ن��واب  مجل��س  مصادق��ة  بأولوي��ة 
الش��عب على مش��روع قانون مكافحة 
عل��ى  القض��اء  يق��ع  حت��ى  اإلره��اب 
اإلرهاب. رغم وجود القانون ع�75�دد 
 2003 ديس��مبر   10 ف��ي  الص��ادر 
املتعل��ق مبكافحة اإلره��اب واإلرهاب 
متواص��ل، فإن��ه وإذا كان ل��ك خي��ال 
خص��ب، قد تعتبر أن فصول مش��روع 
قان��ون مكافح��ة اإلرهاب ه��ي مبثابة 
بن��ادق قاتل��ة لإلرهابي��ني وس��ترات 
واقية م��ن هجماته��م إن لم تق��ل وانه 
مبج��رد ص��دوره واط��الع اإلرهابيني 
عليه في الرائد الرس��مي س��يبعث في 
الرايات  قلوبهم الرع��ب وس��يرفعون 
البيض وينزلون من اجلبال يس��لمون 
الدب��ر  س��يولون  أنه��م  أو  أنفس��هم 

ويفرون عائدين من حيث أتوا.
لق��د أثبت��ت التج��ارب أن القان��ون 
لوح��ده غي��ر ق��ادر على القض��اء على 
اإلره��اب ول��و كان ذل��ك كذل��ك ألمكن 
ل��آالف املؤلف��ة م��ن الفص��ول واملواد 
القانوني��ة الت��ي تضمنتها التش��اريع 
الوطني��ة عبر العالم على القضاء على 
اإلرهاب س��يما وأن ع��دد تلك الفصول 
واملواد أكثر بكثير من أعداد اإلرهابيني 
النص��وص  صرام��ة  كان��ت  ول��و 
القانوني��ة ق��ادرة على زج��ر اإلرهاب 
حلقق��ت تش��اريع الدول الش��قيقة في 
وضع ح��دا لإلرهاب فخ��ذ مثال قانون 
العقوب��ات اجلزائ��ري ال��ذي اعتبرت 
مادت��ه 87 مك��رر جرمي��ة إرهابية كل 
عم��ل من ش��أنه عرقل��ة حرك��ة املرور 
التجمه��ر  وكذل��ك  التنق��ل  حري��ة  أو 
واالعتص��ام ف��ي الس��احات العامة أو 
االعتداء على رموز األمة واجلمهورية 
ونبش أو تدنيس القبور لتعتبر املادة 
87 مك��رر فق��رة 10 جرمي��ة إرهابية 
كل تأدي��ة خلطب��ة داخ��ل مس��جد من 
طرف ش��خص غير معتمد من الس��لط 
العمومية أو كل خطبة مخالفة للمهمة 
النبيل��ة للمس��جد هذا دون أن ننس��ى 
قانون مكافحة اإلرهاب املصري الذي 
ج��رم في مادته 19 كل محاولة بالقوة 
وباس��تخدام أية وس��يلة من وس��ائل 
العمل اإلرهابي لقلب أو تغيير دستور 
الدولة أو نظامها اجلمهوري أو ش��كل 
احلكوم��ة وه��و نف��س التمش��ي الذي 
ذهبت فيه املادة الثالثة فقرة ثانية من 

قانون مكافحة اإلرهاب العراقي.
ف��ي جت��ارب  الثابت��ة  إن احلقيق��ة 
مكافح��ة اإلره��اب الت��ي فش��ل أغلبها 
هو كون مكافح��ة اإلرهاب يتدخل فيه 
باالقتص��ادي  بالسياس��ي  القانون��ي 
بالقضائي باالجتماعي بالثقافي وكل 
محاولة لإلقناع بأن مش��روع القانون 
لوح��ده وذو األولوي��ة املطلقة لنجاح 
عملية مكافحة اإلرهاب فهو ضربا من 
املغالط��ة ومحاول��ة لتقرير املش��روع 
رغ��م عالت��ه ومآخذه ووقتها س��يعيد 
التاري��خ نفس��ه وليس املش��كل في أن 

نخط��ئ ب��ل املش��كل ف��ي إع��ادة نفس 
اخلطأ– فكيف ذك – 

إنه مل��ن س��خرية القدر أن تتش��ابه 
نفس الظروف الت��ي صدر فيها قانون 
2003 م��ع تل��ك التي س��يناقش فيها 
اآلن مش��روع القانون اجلديد ملكافحة 
اإلره��اب. إذ مبوجب الفقرة 3 – ه� من 
ق��رار مجل��س املن الدول��ي رقم 1373 
الصادر في 28 سبتمبر 2001 أوصت 
جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس 
األم��ن الدول��ي جمي��ع ال��دول باتخاذ 
التش��اريع الالزم��ة ملكافح��ة اإلرهاب 
فلّبى النظام الس��ابق اجلائ��ر الدعوة 
وصدر قانون 2003 السّيء الذكر في 
يوم 10 ديسمبر 2003 إبان االحتفال 
الس��نوي باإلع��الن العامل��ي حلق��وق 
اإلنس��ان ومتت مالحقة أغلب املمثلني 
الي��وم في مجلس نواب الش��عب: فهل 
س��يعتبرون م��ن املاض��ي! ص��در ذاك 
القان��ون إب��ان اجلبه��ة املفتوحة على 
ذه��اب  وزم��ن  كاب��ول  ف��ي  اإلره��اب 
الع��راق  إل��ى  التونس��يني  املقاتل��ني 
وآخري��ن  األمريك��ي  احملت��ل  ملقاوم��ة 
ذهبوا إل��ى أفغانس��تان وبقطع النظر 
ع��ن القناع��ات ف��إن القان��ون الق��دمي 
احلق��وق  لقم��ع  مس��تعملة  أداة  كان 
واحلري��ات.وإذا تأمل��ت ف��ي الظروف 
الت��ي يناقش فيها هذا املش��روع اليوم 
كان ش��بيهة بتل��ك الت��ي كان��ت زم��ن 
القانون القدمي. الي��وم جبهة مفتوحة 
ملقاوم��ة اإلره��اب ف��ي باماك��و مبا لي 
مبوجب قرار مجلس األمن رقم 2085 
الصادر في 20 ديسمبر 2012 وظرف 
داخل��ي متوت��ر غن��ي ع��ن التعري��ف 
انتش��رت  كالب��ركان  يغل��ي  وج��وار 
في��ه الدم��اء واألس��لحة عل��ي الرمال. 
فهل كل هذا يجعلنا نس��لم باملش��روع 
اجلدي��د على اخت��الف عالتة؟ قطعا ال 
ألّن املش��روع اجلدي��د ال يختلف كثيرا 
عن القانون الق��دمي لتضمنه نصوص 
غامضة قد تتحول إلى س��يف مس��لط 
عل��ى احلق��وق واحلري��ات والقان��ون 
الفعال ه��و ذاك الذي يوفق بني ضمان 
األمن وحماية احلرية وليس مقايضة 
األمن باحلرية ومن هنا علينا السؤال 

ولكم اجلواب واخليار.
كي��ف نقبل بجرمي��ة الفصل 28 من 
املش��روع الت��ي تتح��دث عن اإلش��ادة 
بتنظي��م إرهاب��ي ونح��ن نعل��م أن ال 
وجود لهيكل مستقل لتحديد اإلرهابي 
واملنظمة اإلرهابي��ة أفال نكون عرضة 
لتتبع��ات حينم��ا نضع مث��ال– جام – 
على عملي��ة قامت بها حرك��ة املقاومة 
الفلسطينية أو جبهة فارابند ومارتي 
املقاوم��ة  أو  الس��لفادور  لتحدي��د 
العراقية وهي جميع��ا تعتبر أمريكيا 

س��يما  إرهابي��ة  ح��ركات  وأوروبي��ا 
وان الفص��ل 96 م��ن املش��روع يخول 
لوزير املالية مصادرة األمالك عقارات 
ومنق��والت ألي ش��خص أو مجموع��ة 
اعتبرته��ا إح��دى املنظم��ات الدولي��ة 

حركة إرهابية.
ه��ل نقبل بالفصل 33 من املش��روع 
الذي يستثني احملامي من واجب إعالم 
الس��لط ف��ي خص��وص امللف��ات الت��ي 
يطلع��ون عليها باس��تثناء املعلومات 
الت��ي يؤدي إش��عار الس��لط به��ا إلى 
تفادي جرمي��ة إرهابية في املس��تقبل 

علما وأنه من يعلم الغيب إال الله.
ه��ل نقب��ل تس��ليما بط��رق التحري 
الهاتفي��ة  املكامل��ات  اعت��راض  س��واء 
بحس��ب الفص��ل 51 م��ن املش��روع أو 
باملراقبة الس��معية البصرية بحس��ب 
58 من نفس املش��روع قبل تركيز امن 
جمه��وري وقض��اء مس��تقل أم نت��رك 
حياتن��ا اخلاص��ة عرض��ة لالنته��اك! 
أال توج��د اليوم عملي��ات تنصت على 
املكامل��ات! ملاذا تراج��ع األمريكان على 
هذه الوسيلة؟ هل لنا الوسائل التقنية 
واالس��تخبارتية للقي��ام بتلك املهام أم 

سنستنجد باخلارج!
قواع��د  ومعي��ار  مفه��وم  ه��و  م��ا 
التصرف احل��ذر الذي يجب أن تتخذه 
ال��ذوات املعنوية بحس��ب الفصل 92 
م��ن املش��روع؟ وم��ا مفه��وم ومعي��ار 
واجب اتخاذ تدابي��ر العناية الواجبة 
احملم��ول عل��ى املؤسس��ات املصرفية 
امله��ن  وأصح��اب  املصرفي��ة  وغي��ر 
إلع��داد  مهامه��م  مبقتض��ى  املؤهل��ني 
وإجناز عمليات مالية بحس��ب الفصل 

100 من املشروع؟ 
ملاذا كلما وقع احلديث عن مش��روع 
مكافح��ة اإلره��اب إال ومت��ت املطالبة 
فق��ط بحماي��ة األمنيني والقض��اة! أال 
يدخل احملامون في احلماية! أال يكون 
كت��اب احملاكم واجللس��ات معرضون 

هم أيضا لالعتداء!
ه��ل كل م��ن كان م��ع هذا املش��روع 
هو بالض��رورة مع مكافح��ة اإلرهاب 
وكل م��ن ينتقده أو يظه��ر نقائصه هو 
بالضرورة ض��د مكافحة اإلرهاب! ألم 
يقع اس��تعمال القوة املفرطة، حس��ب 
جلنة التحقيق ضد تظاهرات س��لمية 
من اج��ل التنمية في منطق��ة حدودية 
ف��ي الوق��ت ال��ذي روج في��ه البع��ض 
ألن تل��ك االحتجاج��ات مدب��رة وم��ن 
شأنها تس��هيل تس��لل اإلرهابيني! هل 
س��تلدغ احلقوق واحلري��ات من نفس 
اجلحر مرتني! أال يك��ون هذا القانون، 
إن م��ر عل��ى حاله عرضة عل��ى الدوام 
للدف��ع بعدم الدس��تورية أمام احملاكم 

التونسية؟

في مشروع القانون الحاسم في 

معركة اإلرهاب
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فهمي هويدي 

ف��ي حني يس��تمر انفراط عق��د العرب 
الفريد حتت أعيننا، فإننا جميعا نقف 
مما يجرى موقف املتفرجني الذاهلني.

)1(
الوصف أعاله مس��تلهم م��ن الكلمة 
الت��ي وجهها إل��ى مجلس األم��ن يوم 
العام لألمم  12 فيفري احلالي األمني 
املتح��دة ب��ان ك��ي م��ون ف��ي معرض 
حديثه عم��ا آل إليه الوضع في اليمن. 
إذ ح��ني ح��اول الرجل أن يس��تنهض 
ال��دول  ممثل��ي  م��ن  س��امعيه  هم��ة 
األعض��اء في مجلس األم��ن فإنه قال: 
ال ميكن أن نش��اهد اليمن "ينهار أمام 

أعيننا".
وقد أبرزت العبارة بعض الصحف 
العربي��ة من باب تقدي��ر غيرة الرجل 
والتنوي��ه بأهمية املوض��وع الذي لم 
تكترث به اجلامعة العربية وتعاملت 
معه باعتباره شأنا خليجيا، وبالتالي 
ف��إن اإلبراز ل��م يحدث ص��دى من أي 
نوع في العال��م العربي، ومت التعامل 
مع��ه بحس��بانه مج��رد "فاصل" في 

مشهد الفرجة.
قبل ذلك بأيام قليلة )في 7 فيفري( 
نش��رت صحيفة "احلي��اة" اللندنية 
حوارا أج��راه رئيس حتريرها الزميل 
غس��ان ش��ربل م��ع الس��يد مس��عود 
البارزان��ي رئي��س إقلي��م كردس��تان 
بالع��راق، قال فيه األخي��ر إن احلدود 
املوروث��ة م��ن س��ايكس بيك��و )ع��ام 
حدودا  وإن  مصطنعة،  كانت   )1916
جديدة ترس��م اآلن بالدم ف��ي العراق 

وسوريا واليمن.
األخب��ار الت��ي توات��رت ف��ي األيام 
التالي��ة مضت ف��ي ذات االجت��اه، فقد 
لصحيف��ة  الرئيس��ي  العن��وان  كان 
احلياة في 14 فيف��ري يعلن أن اليمن 
يتفتت بني احلوثيني وإمارات القاعدة 
واحل��راك اجلنوبي، وقب��ل ذلك بيوم 
اجتماع��ا  أن  األنب��اء  وكاالت  ذك��رت 
عق��د ف��ي مدينة القامش��لي للتنس��يق 
ب��ني الق��وى الدميقراطي��ة الس��ورية 
واملجل��س الوطني الك��ردي واالحتاد 
الدميقراطي الك��ردي، وقدم فيه ممثل 
االحت��اد األخي��ر خريط��ة جدي��دة ملا 
سموه "كردس��تان س��وريا"، ضمت 
األقالي��م الكردية في وح��دة جغرافية 
متصلة، واعتب��رت اخلريطة اجلديدة 
للمطالب��ة بتحوي��ل س��وريا  متهي��دا 
إلى دولة فدرالية يك��ون لألكراد فيها 
وضعه��م ش��به املس��تقل، أس��وة مبا 

حصل في العراق.

)2(
األخبار املنش��ورة رصدت إشارات 
انف��راط العق��د العرب��ي وإرهاص��ات 
االنتكاس��ة الت��ي بلغ��ت ذروته��ا في 
التراج��ع ع��ن فك��رة األم��ة والتهي��ؤ 
للعودة إلى ط��ور "القبائل" املذهبية 
والعرقية والسياسية. وهو ما يسوغ 
لنا أن نق��ول إن "الوحدة" التي كانت 
حلما عربي��ا في مرحل��ة النضال ضد 
االس��تعمار ف��ي النص��ف الثان��ي من 
القرن املاضي، تهاوت ركائزها واحدة 
بع��د األخ��رى في ظ��ل االس��تقالل، إذ 
ل��م تتوافر له��ا املقوم��ات الضرورية 
لالس��تمرار في ظل األنظم��ة الوطنية 
التي احتكرت السلطة والثروة، األمر 
ال��ذي أفق��د العال��م العرب��ي مناعت��ه 

وأدخله متاهة التفكيك واالنفراط.
كان  االس��تعمارية  املرحل��ة  ف��ي 
االصطفاف ضد العدو اخلارجي سمة 
ال خالف حولها، إال أن األمر اختلف في 
ظل االستقالل، إذ رغم أن دور اخلارج 
ل��م يختف متام��ا وظل فاع��ال بدرجة 
أو أخ��رى، ف��إن الصراع بني األش��قاء 
مرحل��ة  ف��ي  األب��رز  الس��مة  أصب��ح 
الدول��ة الوطني��ة. ذلك أن��ك إذا ميمت 
وجه��ك أنحاء العالم العربي فس��تجد 
أن ص��راع الداخ��ل محت��دم بدرجة أو 
أخرى، بل إنن��ا ال نبالغ إذا قلنا إن كل 
أن��واع الصراعات أصبح��ت موجودة 
في العالم العربي. والعراق وسوريا 
واليم��ن منوذجي��ة في جنس��ها، فهي 
ت��ارة ب��ني الس��نة والش��يعة، وتارة 
بني الس��نة والعلويني، وب��ني الزيود 
والش��وافع، وب��ني الع��رب واألك��راد، 
وب��ني دع��اة اخلالف��ة )داع��ش مثال( 
والوطني��ة  اإلس��المية  والتي��ارات 
األخرى، وبني السلفيني واجلهاديني، 

واجلنوبيني والشماليني.
م��ن  مماث��ل  بك��م  حافل��ة  وليبي��ا 
الصراع��ات ب��ني القبائ��ل ت��ارة وبني 
القوى السياس��ية التي قامت بالثورة 
وخصومه��ا ت��ارة أخ��رى، وبني ذوي 
األص��ول العربي��ة واألفريقي��ة، وبني 
الس��لفية اجلهادية والس��لفية  دع��اة 
الدعوي��ة. وفي مصر صراع سياس��ي 
ف��ي جان��ب وص��راع ض��د اجلماعات 
وص��راع  س��يناء،  ف��ي  اإلرهابي��ة 
ثقافي ب��ني اإلس��الميني والعلمانيني، 
املس��لمني  ب��ني  مكتوم��ة  وتوت��رات 

واألقباط.
ل��ه نصيب��ه م��ن  الس��ودان أيض��ا 
انفص��ال  إل��ى  أدى  ال��ذي  الص��راع 
اجلنوب وترددت أصداؤه في دارفور 
والني��ل األزرق وكردف��ان. ولبنان لم 
تتوق��ف فيه��ا الصراعات السياس��ية 

إل��ى  تتح��ول  والت��ي  واملذهبي��ة، 
صراع��ات مس��لحة من ح��ني إلى آخر 
بني املسلمني واملسيحيني، أو الشيعة 
والس��نة، أو ب��ني غ��الة أه��ل الس��نة 

ومعتدليهم.
كم��ا أن اخللي��ج لي��س بعي��دا ع��ن 
الصراع��ات التي لها وجهه��ا املذهبي 
ووجهه��ا  البحري��ن(،  )ف��ي  حين��ا 
السياس��ي بني الس��لطات والنش��طاء 
اإلصالحي��ني في أحي��ان كثي��رة، كما 
هو احلاصل في الكويت والس��عودية 
واإلم��ارات. وذل��ك غي��ر الصراع��ات 
احلاصلة بني دول اخلليج س��واء في 
عالقاتها البيئي��ة أو جراء مواقفها من 
الربيع العربي، األمر الذي ترتب عليه 
وقوف قط��ر في جانب، والس��عودية 
جان��ب  ف��ي  والبحري��ن  واإلم��ارات 

معاكس.
واخلالصة أن العالم العربي حتول 
إلى س��احة عراك كبيرة ش��اركت فيه 
أنظمته تارة، واش��تبكت فيه مكوناته 
ه��ذه  وف��ي  أخ��رى.  ت��ارة  الداخلي��ة 
األجواء برزت حقيقت��ان: األولى، أنه 
أصبح مفتقرا إلى القي��ادة التي تلملم 
أطرافه وتضم��د جراح��ه، األمر الذي 
حول��ه إلى جس��م ب��ال رأس وس��فينة 
ب��ال ربان، كما ذكرت في مقام س��ابق. 
والثاني��ة، أن��ه في ظ��ل ف��راغ القيادة 
أصب��ح تأثي��ر ونفوذ الق��وى التي من 
خارج��ه أكبر من نفوذ أي دولة بذاتها 
م��ن داخله، وإذ حتولت الدول الكبرى 
إل��ى العب مهم ف��ي الس��احة العربية 
)أميركا وروس��يا بوج��ه أخص( فإن 
دوال أخرى مثل إي��ران وتركيا دخلت 
ضم��ن دوائر النف��وذ والتأثير. كما أن 
الدور اإلسرائيلي يتعذر جتاهله، وإن 

مت أكثره من وراء األستار.

)3(
في 28 أوت 2013 نش��رت صحيفة 
"نيوي��ورك تامي��ز" تقري��را مدعوم��ا 
باخلرائ��ط للباحث��ة األميركي��ة روبن 
رايت عرض��ت فيه أحد س��يناريوهات 
االنف��راط ف��ي العال��م العرب��ي. ومم��ا 
والتش��ققات  الش��روخ  أن  ذكرت��ه 
عربي��ة  دول  خم��س  ف��ي  احلاصل��ة 
 15 إل��ى  ميك��ن أن تنته��ي بتقس��يمها 
دولة. والدول التي عنتها هي: س��وريا 

والعراق والسعودية واليمن وليبيا.
حظ��ي التقري��ر آنذاك بنش��ر واس��ع 
النقط��ة  وكان��ت  كبي��ر،  وبهج��وم 
احملوري��ة ف��ي الهج��وم ه��ي أن تفتيت 
العالم العربي مؤامرة وحلم إسرائيلي 
بامتياز. وه��ذه معلومة صحيحة ولها 
مبرراته��ا، ذلك أن محاوالت إس��رائيل 
لتفتيت العال��م العربي من خالل إذكاء 

خصوماته وإشغاله مبشكالت الداخل 
ل��م تعد س��را، فضال عن أنه��ا مفهومة، 
والوثائ��ق الدال��ة عل��ى دعم إس��رائيل 
النفصال جنوب الس��ودان، وللتواصل 
مع األك��راد ف��ي الع��راق واملوارنة في 
لبن��ان تتح��دث بصراحة ع��ن اجلهود 

التي بذلت في ذلك االجتاه.
وقد سبق أن عرضت خالصة للبحث 
الذي قدمه بهذا اخلصوص عام 2003 
العميد املتقاعد موشى فرجي إلى مركز 
ديان ألبحاث الشرق األوسط وأفريقيا، 
وف��ى البحث جزء خاص بالتحالف مع 
األقليات العرقية والطائفية في الوطن 
طبيعي��ا  حليف��ا  باعتباره��ا  العرب��ي 
إلس��رائيل، ومم��ن أش��ار إليه��م -غير 
م��ا ذكرت��ه- بع��ض األقباط ف��ي مصر 

والدروز واألكراد في سوريا.
أثارته��ا  الت��ي  املهم��ة  النق��اط  م��ن 
الدراسة أن اخلبراء اإلسرائيليني الذين 
وضع��وا خطة اخت��راق العالم العربي 
من خالل مس��اندة أقلياته وتشجيعها 
عل��ى االنفص��ال، انطلق��وا م��ن فك��رة 
أساس��ية حرص��وا على التروي��ج لها، 
وتتمث��ل فيما يل��ي: إن املنطقة العربية 
ثقافي��ة وحضاري��ة  ال تش��كل وح��دة 
واح��دة كم��ا يق��ول الع��رب، وإمنا هي 
خلي��ط متن��وع م��ن الثقاف��ات والتعدد 
اللغوي والدين��ي واإلثني، مبعنى أنها 
مبثابة فسيفس��اء تضم ب��ني ظهرانيها 
شبكة معقدة من أشكال التعدد اللغوي 
والدين��ي والقومي، ولذل��ك فإن وجود 
إس��رائيل ضم��ن تل��ك الش��بكة يصبح 
طبيعي��ا، إذ حني تصب��ح املنطقة وعاء 
ملجموع��ة من األقليات ف��ال يكون هناك 

تاريخ موحد يجمعها.
ومن ث��م يصب��ح التاري��خ احلقيقي 
هو تاري��خ كل أقلية عل��ى حدة، ورتب 
الباحث اإلسرائيلي موسى فرجي على 
ذلك نتيجت��ني: تتمثل األولى في رفض 
مفه��وم القومية العربي��ة والدعوة إلى 
الوحدة العربية، أما الثانية فتتمثل في 
تبرير ش��رعية الوجود اإلسرائيلي في 

املنطقة.
الباح��ث أن ه��ذه السياس��ة  س��جل 
أواخ��ر  من��ذ  إس��رائيل  انتهجته��ا 
خمس��ينيات الق��رن املاض��ي، وأن أول 
رئي��س وزراء للدول��ة العبري��ة ديف��د 
ب��ن غوري��ون كان صاح��ب التوجي��ه 
الص��ادر في ذلك الصدد. ومن مفارقات 
األقدار أن ما س��عت إليه إس��رائيل منذ 
ذلك احلني اقت��رب منه العرب بجهدهم 

الذاتي )!( بعد أكثر من نصف قرن.

)4(
عق��د  املاض��ي  يناي��ر  منتص��ف  ف��ي 
"معهد هرتس��يليا املتعدد املجاالت" في 

تل أبي��ب حلقة نقاش��ية ح��ول املخاطر 
األمني��ة الت��ي تتهدد إس��رائيل في العام 
اجلديد )2015(. وأه��م ما خلصت إليه 
املناقش��ات أن الوضع احلالي في العالم 

العربي مثالي بالنسبة ألمن إسرائيل.
ذل��ك أنها لم تعد تواج��ه حتديات من 
جانب اجلي��وش العربي��ة، التي أصبح 
معظمه��ا ب��ال جدوى م��ن ن��واٍح عديدة، 
ألنها أصبحت منخرط��ة في الصراعات 
ومنش��غلة باألم��ن الداخل��ي. وبس��بب 
ذل��ك؛ ف��إن إس��رائيل انتقل��ت إل��ى عالم 
آخ��ر، بعدما تع��ودت عل��ى التعامل مع 
جي��وش نظامي��ة كبي��رة له��ا دباب��ات 
ومدافع ومئات الطائرات ومئات األلوف 
م��ن اجلنود. وف��ي الوقت الراه��ن فإنها 
أصبحت تواجه تهديدا من نوع مختلف 
بات يتمثل ف��ي املنظم��ات التي حتركها 

األيديولوجيا اإلسالمية.
ورغ��م أن النقط��ة املضيئ��ة في ظالم 
املنطق��ة باتت تتمث��ل في انهي��ار الدول 
العربي��ة وتفككه��ا، ف��إن وج��ود داعش 
يظل مصدر قلق لها. إذ تخشى إسرائيل 
املنطق��ة،  ف��ي  له��ا  الوض��ع  أن يس��تقر 
األم��ر ال��ذي ق��د يدفعه��ا إل��ى توجي��ه 
نش��اطها ضدها. وم��ع ذلك، فق��د اعتبر 
اخلب��راء الذي��ن اش��تركوا ف��ي احللق��ة 
النقاش��ية أن التهدي��د األكبر إلس��رائيل 
ف��ي الوق��ت الراه��ن يتمثل ف��ي إمكانية 
أن تنج��ح إيران في التوص��ل إلى اتفاق 
م��ع الوالي��ات املتحدة وال��دول الغربية 
يس��مح له��ا بالتق��دم باجت��اه احلصول 
على القدرات النووية العسكرية. وذلك 
ق��د ال يتم ف��ي نهاية الع��ام احلالي، لكن 
مجرد إجناز االتف��اق مع الدول الغربية 
يفتح الباب إلي��ران لكي متضي في ذلك 

االجتاه. انتهى االقتباس.
ال أكاد أس��مع رنين��ا لتل��ك األج��راس 
الت��ي تنبه إلى انزالق العالم العربي في 
مس��ار االنفراط، الذي ميهد لطي صفحة 
األمة وإجه��اض حلم الوح��دة، ويجعل 
احلفاظ على األوطان وتثبيت السلطان 

هو غاية املراد وواجب الزمان.
وإذ ب��ات االنكف��اء على ال��ذات قضية 
أج��واء  ف��ي  فإنن��ا  املركزي��ة،  الع��رب 
الغيبوبة الراهنة ما عدنا نصوب النظر 
ناحية العدو اإلس��رائيلي اإلستراتيجي 
القاب��ع عل��ى احل��دود، حت��ى أصبح��ت 
السياس��ة  متغي��رات  أن  ف��ي  أش��ك 
وانتكاساتها أحدثت تغييرا جوهريا في 
العربية،  العس��كرية للجيوش  العقيدة 
بحي��ث م��ا عادت تع��رف من ه��و العدو 
اإلس��تراتيجي، كما أنني صرت أشك في 
أن أجيالنا اجلديدة تعرف ما هي قضية 
الع��رب املركزية. وأرج��و أن تكون هذه 

مجرد كوابيس وخياالت ليس أكثر.
المصدر: الجزيرة نت

أجراس انفراط عقد العرب الفريد

14 مطارحات
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إعالنات
15صوتكم  العدد 585 األربعاء 6 جمادى األولى  1436هـ  الموافق لـ 25 فيفري 2015

واليـــــــــــــــــــــة القيروان
المجلس الجهوي بالقيروان

إنجاز أشغال تدعيم المسالك الريفية بوالية القيروان برنامج 2015 
موزعة على خمسة أقساط منفصلين 

إعالن طلب عروض عدد 15 /2015 
يعتزم السّيد والي القيروان القيام بطلب عروض يخص إجناز أشغال تدعيم املسالك الريفية بوالية القيروان برنامج 

2015 موزعة على خمسة أقساط منفصلة كاآلتي: 

    فعلى املقاولني املرخص لهم في نشاط طرقات ط0 صنف 2 أو أكثر والراغبني في املشاركة االتصال باإلدارة الفرعية 
للجس��ور والطرقات باإلدارة اجلهوية للتجهيز بالقيروان  ش��ارع النصر القيروان خالل التوقيت االداري لس��حب ملفات 

العروض بعد االستظهار برخصة املقاولة .
      يرس��ل الظرف احملتوي على العرض الفني واملالي والضمان الوقتي والوثائق االدارية االخرى باس��م الس��يد والي 
القيروان إلى مكتب الضبط املركزي مبقر والية القيروان عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السري���ع أو يسلم 
مباشرة إلى مكتب الضبط مبقر والية القيروان.حدد آخر أجل لقبول العروض  ليوم 25 /03 /2015 إلى حدود الساعة 

التاسعة والربع صباحا ) 09:15 ( يجب أّن تقدم العروض طبقا للفصل 8 من كّراس الشروط كما يلي :
ظ��رف خارج��ي يكت��ب عليه عب��ارة " ال يفتح طل��ب عروض عدد 15 /2015 أش��غال تدعي��م  املس��الك الريفية بوالية 

القيروان برنامج 2015 موزعة على 5 أقساط منفصلة قسط عدد ....... ".
  و يجب أن يحتوي  العرض على الضمان الوقتي املذكور أعاله لكل قسط باسم السيد والي القيروان صاحلا ملّدة 120 

يوم���ا  و الوث��ائق اإلداري�����ة التالية :
شهادة في الوضعية  اجلبائية.

شهادة في االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
تصريح  على الشرف في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية.

نسخة من السجل التجاري
تصريح على الشرف في عدم التأثير.

تصريح على الشرف يقدمه املشارك بأنه لم يكن عونا عموميا لدى نفس اإلدارة
رخصة املقاولة في نشاط الطرقات اختصاص مقاوالت عامة 

)ط0 ( صنف2  فما فوق بالنسبة لكافة األقساط
بطاقة إرشادات خاصة بالعارض
تعهد بإبرام عقد تأمني احلظيرة  

والع��رض املالي والفني املنصوص عليها بالفصل 8 من كراس الش��روط، م��ع العلم أّن مّدة التزام املقاول بعرضه 120 
يوما  ابتداء من اليوم املوالي لتاريخ آخر اجل لقبول العروض.

كما جتدر اإلش��ارة انه ميكن للمقاولني املش��اركني في هذه الصفقة احلضور جللس��ة فتح الظروف التي س��تنعقد مبقر 
والية القيروان  وذلك يوم اخلميس 26 /03 /2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا ) 09:30 (

 الضمان الوقتي الطول بالكلم المسلك األقساط المعتمذيت

 1 الشبيكت
 مسمك بئر جالص 

 ثة الجبالت يمسمك الع
2.3 
 د 0888.888 4

 بوحجلت
 2 الشراردة

 2الوطنية  القصعاتمسمك 
 اسمسمك البالكات عقمة بولعر 

4 
 د 0888.888 4

 حاجب العيون
 3 حاجب العيون

 مسمك أوالد عباس
 مسمك الهوادفية

4 
 د 0888.888 4

 د 0888.888 6 مسمك المسيرب 4 الوسالتيت

 د 6888.888 6.6 مسمك هندي الزيتونة 5 السبيخت

 
 

 اإلدارة الجهوية للتجهيز بالقيروان
أشغال التغليف السطحي وتدعيم الحواشي 

للطرقات المرقمة 
بوالية القيروان برنامج سنة 2015

إعالن طلب عروض عدد 08 /2015 
يعتزم الس��ّيد املدي��ر اجله��وي للتجهيز بالقي��روان القي��ام بطلب عروض 
يخص أش��غال التغليف السطحي و تدعيم احلواشي للطرقات املرقمة بوالية 

القيروان برنامج سنة 2015 .
ميك��ن للمقاولني اختص��اص طرقات ط 0  صنف 4 فم��ا فوق أو ط 2 صنف 
4 فما فوق أو ط .ش.م 0  صنف 4 فما فوق والراغبني في املشاركة االتصال 
ب��اإلدارة الفرعية للجس��ور والطرقات باإلدارة اجلهوي��ة للتجهيز بالقيروان  
ش��ارع النصر القيروان   خالل التوقيت االداري لس��حب ملفات العروض بعد 

االستظهار برخصة املقاولة .
      يرس��ل الظ��رف احملتوي عل��ى العرض الفني و املال��ي والضمان الوقتي 
والوثائ��ق االدارية األخرى باس��م الس��يد املدير اجلهوي للتجهي��ز بالقيروان 
إل��ى مكتب الضب��ط املركزي مبق��ر اإلدارة اجلهوي��ة للتجهيز بالقي��روان عن 
طري��ق البري��د املضمون الوصول أو البريد الس��ري���ع أو يس��لم مباش��رة إلى 
مكتب الضبط مبقر اإلدارة اجلهوية للتجهيز بالقيروان .حدد آخر أجل لقبول 
العروض  ليوم 24 مارس 2015 على الساعة العاشرة صباحا يجب أّن تقدم 

العروض طبقا للفصل 10 من كّراس الشروط كما يلي :
ظ��رف خارجي يكتب عليه عبارة " ال يفت��ح طلب عروض عدد 08 /2015 
أش��غال التغلي��ف الس��طحي و تدعي��م احلواش��ي للطرق��ات املرقم��ة بوالي��ة 

القيروان برنامج سنة 2015 .
و يج��ب أن يحتوي  العرض على ضمان وقت��ي بقيمة 15000.000 دينارا 
باس��م الس��يد املدير اجلهوي للتجهي��ز بالقيروان صاحلا مل��ّدة 120 يوم���ا  و 

الوث��ائق اإلداري�����ة التالية :
بطاقة إرشادات خاصة بالعارض

كراس الشروط )اإلدارية اخلاصة والفنية اخلاصة وكراس شروط طلب العروض(.
رخصة املقاولة في النشاط املطلوب أعاله

تعهد بإبرام عقد تأمني احلضيرة  
شهادة في الوضعية  اجلبائية

تصريح  على الشرف في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية.
تصريح على الشرف في عدم التأثير.

شهادة في االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
نسخة من السجل التجاري

والعرض املالي والفني املنصوص عليها  بالفصل 10 من كراس الش��روط، 
م��ع العل��م أّن  مّدة التزام املق��اول بعرضه 120 يوما  ابتداًء م��ن اليوم املوالي 

لتاريخ آخر اجل لقبول العروض.
كما جتدر اإلش��ارة انه ميكن للمقاولني املشاركني في هذه الصفقة احلضور 
جللس��ة فتح الظروف التي ستنعقد مبقر اإلدارة اجلهوية للتجهيز بالقيروان  

وذلك يوم 24 مارس 2015 على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

ترغ��ب جامع��ة الزيتونة ف��ي تنظي��م طلب عروض م��ن أجل تس��ويغ مقر 
لتدريس طلبة املعهد العالي ألصول الدين واملعهد العالي للحضارة اإلسالمية 

مقره والية تونس أو والية منوبة يحتوي على األقل :
10 قاعات تدريس تسع ل�70 طالب،
10 قاعات تدريس تسع ل�40 طالب،

قاعة اجتماعات كبرى،
20 مكتب إداري.

فعل��ى م��ن يهمه��م األمر اي��داع مطلب اب��داء اهتمام ف��ي الغرض مرفوق��ا بكافة 
الوثائق القانونية والفنية اجلاري بها العمل ) شهادة ملكية – مخطط التصميم – 
عرض مالي تقديري...( وذلك في ظرف مغلق يحمل فقط عبارة " ابداء اهتمام من 
أجل تسويغ مقر تدريس " مباشرة مبكتب الضبط املركزي للجامعة على العنوان 
التال��ي: جامع��ة الزيتونة 21، نهج س��يدي أبي القاس��م اجلليزي-س��احة معقل 
الزعيم -1008 أو على البريد مضمون الوصول في أجل أقصاه 05 مارس 2015   

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة الزيتونة

طلب إبداء اهتمام
Manifestation d’intérêt 
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 الدولي
خرقت الس��عودية، من خالل اس��تضافتها ممثلني عن "االحتاد 
العاملي لعلماء املس��لمني"، في مدينة مك��ة، أمس االول االثنني، 
الئح��ة  اإلره��اب"،  ومحارب��ة  "اإلس��الم  مؤمت��ر  إط��ار  ف��ي 
"اإلره��اب" اإلماراتي��ة، التي تش��مل "االحتاد العامل��ي لعلماء 
املس��لمني"، إلى جانب 82 منظمة أخرى وضعتها على الئحتها 

السوداء، في نوفمبر املاضي. 
وُيعقد املؤمتر برعاية امللك س��لمان بن عبد العزيز، وتنظمه 
"رابطة العالم اإلس��المي"، بحضور أكثر من 400 مشارك من 
أنح��اء العال��م اإلس��المي، منهم علي مح��ي الدين الق��رة داغي، 
األم��ني العام لالحت��اد العاملي لعلماء املس��لمني ف��ي قطر، الذي 

صنفته دولة اإلمارات ك�"منظمة إرهابية".
وبحثت اجللس��ات مفهوم "اإلرهاب" واخل��الف بني األفراد 
واجلماع��ات في حتدي��د ماهيته، وتداخ��ل املفهوم م��ع مفاهيم 

أخرى شبيهة له. 
واتفق مش��اركون على أن "األحداث اإلرهابية، ليست منتجاً 
خاصاً بديانة أو ع��رق أو جنس معني"، إذ تعددت أنواعه على 

مر التاريخ وباستمرار، وبوسائل متعددة، دينية أو سياسية. 
وف��ّرق مش��اركون، في اجللس��ة األولى للمؤمتر، ب��ني اإلرهاب 
والكفاح املسلح، وبني اجلهاد الذي خاضه املسلمون عبر تاريخ 

الفتوحات واألعمال اإلرهابية، أو ما يسمى بالعنف الديني. 
وكان االحتاد العاملي لعلماء املس��لمني، الذي يرأس��ه الشيخ 
يوسف القرضاوي قد أعرب عن استغرابه من تصنيف اإلمارات 

له "تنظيماً إرهابياً".
وطال��ب ف��ي بي��ان، دول��ة اإلم��ارات ب�"مراجع��ة موقفه��ا 
غي��ر املب��رر". وقال االحت��اد الذي يتخذ م��ن الدوحة مق��راً له، 
ويرأس��ه القرض��اوي، ال��ذي س��بق أن كرمت��ه اإلم��ارات، إن��ه 
"يرف��ض هذا التوصيف متاماً، ويتس��اءل عن خل��و القائمة من 
منظم��ات إرهابية بالفع��ل والقول في بالد كثيرة، إس��المية أو 
غير إس��المية، أوضح أنه منذ تأسيس��ه قبل 10سنوات وحتى 
اآلن، فإن��ه ينتهج نهج الوس��طية واالعت��دال والتجديد الفكري 
والدين��ي، ويواج��ه التش��دد والعن��ف واإلره��اب ويتصدى له 
فكرّي��اً وتربوّياً وتعليمّياً حيثما وجد، وقد أصدر ضد املنظمات 

اإلرهابية واملتطرفة عشرات البيانات"، على حد تعبيره.

السعودية تخرق الئحة "اإلرهاب" اإلماراتية

العفو الدولية: غارات 
مصر على درنة الليبية 

جريمة حرب

 الدولي
قالت منظم��ة العف��و الدولية ف��ي تقرير لها 
إن الس��لطات املصرية لم تتخذ االحتياطات 
الالزمة لتجنب سقوط ضحايا مدنيني خالل 
الغارات التي شنتها على مدينة درنة شرقي 
ليبيا، مضيفة أن الغ��ارات التي ال تفرق بني 

املدنيني واملقاتلني ترتقي إلى جرائم حرب.
وذكرت املنظم��ة في تقريره��ا أنها حققت 
في الغارات التي شنها اجليش املصري يوم 
16 فيف��ري اجلاري على درنة، وقد خلصت 
إل��ى أن صاروخني على األق��ل أصابا منطقة 
بها كثافة سكانية كبيرة مما أدى إلى سقوط 

ضحايا في صفوف املدنيني.
وأضافت أن س��بعة مدنيني قتلوا في هذه 
الغ��ارات وه��م: أم وأطفاله��ا الثالثة وثالثة 
أش��خاص آخرين قتل بعضهم جراء تساقط 

احلطام والبعض اآلخر جراء الشظايا.
إن  قوله��م  ش��هود  ع��ن  املنظم��ة  ونقل��ت 
الغ��ارات اس��تهدفت مواق��ع عس��كرية تتبع 
مس��لحني بعضه��ا يج��اور مبان��ي يقطنه��ا 
مدنيون، مطالبة الس��لطات املصرية بكشف 
به��ذه  احمليط��ة  واملعلوم��ات  التفاصي��ل 
الغ��ارات. وكانت مصر ش��نت تل��ك الغارات 
ردا على إعالن تنظيم الدولة اإلسالمية ذبح 
21 م��ن األقباط املصريني في مدينة س��رت 
الليبي��ة. وقال��ت القاه��رة إن الغ��ارات التي 
نفذها طيرانها احلربي كانت دقيقة ومخططا 
له��ا بعناي��ة. وكان الرئي��س املص��ري عب��د 
الفتاح السيس��ي ق��ال في كلم��ة ألقاها األحد 
املاض��ي إن األه��داف التي ضربه��ا الطيران 
املص��ري "كانت منتق��اة بعناي��ة ومبوجب 
معلومات استخبارية دقيقة، ألجل أال يعتقد 
أحد بأننا نقوم بأعمال عدائية ضد مدنيني".

 الدولي
أف��ادت مس��ؤولة أممي��ة، بتأجيل احل��وار الليبي 
ال��ذي كان مق��رراً عقده غدا اخلمي��س في املغرب، 

إلى أجل غير مسمى.
وقال��ت املس��ؤولة الت��ي تعمل ف��ي مكتب األمم 
املتحدة، باملغرب، لوكالة األناضول، مفضلة عدم 
ذكر اس��مها، إن “مكتب األمم املتحدة تلقى رسالة 
من قبل سفارة ليبيا باملغرب، بتأجيل هذا احلوار 

إلى أجل غير مسمى”.
وأوضحت املس��ؤولة األممي��ة، أن هذا التأجيل 
جاء بعد “تعليق مجلس النواب الليبي )البرملان 
املنعق��د في مدينة طبرق ش��رقي البالد واملعترف 
ب��ه م��ن قب��ل منظم��ات دولي��ة( مش��اركته ف��ي 

احلوار”.
ولم تعط املسؤولة األممية أية تفاصيل أخرى 

حول ذلك.
وأمس اإلثنني، صوت مجلس النواب، بطبرق، 
على قرار تعليق املش��اركة في احلوار السياس��ي 
الذي ترع��اه بعثة األمم املتحدة للدع��م في ليبيا، 
منذ س��بتمبر املاضي، دون حتديد أي سبب لذلك، 

بحسب نائب في املجلس.
وكان من املق��رر عقد اجلولة اجلدي��دة للحوار 
ب��ني الق��وى الليبية، غ��دا اخلميس، ف��ي املغرب، 
حس��بما قالت مصادر من وف��دي مجلس النواب، 

واملؤمتر الوطني العام بطرابلس.
ف��ي غضون ذل��ك أصدر مجلس الن��واب الليبي 

املنعقد بطبرق امس الثالثاء قانونا يس��تحدث به 
منصب القائد العام للجيش الليبي.

و ق��ال ط��ارق اجلروش��ي عض��و البرمل��ان ان 
القانون الذي مت استصداره يهدف الى فتح املجال 
الى اللواء املتقاع��د خليفة حفتر لتولي املنصب و 

قيادة اجليش الليبي.
و ب��ني اجلروش��ي ان القائ��د الع��ام ُيع��د 
مبوجب هذا القانون املش��رف العام على كل 
اجلي��ش ، وميارس مه��ام قائد الع��ام وأمني 
اللجن��ة العام��ة املؤقت��ة للدفاع س��ابقاً، كما 
مي��ارس كاف��ة اختصاص��ات وزي��ر الدف��اع 
ورئي��س االركان مبقتض��ى القانون رقم 11 

لسنة 2012.

 الدولي
الكي��ان  مس��توطنات  ف��ي  البن��اء  ورش  ازدادت 
الصهيون��ي بالضف��ة الغربي��ة بنس��بة %40 في 
2014، وبلغ اس��تدراج العروض لبناء مس��اكن 
جديدة أعلى مستوى له في عشر سنوات بحسب 

ما ذكرت منظمة "السالم اآلن" في تقرير لها.
إن  لالس��تيطان  املناهض��ة  املنظم��ة  وقال��ت 
إس��رائيل س��جلت العام املاضي مس��توى قياسيا 
عل��ى م��دى عش��ر س��نوات ف��ي ع��دد املناقصات 
الت��ي طرحته��ا لبناء مس��توطنات ف��ي األراضي 

الفلسطينية احملتلة.
وأش��ار التقري��ر ال��ذي نش��رته املنظم��ة امس 
االول االثن��ني إلى أن رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ني نتنياه��و يعمل بش��كل محم��وم في بناء 
املستوطنات إلعادة انتخابه في 17 مارس املقبل.

وقال التقرير إن دعوات تق��دمي عطاءات البناء 
ف��ي املس��توطنات تضاعفت ثالث م��رات منذ عام 
2013 مقارنة بالفترة السابقة من حكم نتنياهو 

.)2009-2013(
وأوضحت املنظمة أن الكيان الصهيوني أصدر 
4485 مناقص��ة في ع��ام 2014، في حني أصدر 
2013، و858 مناقصة  3710 مناقصة في ع��ام 
ف��ي 2007، مضيف��ة أن %68 من عملي��ات البناء 
ب��دأت في جيوب خ��ارج الكتل الت��ي تعهد الكيان 

باالحتفاظ بها في إطار أي اتفاق سالم.
وألق��ت املنظمة الل��وم على خطط االس��تيطان 
التي أفش��لت وس��اطة الوالي��ات املتح��دة إلعادة 

محادثات السالم التي انهارت في أفريل املاضي.
ولم تصدر حكومة االحتالل اإلسرائيلية أي رد 

فوري على التقرير.

قب��ل  األميركي��ة  اخلارجي��ة  وزارة  وانتق��دت 
ش��هر آخ��ر عط��اءات أصدرته��ا إس��رائيل لبن��اء 
املس��توطنات، واصف��ة إياه��ا بأنها غير ش��رعية 

وتهدم فكرة حتقيق حل الدولتني.
يذك��ر أن املفاوضات بني اجلانبني الفلس��طيني 
واإلسرائيلي جتمدت في األعوام املاضية، ويرجع 
ذلك حلد كبير إلى بناء إس��رائيل املستوطنات في 

املناطق احملتلة.
م��ن  ج��دوى  ال  إن��ه  الفلس��طينيون  ويق��ول 
املفاوضات في الوقت الذي تس��تمر فيه إس��رائيل 
بتوط��ني مواطنيها ف��ي الضفة الغربي��ة والقدس 

الشرقية.
ويعي��ش نحو خمس��مائة أل��ف إس��رائيلي في 
غي��ر  الدول��ي  املجتم��ع  يعتبره��ا  مس��توطنات 

قانونية وغير مشروعة.

تأجيل الحوار الليبي الى أجل غير مسمى

زيادة االستيطان الصهيوني بنسبة 40 % في 2014
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 اإلدارة الجهوية للتجهيز بالقيروان
أشغال التعبيد بالخرسانة اإلسفلتية وتدعيم 

الحواشي للطرقات المرقمة 
بوالية القيروان برنامج سنة 2015

إعالن طلب عروض عدد 09 /2015 

يعت��زم الس��ّيد املدير اجله��وي للتجهيز بالقي��روان القي��ام بطلب عروض 
يخص أش��غال التعبيد باخلرس��انة اإلس��فلتية و تدعيم احلواشي للطرقات 

املرقمة بوالية القيروان برنامج سنة 2015
ميك��ن للمقاولني اختصاص طرقات ط 0  صنف 5 فما فوق أو ط 2 صنف 4 
فما فوق  والراغبني في املشاركة االتصال باإلدارة الفرعية للجسور والطرقات 
باإلدارة اجلهوية للتجهيز بالقيروان  ش��ارع النصر القيروان   خالل التوقيت 

االداري لسحب ملفات العروض بعد االستظهار برخصة املقاولة .
      يرس��ل الظ��رف احملتوي على العرض الفن��ي و املالي و الضمان الوقتي 
و الوثائق االدارية األخرى باس��م الس��يد املدير اجله��وي للتجهيز بالقيروان 
إل��ى مكت��ب الضبط املركزي مبق��ر اإلدارة اجلهوي��ة للتجهي��ز بالقيروان عن 
طري��ق البريد املضمون الوصول أو البريد الس��ري���ع أو يس��لم مباش��رة إلى 
مكتب الضبط مبقر اإلدارة اجلهوية للتجهيز بالقيروان .حدد آخر أجل لقبول 
الع��روض  ليوم 24 مارس 2015 على الس��اعة العاش��رة و النصف صباحا 

يجب أّن تقدم العروض طبقا للفصل 10 من كّراس الشروط كما يلي :
ظرف خارجي يكت��ب عليه عبارة " ال يفتح طلب عروض عدد 09 /2015 
أش��غال التعبيد باخلرس��انة اإلسفلتية و تدعيم احلواش��ي للطرقات املرقمة 

بوالية القيروان برنامج سنة 2015
و يجب أن يحتوي  الع��رض على ضمان وقتي بقيمة 42000.000 دينارا 
باس��م الس��يد املدير اجلهوي للتجهيز بالقيروان صاحلا مل��ّدة 120 يوم���ا  و 

الوث��ائق اإلداري�����ة التالية :
كراس الشروط )اإلدارية اخلاصة والفنية اخلاصة و كراس شروط طلب العروض(.

بطاقة إرشادات خاصة بالعارض
رخصة املقاولة في النشاط املطلوب أعاله

تعهد بإبرام عقد تأمني احلظيرة  
شهادة في الوضعية  اجلبائية

تصريح  على الشرف في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية.
تصريح على الشرف في عدم التأثير.

شهادة في االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
نسخة من السجل التجاري

والعرض املالي والفني املنصوص عليها  بالفصل 10 من كراس الش��روط، 
م��ع العل��م أّن مّدة التزام املق��اول بعرضه 120 يوما  ابتداًء م��ن اليوم املوالي 

لتاريخ آخر اجل لقبول العروض.
كما جتدر اإلشارة انه ميكن للمقاولني املشاركني في هذه الصفقة احلضور 
جللسة فتح الظروف التي ستنعقد مبقر اإلدارة اجلهوية للتجهيز بالقيروان  

وذلك يوم 24 مارس 2015 على الساعة احلادي عشر صباحا .

وائل قنديل
مكاي��دة وابت��زازاً لدول اخلليج، ع��نّي عبد الفتاح السيس��ي 
س��فيراً ل��ه ف��ي صنع��اء، كان أول م��ا فعل��ه أن التق��ى في 9 
فبراير/ش��باط اجلاري رئيس ما تس��مى "دائ��رة العالقات 
اخلارجية" في املجلس السياس��ي جلماعة احلوثي، حسني 
العزي، وعضوي املكتب السياس��ي، محمد القبلي وعبد امللك 

العجري، في مقر السفارة املصرية بصنعاء. 
السفير، في األيام القليلة التي أمضاها بني يدي احلوثيني، 
أكد أن الوقت قد حان لشراكة استراتيجية بني مصر واليمن.

وتزلفاً واعتذاراً وخطباً للود املفقود مع اخلليج، على وقع 
فضيحة التس��ريبات، ومع إع��ادة الرئيس اليمني املخطوف 
إلى احلياة السياسية، تعلن القاهرة، في الشهر ذاته، سحب 
س��فيرها من صنعاء، نظ��راً للظ��روف والتط��ورات األمنية 

والسياسية التي مير بها اليمن.
الظروف هي الظروف، واحلوثي هو احلوثي، والسيس��ي 
هو السيس��ي، فم��اذا حدث ك��ي تتوقف رقص��ة التاجنو بني 
انقالب��ني متناغمني؟ م��ا الذي ح��دث لكي تتراج��ع القاهرة، 
وتضح��ي بفرص��ة اللحظ��ة التاريخي��ة، إلجن��از الش��راكة 

االستراتيجية مع اليمن، الواقع حتت سيطرة احلوثيني؟
ف��ي خطاب��ه ال��ذي أث��ار موج��ات م��ن الس��خرية، خ��الل 
الس��اعات املاضي��ة، ش��دد السيس��ي عل��ى أن لديه سياس��ة 
خارجي��ة واضح��ة، تس��ير وفق اس��تراتيجية ثابت��ة، فأين 
الوضوح وأين املبدئية في القفزة املفاجئة مبلعب احلوثيني، 

ثم التراجع عنها في أقل من أسبوعني؟
واقع احل��ال أن السياس��ة اخلارجية في عصر السيس��ي 
مؤسس��ة على منط��ق الصفقة، ال فقه املبدأ، لذا، فهي تتس��م، 
ط��وال الوق��ت، بالعش��وائية واالرتب��اك والتناق��ض، في ما 
يختص بالعالقات الدولي��ة واإلقليمية، فمن تطبيل وتهليل 
للخليج الس��خي الذي ميطر حبات )ملي��ارات( من دوالرات 
العطاي��ا واملن��ح، إل��ى ش��وفينية، تنطلق من نع��رة وطنية 

زائفة، تتحرش باخلليج وتبتزه وتتوعده بالبطش.
دائم��اً للسياس��ة اخلارجي��ة في زم��ن االنق��الب وجهان، 
وج��ه في العل��ن واآلخر ف��ي خف��اء التس��ريبات الفاضحة، 
وحني يتم ضبطها متلبسًة بهذه االزدواجية، يكون التراجع 
مخزي��اً، ومثي��راً للرث��اء، وصادماً ل��كل األع��راف والثوابت 
الدبلوماس��ية، فحني يتح��دث مندوب السيس��ي في جامعة 

ال��دول العربية متهماً قطر باإلره��اب، ويأتي الرد اخلليجي 
رافض��اً االتهامات ومتضامناً مع قط��ر، جتد اإلدارة املصرية 
نفس��ها مضطرة لتس��ريب أخبار لصحف االنقالب بأن رأي 
املندوب ال ميثل موقف الدولة املصرية، وأن األخيرة ليس��ت 

راضية عما أتى به.
وبه��ذا املعي��ار، من غير املس��تبعد ل��و س��ئلت اخلارجية 
املصرية عما ورد على لس��ان س��فيرها في صنعاء، أن تقول 

إنه يعبر عن رأيه الشخصي، وال ميثل الدولة.
في الداخ��ل، كما في اخلارج، متضي دولة السيس��ي على 
درب التناقض واالزدواجية واملخادعة، تتحدث عن العدالة 
واحلري��ات ف��ي اخلطب املتلف��زة، ومتارس االنتق��ام والقهر 
والقمع في اإلجراءات والتصرفات، فيخرج السيسي معطياً 
إش��ارًة بإط��الق س��راح املظلوم��ني خل��ف القضب��ان. وبعد 
حلظات، يطلق قضاؤه الرصاص على متهمني، كل جرميتهم 
أنه��م مارس��وا حقه��م ف��ي التظاه��ر )التظاهر ال��ذي اتخذه 
السيسي س��لّماً لالنقالب على رئيس��ه املنتخب، واالستيالء 

على السلطة).
متتلك دولة السيس��ي ترس��انة هائلة من أس��لحة اإلعالم 
اجلرثومي��ة، تعم��ل خارج نط��اق القوان��ني والقيم، متارس 
الش��تم بأقذع العبارات وأحطها، وت��زاول عمليات التخوين 
وجتري��د الرافض��ني له��ذا اجلن��ون م��ن مصريتهم، تنش��ب 
مخالبه��ا ف��ي حل��م اجلمي��ع، وه��ي واثقة متام��اً أن أح��داً ال 
يحاسب، بل يكافئ ويدلل هذه األذرع التي تعب في زراعتها 
اجلن��رال، ثم يخرج األخير في ثياب الواعظني، ليقول إنه لم 

يسب أحداً، ولم يستخدم لفظاً مسيئاً!
وعل��ى ه��ذا احملص��ول الواف��ر م��ن الب��ذاءة، حتي��ا دولة 
اجلن��رال، وتدي��ر عالقاتها اخلارجية، ال يس��لم م��ن أذرعها 
اجلرثومية أحد، فقد منحوها رخصة استباحة مخالفيها في 

دمهم وعرضهم وممتلكاتهم وحقهم في املواطنة.
لقد س��ئل عبد الفتاح السيس��ي عن البؤس الذي تعيش��ه 
مصر في مجال حقوق اإلنس��ان، فقال لقناة فرنسية، إنه مع 
حقوق اإلنسان ولكن ليس اآلن، وأظن أن هذه دعوة مفتوحة 
لس��افكي الدماء وناهش��ي األعراض، لكي ينطلقوا وينعموا 

باحلماية، وهم يفترسون كل من يخالف مشيئة اجلنرال.

عن العربي الجديد

 الدولي
كشف تسجيل صوتي جديد مسرب لوزير الداخلية املصري محمد 
إبراهيم عن الدور الذي قامت به املؤسس��تان األمنية والعسكرية 
ف��ي اإلطاحة بالرئيس محمد مرس��ي في الثالث م��ن جويلية من 
العام 2013، وفي قمع االحتجاجات املستمرة املطالبة باستعادة 
املس��ار الدميقراطي، مب��ا في ذلك املظاهرات التي س��بقت الذكرى 
الرابعة لثورة اخلامس والعشرين من يناير. وتضمن التسريب 
اجلدي��د ال��ذي مت تداوله على مواقع االنترن��ت تصريحات حملمد 
إبراهيم أثناء اجتماعه بقيادات من الش��رطة نهاية العام املاضي 
على األرج��ح، وحتدث فيها الوزير ع��ن دور األجهزة األمنية في 
االنق��الب على مرس��ي، وفي قمع املظاه��رات التي اس��تمرت منذ 
ذلك الوقت. وذّك��ر الوزير املصري الضباط احلاضرين بأنه كان 
اجتم��ع به��م قبل مظاه��رات الثالثني من جوان م��ن العام 2013، 
التي سبقت بأيام االنقالب على مرسي الذي قاده الرئيس احلالي 

عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع.
وقال محمد إبراهيم إنه لم يصرح في ذلك االجتماع مبوقفه 
املعارض جلماعة اإلخوان املس��لمني، لكن��ه كان "متأكدا" من 
أن القي��ادة األمنية فهم��ت تعليماته. وحتدث وزي��ر الداخلية 
املص��ري عن "رف��ض الش��عب لإلخ��وان"، وق��ال إن "ثورة 

الثالث��ني م��ن يونيو" ل��م تكن لتنج��ح لوال دعم املؤسس��تني 
األمنية والعسكرية لها، ويشمل ذلك مساهمة األجهزة األمنية 

في احلشد للمظاهرات التي سبقت مباشرة االنقالب.
وف��ي االجتم��اع ال��ذي مت تس��ريب مضمونه، وال��ذي يبدو 
أن��ه ُعقد قبي��ل مظاه��رات "جمع��ة املصاحف" ف��ي اخلامس 
والعش��رين من نوفمبر املاضي، حث إبراهيم قيادات الشرطة 
على اإلس��راع بف��ض املظاه��رات حاملا يب��دأ املتظاه��رون في 
التجمع خارج املس��اجد. وقال إنه يجب عدم الس��ماح بتشكل 
مسيرات تضم اآلالف، وحذر الضباط احلاضرين من تدنيس 
املصاحف التي قد تقع أرضا أثناء تفريق املظاهرات خشية أن 

ُتّتهم قوات األمن باإلساءة إلى املقدسات.
وح��ث الوزي��ر املص��ري القي��ادات األمني��ة احلاض��رة ف��ي 
االجتم��اع على "احلس��م" في مواجه��ة االحتجاج��ات املنددة 
بالس��لطة احلالي��ة، ودعاه��م ف��ي هذا اإلط��ار إلى ع��دم التردد 
ف��ي اس��تخدام األس��لحة اآللي��ة ف��ي مواجه��ة املتظاهري��ن في 
ح��ال اضط��روا إلى ذل��ك. وتضمن التس��ريب كذل��ك حديثا عن 
األموال التي متنحه��ا وزارة الداخلية للضباط لتعويضهم عن 
سياراتهم اخلاصة التي تتعرض للحرق، حيث قال إبراهيم إن 
الوزارة دفعت عشرة ماليني جنيه )1.3 مليون دوالر( بعنوان 
التعويضات دون أن تتحقق من احلاالت التي يتم التبليغ عنها.

السيسي رجل المبادئ

تسريب لوزير داخلية مصر يكشف دعم الشرطة والجيش لالنقالب

كاريكاتير
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هادي يستبدل حراسته 

بعدن ويسحب استقالته
 الدولي

اس��تبدل الرئي��س اليمن��ي عبد رب��ه منصور ه��ادي امس 
الثالثاء حراس��ات خاصة من اللجان الش��عبية واحلرس 
اخل��اص بحراس��ة القص��ور الرئاس��ية في ع��دن جنوبي 
البالد، بحس��ب مصادر في الرئاسة. يأتي ذلك بعد تراجع 
ه��ادي ع��ن اس��تقالته وبعثه خطاب��ا إلى مجل��س النواب 
)البرملان( أبلغه فيه بسحب استقالته التي كان قدمها يوم 

22 جانفي املاضي.
ونقل��ت وكال��ة األناضول عن مص��ادر في الرئاس��ة أن 
احلراس��ات اجلدي��دة للرئي��س ه��ادي تتكون م��ن اللجان 
الش��عبية واحلرس اخل��اص بعدما حلت محل احلراس��ة 
الس��ابقة من قوات االحتياط )احلرس اجلمهوري سابقاً(، 
الت��ي كان يتزعمه��ا أحمد علي جنل الرئي��س املخلوع علي 

عبد لله صالح.
وتعتبر اللجان الش��عبية في احملافظات اجلنوبية قوة 
مس��اندة للسلطات اليمنية، ش��كلتها ملساندتها في احلرب 
عل��ى تنظي��م القاع��دة في ع��دد م��ن احملافظ��ات اجلنوبية 

أبرزها أبني وحلج وعدن.
وبحس��ب مراقبني يخش��ى الرئيس ه��ادي تغلغل نفوذ 
صالح وجماعة احلوث��ي داخل قوات احلرس اجلمهوري، 
األم��ر الذي من ش��أنه أن يش��كل خط��را كبي��را عليه وعلى 

خطواته الستعادة حكمه من عدن.
وقد بع��ث هادي خطابا إل��ى مجلس الن��واب أبلغه فيه 
بسحب اس��تقالته التي كان قدمها يوم 22 جانفي املاضي. 
وأوض��ح مص��در مقرب م��ن هادي أن��ه بعث برس��الة إلى 
مجل��س النواب باعتباره املؤسس��ة الدس��تورية التي قدم 
اس��تقالته إليها ول��م يبت فيه��ا بالرفض أو القب��ول لعدم 
قدرت��ه عل��ى االنعقاد ف��ي مق��ره بالعاصمة صنع��اء بعد 

محاصرته من قبل احلوثيني.
م��ن جهتها قال��ت جماعة احلوثي باليم��ن امس الثالثاء 
إن الرئي��س عبد ربه منصور هادي فقد ش��رعيته كرئيس 
للدول��ة وحذرت كل من يتعامل معه معتبرة إياه هاربا من 

العدالة.
وقال��ت اجلماع��ة ف��ي أول تعليق رس��مي لها من��ذ فرار 
ه��ادي م��ن اإلقامة اجلبري��ة مبنزله في صنعاء األس��بوع 
املاض��ي إن تصرف��ات هادي أضرت بش��عب اليم��ن وأمنه 

واستقراره واقتصاده وسبل العيش فيه.

 الدولي
يحتجز تنظيم الدولة االس��المية تس��عني مسيحيا اثر هجوم شنه على 
قريتني أش��وريتني في محافظة احلسكة في شمال شرق سوريا، وسط 

استمرار املعارك احملتدمة بني اجلهاديني واالكراد في املنطقة.
وهي امل��رة االولى التي يعتق��ل فيها التنظيم املتطرف ه��ذا العدد من 
املس��يحيني في سوريا. وس��بق له ان اقدم على اعدام 21 مصريا قبطيا 
في ليبيا، بينما فر مئات آالف املس��يحيني من امامه في العراق. وصادر 
تنظي��م الدول��ة االس��المية في مناطق انتش��اره ف��ي العراق وس��وريا 
ممتلكات املس��يحيني، او فرض عليهم ان يش��هروا اسالمهم، ودمر عددا 

من الكنائس.
واف��اد املرصد الس��وري حلقوق االنس��ان امس الثالث��اء عن "خطف 
تسعني شخصا على يد تنظيم الدولة اإلسالمية من قريتي تل شاميرام 
وتل هرمز اآلش��وريتني الواقعتني في محيط بلدة تل متر" في محافظة 
احلس��كة، "بعد اش��تباكات عنيفة بني مقاتلي وحدات حماية الش��عب 

والتنظيم إثر هجوم عنيف لألخير فجر أمس على املنطقة".
واش��ار ال��ى ان مع��ارك عنيفة تلت الهج��وم متكن نتيجته��ا التنظيم 

اجلهادي من السيطرة على القريتني.
ث��م اقدم على خطف اآلش��وريني. ول��م يكن في ام��كان املرصد حتديد 
م��كان تواجده��م، كم��ا لم يع��رف م��ا اذا كان هن��اك اطفال ونس��اء بني 

املخطوفني.
وذكرت الهيئة العامة للثورة الس��ورية في بيان ان عددا من عناصر 
تنظي��م الدولة االس��المية ووحدات حماية الش��عب قتلوا ف��ي املعارك، 

باالضافة الى اشوريني كانوا يقاتلون الى جانب االكراد.
واش��ارت الى ان التنظيم "أحرق كنيس��ة قبر الشامية التي تبعد عن 
تل متر عش��رة كيلومترات. وإثر مترك��زه بها أقدم طيران التحالف ليلة 

أمس على قصفها، ليدمر جزءاً منها".
وذك��رت الهيئ��ة ان االش��تباكات مس��تمرة بعنف في محي��ط تل متر 
الواقعة في ش��مال غرب محافظة احلس��كة، وتس��تخدم فيها األس��لحة 
الثقيلة. ويبلغ عدد االش��وريني االجمالي في سوريا حوالى ثالثني الفا 
من 1،2 مليون مس��يحي، ويتح��درون مبعظمهم من ق��رى اخلابور في 

احلسكة الواقعة في محيط تل متر.
وتأتي عملية خطف املس��يحيني بعد هجوم واس��ع يقوم به املقاتلون 
االكراد ضد تنظيم الدولة االس��المية منذ اس��ابيع في محيط مدينة عني 
الع��رب )كوباني( في ريف حلب )ش��مال( حيث اس��تعادوا الس��يطرة 
على مس��احة واس��عة من القرى والبلدات ووصلوا ال��ى محافظة الرقة 
)ش��مال( حي��ث انتزع��وا الس��يطرة عل��ى 19 قرية م��ن تنظي��م الدولة 
االس��المية، باالضافة الى 30 قرية اخرى في الريف الش��مالي الشرقي 

حملافظة احلسكة في محيط بلدة تل حميس.
ويتقاس��م االكراد وتنظيم الدولة االس��المية السيطرة على محافظة 
احلس��كة )اكرر احلس��كة(، بينما ال يزال هناك تواجد للنظام في مدينة 

احلسكة.
وي��زرع تنظي��م الدولة االس��المية الرعب ف��ي املناطق التي يس��يطر 
عليه��ا، وقد نفذ االف االعدامات في حق اس��رى امس��ك بهم في املعارك، 

وفي حق مدنيني السباب مختلفة.

 الدولي
قتل ما ال يقل عن عش��رة أشخاص في انفجار قنبلة في محطة حافالت 
مزدحمة ببلدة بوتيس��كوم بش��مال ش��رق نيجيريا امس الثالثاء في 

ثاني هجوم باملنطقة منذ بداية األسبوع.
وأك��د مصدر أمني وقوع االنفجار وقال مصدر في أقرب مستش��فى 

إن عشر جثث نقلت للمستشفى حتى اآلن.
وكان ه��ذا ثاني هج��وم على "بوتيس��كوم" منذ ي��وم األحد عندما 
قتلت فتاة ترتدي حزاما ناسفا خمسة أشخاص وأصابت عشرات عند 

نقطة تفتيش أمني خارج سوق.

ولم تعلن أي جهة مس��ؤوليتها عن تفجير يوم الثالثاء الذي يحمل 
بصمات جماعة بوكو حرام املتشددة.

ومني املتمردون بسلس��لة من الهزائم في هجوم عسكري لنيجيريا 
ودول اجل��وار الكامي��رون والنيجر وتش��اد. وغالب��ا عندما يتعرض 

املتمردون لضغط يردون مبهاجمة املدنيني.
وق��ال اجليش النيجيري إن قواته املدعومة بغطاء جوي س��يطرت 
على بلدة باجا احلدودية في ش��مال ش��رق البالد وانتزعتها من بوكو 
حرام يوم الس��بت ولكن االخفاق في حماية املدنيني ميثل نقطة انتقاد 
رئيس��ية إلدارة الرئي��س جودالك جوناثان قب��ل انتخابات مقررة في 

28 مارس .

 الدولي
وصل وزي��ر اخلارجي��ة اإليراني محمد 
جواد ظريف إل��ى مدينة النجف جنوبي 
العراق، قب��ل أن يتوجه إل��ى كربالء ثم 
بغداد، في زيارة رس��مية يبحث خاللها 
التط��ورات  العراقي��ني  م��ع املس��ؤولني 
مص��ادر  املنطقة.وقال��ت  ف��ي  األمني��ة 
عراقي��ة إن الوزير اإليران��ي -الذي كان 
قادما من جنيف- سيلتقي كبار الساسة 
األمني��ة  التط��ورات  لبح��ث  العراقي��ني 
واحلرب على تنظيم الدولة اإلس��المية 

إضافة إلى العالقات الثنائية.
م��ن  بع��دد  أوال  ظري��ف  ويلتق��ي 
املس��ؤولني احملليني في محافظة النجف 
ومراج��ع ش��يعية، قب��ل أن يغ��ادر ف��ي 
وقت الحق اليوم متوجها إلى العاصمة 

بغداد الستكمال الزيارة.

وم��ن املق��رر أن يعقد ظري��ف لقاءات 
ف��ي بغ��داد مع رئي��س احلكوم��ة حيدر 
ف��ؤاد  العراق��ي  والرئي��س  العب��ادي 
معص��وم وقي��ادات أخ��رى م��ن بينه��م 
رئيس املجل��س األعلى اإلس��المي عمار 

احلكيم.
وتأتي زيارة ظري��ف -التي لم حتدد 
مدته��ا- بع��د نح��و أس��بوع م��ن زيارة 
الثان��ي  النائ��ب  جهانغي��ري  إس��حاق 
للرئيس االيراني حس��ن روحاني بغداد 
على رأس وفد سياس��ي واقتصادي في 
زي��ارة رس��مية تلبية لدع��وة وجهها له 
العب��ادي ف��ي أكتوبر/تش��رين  حي��در 

األول املاضي.
العراقي��ة  احلكوم��ة  أن  إل��ى  يش��ار 
وكذلك مس��ؤولني ف��ي إقليم كردس��تان 
العراق أعلنوا مرارا دعم إيران "الكبير" 

للع��راق في حرب��ه على تنظي��م الدولة 
اإلس��المية الذي س��يطر منتصف العام 
املاضي على مناطق واسعة في العراق.

األس��بوع  م��ن  س��ابق  وق��ت  وف��ي 
املاض��ي، أعلن��ت الس��فارة اإليرانية في 
بغداد عن ارتفاع حجم التبادل التجاري 
ملي��ار   13 إل��ى  وبغ��داد  طه��ران  ب��ني 
دوالر أميركي خ��الل عام 2014 بزيادة 

%7.79 عن عام 2013.
ف��ي غض��ون ذل��ك ق��ال عدن��ان غالم 
للجبه��ة  اإلعالم��ي  املس��ؤول  ش��اهي، 
الَفيلي��ني،  للك��رد  العلي��ا  الوطني��ة 
400 ك��ردي فيل��ي  إن  الثالث��اء،  ام��س 
إل��ى الع��راق  إي��ران  س��يتوجهون م��ن 
لالنضمام الى جبه��ة القتال ضد تنظيم 
احلش��د  تش��كيالت  ضم��ن  "داع��ش" 
الشعبي )ش��يعية(.وأضاف شاهي في 

تصري��ح األناضول، أن "400 من الكرد 
الفيلي��ني مم��ن رحله��م نظ��ام )الرئيس 
الراح��ل( صدام حس��ني س��يصلون الى 
الع��راق خالل األي��ام املقبل��ة لالنضمام 
للك��رد  الش��عبي  احلش��د  ق��وات  ال��ى 
الفيليني لقت��ال تنظيم داعش".وأوضح 
غالم أن "هن��اك أكثر من 5 آالف متطوع 
م��ن الك��رد الفيلي��ني يتواج��دون حاليا 
ضمن ثالثة أف��واج في العاصمة بغداد، 
ومحافظ��ة كرك��وك )ش��مال( وبع��ض 
األقضية"، الفتا إلى أن "2750 متطوعا 
من الكرد الفيليني في بغداد انضموا الى 
تشكيالت احلش��د الش��عبي التي تقاتل 
تنظي��م داع��ش، إضافة ال��ى مقاتلني في 
وأقضي��ة  )ش��مال(  كرك��وك  محافظ��ة 
أخرى الميكن ذكر اس��مها ل��دواع أمنية 

وحلماية املتطوعني".

ويتكون احلشد الش��عبي من فصائل 
مس��لحة )ش��يعية(، انخرطت في قتال 
"داع��ش" بعد فت��وى املرجع الش��يعي 
األعل��ى في الع��راق عل��ي السيس��تاني 

لقتال التنظيم في جوان املاضي.
ومن هذه التشكيالت منظمة بدر التي 
ينتم��ي وزير الداخلي��ة إليها، وعصائب 
أهل احل��ق، وكتائب حزب الله العراقي، 
وسرايا السالم التابعة للتيار الصدري 
الش��يعي  الزعي��م  الت��ي ق��رر  وغيره��ا 
مقت��دى الصدر الش��هر اجل��اري جتميد 

عملها الى اجل غير مسمى.
وتواجه هذه التشكيالت اتهامات من 
كتل سياس��ية س��نية بارتكابه��ا جرائم 
خطف وقتل وتطهير طائفي في املناطق 
التي تدخلها باس��تهدافها مكونا ما دون 

غيره )السنة(.

وزير الخارجية اإليراني في العراق لبحث التطورات األمنية

تنظيم الدولة االسالمية يخطف 
تسعين مسيحيا في سوريا

انفجار في محطة حافالت في نيجيريا ومقتل 10 على األقل
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رياضة
19صوتكم

عيادة الرياضيين
نصائح مهمة للمحافظة والترفيع في اللياقة البدنية

اللياق��ة البدني��ة  ليس��ت فق��ط ج��ري وح��ركات رياضية 
وبعده��ا تع��ود إلى العادات الس��يئة لتجد نفس��ك ت��دور في 
دائرة مفرغة وال حترز أي تقدم فهي أول ش��يء رغبة وعزمية 
وإرادة نحو التغيير لألفضل والكتس��اب لياقة تس��اعدك في 

الكثير من النواحي..
وم��ن أه��م اخلطوات الت��ي يج��ب التركيز عليها الكتس��اب 

لياقة عالية يجب احلرص على:
1 - جتنب الس��هر ليال فالنوم املبكر من األس��باب املعينة 

الكتساب اللياقة..
وال تنس��ى أنك عندما تس��هر س��وف تؤثر عل��ى وزنك ألن 

أغلب من يسهر يضطر لألكل بكثرة وزيادة 
عّما يحتاجه ومن الطبيعي أنه سيزداد وزنه..

2 - تغذي��ة مفي��دة وذل��ك باالس��تعانة مبنت��دى التغذية 
والصحة

وال تنس��ى أالّ ت��أكل قب��ل أو بع��د التماري��ن الرياضي��ة إال 
بساعتني تقريبا حتى ال يضر جسمك..

3 -  علي��ك بالن��وم بع��د األكل بث��الث س��اعات واألفضل 
وينصح التقيد بحمي��ة وهناك أمور تؤثر على لياقتك وأيضا 

على صحتك ومنها بشكل عام :
-  اجللوس الكثير..أو ترك التمارين..

- التغذية السيئة والعادات السيئة والتي يعرفها 
جميع الرياضيني

-  التدخني أو مجالسة املدخنني..
ابتعد عن هذه العادات املضّرة التي ذكرتها ..

أم��ا بخص��وص  الش��باب الذي��ن كان��وا ذو لياقة 
بدنية وابتعدوا عن املجال الرياضي  فأنصحكم ب��:

ا  أن تنتب��ه ملس��ألة الت��درج خصوص��ا  ذ إ
كن��ت متوقفا لفترة طويلة .. لذلك األفضل 
أن تعمل 4-3 مرات في األسبوع مترينات 

رياضية..
ال تنس��ى متاري��ن اإلحم��اء حت��ى ال يكون 

جسمك عرضة للتمزق أو الشد العضلي..

 الرياضي
تلعب نهاية األس��بوع اجل��اري مقابالت اجلول��ة الثالثة إياب 

لبطولة الرابطة احملترفة األولى لكرة القدم.
وفي م��ا يلي برنامج النقل التلفزي في انتظار حل اإلش��كال 
القائ��م ب��ني قن��اة حنبعل وجامع��ة كرة الق��دم ال��ذي يبدو في 

طريقه للتسوية :

السبت 28 فيفري 
س 14 : االحتاد املنستيري – الترجي الرياضي : الوطنية 1
س 14 : مستقبل املرسى – النادي الصفاقسي : الوطنية 2

األحد 1 مارس  
س 14 : النادي اإلفريقي – النجم الساحلي : الوطنية 1

س 14 : قوافل قفصة – امللعب التونسي : الوطنية 2

الّرابطة المحترفة األولى لكرة القدم: 

برنامج النقل التلفزي 
لمباريات الجولة 

الثالثة إياب

الترجي الرياضي يفاوض هاريسون أفول لتمديد عقده

  الرياضي  
الرياض��ي  الترج��ي  إدارة  ش��رعت 
ف��ي  األخي��رة  الفت��رة  ف��ي  التونس��ي 
التفاوض مع العبها الغاني هاريس��ون 
أفول م��ن أجل متديد األخي��ر لعقده مع 
الفري��ق خاصة بع��د أن فش��لت صفقة 
انتق��ال الغان��ي ف��ي فت��رة االنتق��االت 

الشتوية إلى فريق الوحدة اإلماراتي.
و كان هاريسون أفول قد شارك يوم 
اإلثنني في احلص��ة التدريبي��ة لفريقه 
حتت إشراف املدرب البرتغالي جوزي 

دي مورايس.
وينته��ي عقد أف��ول م��ع الترجي في 

جوان القادم.
واستأنف الالعب نشاطه مع الترجي 
بعد غياب دام حلوالي الشهرين بسبب 
التزام��ه م��ع منتخب بالده واملش��اركة 
مع��ه ف��ي نهائي��ات كأس إفريقيا لألمم 

2015 في غينيا االستوائية.

 – عبد اهلل العامري
توقف االجتماع الذي جمع اإلثنني هيئة االحتاد الرياضي املنس��تيري 
بأحباء الفريق وذلك بس��بب توتر األجواء في القاعة بني الطرفني مما 
أجبر هيئة س��الم ح��رز الله على إيق��اف اللقاء وتأجي��ل اإلجابة على 

استفسارات األحباء إلى موعد الحق.
وكان االجتم��اع مخصص��ا للرد عل��ى استفس��ارات اجلماهير التي 

احتجت على تراجع مستوى الفريق.
 يذكر أن االحتاد لم يتمكن منذ أيام من جتاوز عقبة امللعب القابسي 
في الدور السادس عشر من مس��ابقة كأس تونس لكرة القدم بنتيجة 

ثقيلة استقرت على 4 أهداف لهدف وحيد مما أثار استياء اجلماهير.
وفي تصريح خاص ب�"الضمير" قال نائب الرئيس املازري الهدار 

بأن اجللسة تناولت النظر في مقترحات األحباء والتي متحور أغلبها 
ح��ول مطل��ب أساس��ي متمثل في جلس��ة عام��ة انتخابية اس��تثنائية 
إضاف��ة إل��ى تنقي��ح القانون األساس��ي وتدعيم ف��رع الق��دم بالنادي 
بع��دة وجوه جديدة. املازري أضاف أيضا بأن اخلس��ارة التي خلفتها 
املواجه��ة األخيرة حلس��اب الكأس أم��ام امللعب القابس��ي كان لها كل 
ه��ذا التأثير على غضب األنص��ار لالحتاد املنس��تيري الذي يطالبون 
بض��رورة إح��داث تغيي��رات جذرية من أجل حتس��ني نتائ��ج الفريق 
ف��ي قادم املناس��بات. وفي الس��ياق ذاته، أش��ار نائ��ب رئيس االحتاد 
املنس��تيري بأن الفريق تنتظره عدة مباريات هامة في سباق البطولة 
والت��ي تتطلب ضرورة تكات��ف كل اجلهود من أجل ه��دف واحد وهو 

إنقاذ الفريق من مخاوف النزول إلى الرابطة الثانية .

 االتحاد المنستيري:

توتر أجواء اجتماع الهيئة بالجماهير.. 
وتدعيم الفريق أبرز المطالب
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حسن شحاتة يدرب المنتخب 
المصري مجددا؟

 الرياضي
أبدى حس��ن ش��حاته املدير الفني للمقاولني العرب ترحيبه الشديد بعودته مرة 

أخرى لتدريب منتخب مصر.
وش��هدت األيام املاضي��ة اقتراحات م��ن أعضاء مجل��س إدارة االحتاد املصري 

لكرة القدم بتعيني حسن شحاتة مدرباً للفراعنة.
وحول ذلك علق ش��حاته في تصريحات صحفي��ة، "ال ميكن أن أرفض تدريب 

منتخب مصر، فتدريب الفريق القومي شرف كبير ألي مدرب".
وعن قدرته في إعادة الفراعنة ملنصات التتويج رد "مصر والّدة ولديها العبني 

أصحاب كفاءة عالية، واألهم عند أي مدرب هو االرتقاء في اختيار الالعبني".
وتاب��ع "لدى متس��ع م��ن الوقت أمام��ي لعمل فري��ق جيد للمنتخب يس��تطيع 

العودة مرة أخرى ملنصات التتويج".
وحرص ش��حاته على مطالبة املس��ؤولني بعودة ال��دوري املصري مرة أخرى 

قائالً "إلغاء الدوري سيضر باألندية وكذلك منتخبات مصر املختلفة".

 - ناجية
انطلق النجم الس��احلي أمس في التحضير اجلدي لكالسيكو 
البطول��ة الوطني��ة لك��رة القدم الذي س��يجمعه عش��ية األحد 
بالن��ادي االفريقي متص��در الترتيب. فريق جوهرة الس��احل 
أج��رى أمس حصة تدريبية مس��ائية بحضور كافة املجموعة 
بعد أن منح اإلطار الفني الالعبني فرصة الس��ترجاع األنفاس 
يوم االثنني بعد أن خاض الفريق 3 لقاءات في ظرف أسبوع.

احلص��ة التدريبية ليوم أمس دارت في أجواء طيبة خاصة 
بع��د تأهل الفري��ق للدور الق��ادم من الكأس واس��تعادت خط 
الهج��وم لنجاعت��ه بعد أن ضرب بخماس��ية أمام س��هم قصر 
قفص��ة وخاص��ة اجلزائري بغ��داد بوجناح ال��ذي صام على 
التهدي��ف خلمس ج��والت متتالية مم��ا جعله مح��ل انتقادات 

الذعة من جماهير الفريق.

تعزيزات هامة
مجموعة امل��درب فوزي البنزرتي ستش��هد تعزيزات هامة 
على مس��توى اخل��ط اخللفي حيث سيس��تعيد حم��دي النقاز 
مكان��ه بعد تغيبه عن لقاء ال��كأس وأيضا ثنائي احملور رامي 
الب��دوي وزي��اد بوغط��اس وهو ما س��يعطي حل��وال إضافية 
لإلطار الفني للنجم الذي س��يواجه أفضل خط هجوم برصيد 

32 هدفا.

في انتظار الحسم 
ينتظ��ر مس��ؤولو النجم أن ينظ��ر مكتب الرابط��ة الوطنية 
احملترف��ة لكرة القدم في مل��ف احتراز فريق امللعب القابس��ي 

ضد مش��اركة الالعب غازي عبد الرزاق ف��ي اللقاء الذي جمع 
الفريقني. وقد أرس��لت الكتابة العامة للستيدة ملف احترازها 
أول أم��س وم��ن املنتظ��ر أن يت��م احالة ه��ذا املل��ف على جلنة 
القوان��ني لالطالع عليه ومنها الى مكت��ب الرابطة على ان يتم 

النظر في االحتراز خالل األيام القادمة.
وحس��ب الكاتب العام للملعب القابس��ي مرسي بن رمضان 
ف��إن غ��ازي عبد ال��رزاق حتصل عل��ى ورقة حمراء ف��ي مباراة 
الذه��اب أم��ام النادي االفريقي املوس��م الف��ارط 2013-2014 
تس��توجب العقوب��ة مبارات��ني "PV N°12" و ف��ي نهائ��ي 
كأس تون��س 2014-2013 تع��رض نف��س الالع��ب لعقوب��ة 
ب 4 مباري��ات بع��د أح��داث ملع��ب رادس بني النج��م والنادي 
الصفاقس��ي وبالعودة لقانون اجلامعة وبالتحديد الفصل 47 
م��ن مجلة التأديب فان الالعب في هذه احلالة يجب أن تنضاف 
ل��ه عقوبة مبب��اراة اضافية. مبا ان مب��اراة نهائي الكأس كانت 
األخيرة في موسم 2014-2013 فان الالعب كان عليه التغيب 
في اخلمس اجلوالت األولى من املوس��م احلال��ي لكنه غاب في 
االربع مباريات األول��ى من البطولة فقط ولعب مباراة اجلولة 
اخلامسة وهو ال يزال حتت طائلة العقوبة وبالتالي مشاركته 

في كل املباريات من اجلولة 5 إلى اجلولة 17 غير قانونية.
حس��ب نفس الفصل وفي صورة إقرار مكتب الرابطة لعدم 
قانوني��ة مش��اركة غ��ازي عبد ال��رزاق س��يتم اعتب��ار النجم 
منهزم��ا في املباراة وبالتالي س��حب نقطة من رصيد النجم و 
اضافة 2 نقاط لرصيد امللعب القابس��ي مع معاقبة غازي عبد 
الرزاق مبباراتني اضافيتني تبدأ من اجلولة التي تلي مباشرة 

تاريخ التصريح باحلكم.

النجم الساحلي 
عودة جماعية وتركيز خاص على الكالسيكو

 الرياضي
قاط��ع العب��و امللعب التونس��ي احلصة 
إط��ار  ف��ي  أم��س  لي��وم  التمريني��ة 
اجلول��ة  ملب��اراة  الفري��ق  اس��تعدادات 
الرابط��ة  بطول��ة  إي��اب  م��ن  الثالث��ة 
احملترفة األولى والتي ستجمعه بقوافل 

قفصة يوم السبت املقبل. 
أبناء لس��عد الدريدي عبروا في وقت 
اس��بق ع��ن امتعاضهم من عدم تس��ديد 
جراياته��م لثالثة أش��هر متتالية إضافة 
إل��ى منح الف��وز ومنح اإلنت��اج ليعلنوا 

أمس مقاطعتهم التمارين في حتذير أول 
لهيئة أن��ور احلداد التي وجدت نفس��ها 
عاجزة ع��ن أمام األزم��ة املالية اخلانقة 
ف��ي ظ��ل  للن��ادي  الفارغ��ة  واخلزين��ة 
عزوف هيئ��ة الدعم عن القي��ام بدورها 
م��ن  الدع��م واملس��اندة  وأيض��ا غي��اب 
رجال الن��ادي. اضراب العب��و البقالوة 
ع��ن التماري��ن ل��م يوقفه تدخ��ل رئيس 
الن��ادي أن��ور احل��داد والكات��ب الع��ام 
آية الل��ه حليم واملدرب لس��عد الدريدي 
الذين حاولوا إقن��اع الالعبني مبواصلة 

التمارين واعدين إياهم بإيجاد حل لهذه 
الوضعية.

اجتماع بلجنة الدعم
م��ن املنتظ��ر أن يعق��د رئي��س الهيئة 
املديرة للملعب التونس��ي أن��ور احلداد 
الدع��م  جلن��ة  بأعض��اء  اجتماع��ا  غ��دا 
س��يخصص لت��دارس الوض��ع احلالي 
للفري��ق ووض��ع النقاط عل��ى احلروف 
ح��ول م��دى ق��درة الهيئة احلالي��ة على 
مواصل��ة املش��وار م��ن عدمه. وس��يقع 
التط��رق خالل هذه اجللس��ة ال��ى مدى 

أهمي��ة دور جلن��ة الدع��م ومصداقيتها 
وبالتالي س��يكون رئيس النادي مجبرا 
على حتدي��د موعد قار للجلس��ة العامة 
م��ا ظل��ت وع��ود  اذا  للع��ادة  اخلارق��ة 

رجاالت النادي دون نتيجة ملموسة.

استوفى املنتدب اجلديد من جمعية أريانة 
عباس غضبان العقوبة املسلطة عليه بثالث 
مباريات مع فريقه السابق وبالتالي سيكون 
مؤه��ال لتدعي��م صف��وف البق��الوة ف��ي قادم 

اجلوالت وأولها أمام قوافل قفصة.

لم يتسلموا جرايات 3 أشهر

العبو "البقالوة" يضربون عن التمارين

الملعب القابسي يستأنف التمارين 
بمعنويات مرتفعة

 – عبد اهلل
يع��ود امللعب القابس��ي للتمارين الي��وم في الس��اعة الثانية بع��د الزوال في 
امللع��ب الفرع��ي قابس  اس��تعدادا ملقابلة جلولة القادمة ض��د صاحب املرتبة 
األخي��رة في س��باق البطولة جمعية جرب��ة ويعود للملعب القابس��ي كل من 

أحمد حسني وسليم الرباعي بعد استوفى عقوبة اإلنذار الثالث.
وسيس��عى امللعب القابس��ي إلى مواصلة نتائج االيجاب��ي بعد مقابلة 
ممت��ازة ض��د النج��م الس��احلي وانتص��ار ف��ي كأس تونس ض��د االحتاد 
املنس��تري س��عي أبناء مراد العقب��ي لإلطاحة بجمعية جرب��ة خاصة أن 
الس��تيدة يعود إل��ى اللعب على أرضية ملعب معش��ب قاب��س بعد اكمال 
الصيانة -عودة س��تكون مع عودة جمهور امللعب القابسي الذي غاب في 

مقابلتني من سابق البطولة والكأس.
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رياضة
21صوتكم

الضمري الرياضي
اس��تقبل وزير الرياضة ماهر بن ضي��اء رئيس الكنفدرالي��ة اإلفريقية للتنس 
ط��ارق الش��ريف بحضور رئيس اللجنة التونس��ية األوملبي��ة محرز بوصيان 

ورئيسة اجلامعة التونسية للتنس سلمى املولهي.
 وشكل اللقاء مناسبة اطلع خاللها الوزير على آخر االستعدادات الحتضان 
تونس بطولة إفريقيا للشباب خالل شهر مارس القادم وكذلك للجلسة العامة 
االنتخابي��ة للكنفدرالي��ة اإلفريقية للتنس يوم��ي 20 و21 مارس املقبل والتي 
ستكون فيها تونس ممثلة بترشح طارق الشريف الرئيس احلالي لهذه الهيئة 
القاري��ة وكذلك عضو اللجن��ة التنفيذية لالحتاد الدولي للتنس التي س��تعقد 
اجتماعه��ا الدوري من 17 إلى 19 من الش��هر نفس��ه برئاس��ة "فرانشيس��كو 
ريتش��ي بيت��ي" وبحضور جمي��ع األعضاء. كم��ا مت خالل اللق��اء التطرق إلى 
السبل الكفيلة بتفعيل اللجنة املشتركة بني وزارة الرياضة واللجنة التونسية 
االوملبي��ة مبا يضمن حس��ن اإلع��داد ألوملبي��اد ري��و 2016 والتباحث بش��أن 
ضرورة دفع االس��تثمار في القطاع الرياضي عبر تذليل الصعوبات مس��تقبال 

فضال عن تدارس إمكانية بعث مركز دولي للتنس باملنزه.

تنس
آخر االستعدادات الحتضان بطولة إفريقيا 

للشباب محور لقاء بن ضياء والشريف

 الرياضي
املب��اراة  الي��وم  عش��ية  ت��دور 
نهائ��ي  نص��ف  م��ن  الفاصل��ة 
بطولة القسم الوطني "أ" للكرة 
الطائ��رة ب��ني النجم الس��احلي 
والت��ي  الصفاقس��ي  والن��ادي 
س��تحدد اس��م املترش��ح الثاني 
لل��دور النهائ��ي بع��د أن تأه��ل 
الترجي الرياضي على حس��اب 
بوس��عيد  س��يدي  س��عيدية 

مبجموع لقاءين لصفر.
بع��د أن فرط في ورقة التأهل بفس��حه املجال أمام النادي 
الصفاقس��ي للعودة في اللقاء بعد أن كان متقدما بش��وطني 
لصفر س��يعمل فريق جوهرة الس��احل على استغالل عامل 
األرض واجلمه��ور لتحقيق االنتصار الثاني الذي س��يمكنه 
من منافس��ة فريق باب س��ويقة عل��ى لقب البطول��ة. النجم 
يس��عى للتواج��د للموس��م الثاني عل��ى التوالي ف��ي نهائي 
البطول��ة وبالتال��ي مواصلة حمل��ة الدفاع ع��ن اللقب الذي 
ت��وج به في أعقاب املوس��م الفارط بعد ف��وزه على الترجي 
الرياض��ي وبالتالي في صورة تأهل زمالء مروان القارصي 
سيكون الدور النهائي إعادة لنهائي موسم 2013 – 2014.

في اجلهة املقابلة يأمل فريق عاصمة اجلنوب في العودة 
إل��ى صوالت��ه وجوالت��ه بع��د رباعية املوس��م قب��ل الفارط 
حي��ث غاب عن منصات التتويج املوس��م املاض��ي وبالتالي 
س��يعمل زمالء سمير الس��المي على تخطي العقبة األخيرة 

قبل التواجد في الدور النهائي للبطولة لكن املهمة لن تكون 
س��هلة باعتبار أن النجم جنح في الفوز خالل اللقاءات التي 

استضاف خاللها فريق عاصمة اجلنوب في قاعة سوسة.
فمن سيلتحق بالترجي في الدور النهائي النجم الساحلي 

أم النادي الصفاقسي؟
اللقاء س��يدور بقاعة سوس��ة األوملبية باعتبار أن النجم 
أنه��ى املرحلة األولى م��ن البطولة في املرك��ز الثاني متقدما 
على النادي الصفاقس��ي ف��ي املركز الثال��ث وبالتالي تدور 

املباراة الفاصلة في قاعة الفريق األفضل في الترتيب.

البرنامج 
قاعة سوسة األوملبية الساعة 16.00

النجم الساحلي – النادي الصفاقسي )الوطنية 1(
حتكيم لطفي بن يوسف وزياد ريدان.

الكرة الطائرة 

بين النجم والصفاقسي من سيلتحق بالترجي 
في نهائي البطولة؟

 الرياضي
لبطول��ة  أوف  الب��الي  مرحل��ة  ت��درك 
القس��م الوطني "أ" لكرة السلة جولتها 
التاس��عة والتي س��تدور عش��ية اليوم 
حيث س��تتجه األنظار إلى قاعة توفيق 
بوهيم��ة الت��ي حتتض��ن مب��اراة النجم 

الرادسي وضيفه النجم الساحلي.

املرك��ز  ف��ي  يش��تركان  النجم��ان 
الثان��ي برصيد 14 نقط��ة على بعد 
نقطتني من املتصدر النادي اإلفريقي 
وبالتال��ي س��يكون ه��دف كل طرف 
من املواجهة اخلروج بنقطتي الفوز 
وبالتال��ي االنف��راد بالوصاف��ة قبل 
دخ��ول املنعرج األخير م��ن املرحلة 

الثاني��ة والت��ي يطم��ح خالله��ا كل 
فريق لضمان مقعد في الدور نصف 

النهائي لبطولة.
النادي اإلفريقي سيتحول إلى مدينة 
الرباط أين سيواجه االحتاد املنستيري 
آم��ال ف��ي الع��ودة بنقطتني متكن��اه من 
احلف��اظ ع��ن الف��ارق ال��ذي يفصله عن 

أق��رب مالحقي��ه فيم��ا س��يكون االحتاد 
أم��ام ض��رورة الف��وز إذا أراد احلف��اظ 
على حظوظه في التأهل ملرحلة السوبر 

بالي أوف.

البرنامج
قاعة مزالي املنستير الساعة 17.00

االحتاد املنستيري – النادي االفريقي
قاعة بوهبمة رادس الساعة 17.00

النجم الرادسي – النجم الساحلي
قاعة احلمامات الساعة 18.00

جمعية احلمامات – امللعب النابلي
قاعة القيروان الساعة 17.00

شبيبة القيروان – جنم حلق الوادي

كرة السلة 

النجمان الرادسي والساحلي وجها لوجه من أجل االنفراد بالوصافة

 الرياضي
للتايكوان��دو  الوطن��ي  املنتخ��ب  أنه��ى 
االس��كندرية  دورة  ف��ي  مش��اركته 
املفتوحة في نسختها عدد 12 التي دارت 
فعالياته��ا خ��الل الفت��رة املتراوحة بني 
12 و22 فيف��ري اجلاري ب�3 ميداليات 
حتصل��ت  حي��ث  وبرنزي��ة  ذهبيت��ان 
الالعب��ة رحمة بن عل��ي في وزن أقل من 

53 كغ عل��ى امليدالي��ة الذهبية بفوزها 
في الدور األول على الالعبة البريطانية 
كارولني س��تاهيل 5 مقابل 4 وفي الدور 
النصف النهائي على الالعبة الفرنس��ية 
فلوري��ان ليبيريو 6 مقابل 5 وفي الدور 
النهائي على الالعبة األسترالية كرولني 

مارتون 7 مقابل 6.
وحي��د  العامل��ي  البط��ل  وحتص��ل 
البريك��ي ف��ي وزن أقل م��ن 63 كغ على 

امليدالي��ة البرنزي��ة حيث ف��از في الدور 
الس��ادس عش��ر على الالعب األسترالي 
مت��اس أغ��ر 13 مقاب��ل 5 وف��ي ال��دور 
النهائ��ي عل��ى الالع��ب املص��ري  رب��ع 
محم��د حامد 15 مقابل 5 قب��ل أن ينهزم 
ف��ي الدور نص��ف النهائي أم��ام الالعب 
االسباني قنزاليز بونيال صاحب ذهبية 
وزن أق��ل من 63 ك��غ بصعوبة 2 مقابل 

.1

العامل��ي س��يف  البط��ل  انه��زم  فيم��ا 
الدي��ن الطرابلس��ي العائ��د م��ن إصابة 
واملتحص��ل عل��ى برزية بطول��ة العالم 
امليكسيك 2013 وزن أقل من 74 كغ في 
الدور ربع النهائي أمام الالعب املصري 

سيف عيسى بفارق نقطة 6 مقابل 5.
أس��امة  الواع��د  الالع��ب  تأل��ق  كم��ا 
الوس��التي ف��ي وزن أق��ل م��ن 80 ك��غ 
بحصوله عل��ى امليدالي��ة الذهبية حيث 

فاز في الدور األول على الالعب املصري 
محم��د عطي��ة 13 مقاب��ل 2 وف��ي الدور 
الس��ادس عش��ر على الالعب اإليفواري 
بطل إفريقيا 2014 شيخ صالح سيسي 
18 مقاب��ل 6 وفي الدور نصف النهائي 
عل��ى البطل العامل��ي واألوملبي س��تيفن 
لوب��از 15 مقابل 10 وفي الدور النهائي 
على الالعب الفرنسي توران مازروا 12 

مقابل 10.

تايكواندو 

مشاركة متميزة للمنتخب الوطني في دورة االسكندرية
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 الرياضي
أجرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية حوارا مع س��يرجيو 
بوس��كيتس متوس��ط نادي برش��لونة قب��ل مواجهته��م نادي 
مانشس��تر سيتي في ذهاب الدور الثمن النهائي لرابطة أبطال 
أوروبا، وتطرق الالعب اإلس��باني ف��ي حديثه إلعجابه الكبير 
بال��دوري اإلجنلي��زي ورغبت��ه باللع��ب فيه مس��تقبال، كذلك 
حتدث ع��ن انتقال يايا توري إلى الس��يتي، خاصة أنه عوضه 

في البارصا. 

ما رأيك في الدوري اإلنقليزي؟
أنا أحسد العبيه على كل ش��يء، وذلك إلعجابي الكبير بهذا 
ال��دوري، لديهم جودة عالية احترافية في كل ش��يء، أس��لوب 
ك��رة القدم هناك مختلف��ة كليا عن باقي الدوري��ات، وقد نلعب 

مثلهم هنا في إسبانيا بعد سنوات.

ماذا يعجبك أكثر؟
كل ش��يء يثي��ر انتباه��ي، مالعبه��م رائعة وممتلئ��ة دائما، 
الصحافة تغطي كل ش��يء، الناس لديهم طريقة في التشجيع 
مختلف��ة، الالعبون هناك لديهم فرص��ة للتمتع أكثر بلعب كرة 

الق��دم، وجتده��م يتحدث��ون عن جتربته��م في إجنلت��را بدون 
توقف.

ما هي مميزات الدوري اإلنقليزي، حسب رأيك؟
إنهم يعتمدون على اجلانب البدني  أكثر، أعتقد أنه يناس��ب 
طريقة لعبي، أقول دائما أني سألعب في برشلونة ألطول مدة 
ممكنة، لكن جتربة اللعب في إجنلترا تراودني وأريد تطبيقها 

مستقبال.

يايـــا توري يلعـــب في نفس منصبـــك، هل ترك برشـــلونة 
بسببك؟

لقد فاجأ انتقال يايا توري من برشلونة اجلميع، كان واحدا 
م��ن أفضل الالعب��ني في ذلك الوق��ت، لم يكن خروجه بس��ببي 
ألن��ي أعرف طريق��ة تفكيره، لقد أخت��ار ترك الن��ادي لتحقيق 

غايات يريدها، والنادي لم يكن يفكر في بيعه لوال إصراره.

أنت عكس توري ال تسجل أهدافا كثيرا هل يقلقك ذلك؟
ال يقلني ذلك إطالقا، أنا أؤدي املطلوب مني في امللعب، أحب 

الدور الذي أقوم به وال تهمني األهداف الفردية.

كيف تنظر ألداء برشلونة هذا الموسم؟
ل��م نصل بعد للمس��توى املطل��وب، لكن 

هذا ال يقلل من العمل الذي نقوم به، حتى مع 
غواردي��وال بدايتنا لم تكن جي��دة واجلميع 
توقع فشلنا، لكن في النهاية حققنا إجنازات 

تبقى خالدة في تاريخ النادي.

ما رأيك في نادي مانشستر سيتي؟
إنه��م يلعبون ك��رة ق��دم جي��دة، ليس من 
الف��رق الت��ي تغلق اللع��ب، س��تكون مباراة 
ممتع��ة أمامهم ومختلفة كليا ع��ن تلك التي 
جمعتن��ا املوس��م املاضي، س��تكون مباراة 

صعبة بكل تأكيد للطرفني.

من هم أخطر العبي السيتي؟
هناك عدة العب��ني مبدعني في صفوفهم، مثل س��يلفا، 

ناف��اس، أغويرو، ياي��ا وغيرهم الكثير، يج��ب أن ال نركز 
على الع��ب واحد فقط أمامهم، بل نركز على الفريق بأكمله 

إذا أردنا الفوز عليهم.

سيرجيو بوسكيتس: الدوري
اإلنقليزي يعجبني وأريد خوض تجربة فيه

 الرياضي
ق��ال رئي��س جلن��ة ش��كلها االحتاد 
الدولي )فيفا( لبح��ث أفضل توقيت 
م��ن الع��ام إلقام��ة كأس العالم لكرة 
القدم 2022 املقررة في قطر لوسائل 
إع��الم بريطاني��ة، إن��ه يج��ب إقامة 

البطولة في نوفمبر، أو ديسمبر.
وذكرت هيئ��ة اإلذاعة البريطانية 
)ب��ي ب��ي س��ي(، أن رئي��س االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة، اس��تبعد إقامة 
البطولة ف��ي ماي وهو موعد تفضله 
أكبر مس��ابقات الدوري واألندية في 

أوروبا.
وف��ي اجتماعها األخير في نوفمبر 
املاض��ي، ق��ال األم��ني الع��ام للفيف��ا 
جي��روم فالك��ه: "جانف��ي/ فيف��ري 

2022، أو نوفمبر/ ديسمبر 2022 هما أنسب خيار".
لكن الش��يخ س��لمان ق��ال إنه ال يفض��ل إقام��ة البطولة في 

جانفي وفيفري ألنها ستتعارض مع األلعاب الشتوية.
ونقلت عنه هيئ��ة اإلذاعة البريطانية قول��ه: "ال نرغب في 

حدوث تعارض بني احلدثني".
وأض��اف "أصحاب الش��أن أب��دوا قلقهم م��ن اللعب 
صيفاً، ولذل��ك يتعني التحويل لفصل الش��تاء، جانفي 
أو نوفمب��ر، يتعني عليهم االختيار بني األول أو الثاني، 
لكن��ي اعتق��د أن اجلمي��ع يتف��ق عل��ى انه س��يكون من 

الصع��ب اللعب ف��ي جانفي أو فيفري ألس��باب ذكرتها 
من قبل )األلعاب األوملبية(".

نوفمب��ر  مناس��باً  أراه  ال��ذي  الوحي��د  "اخلي��ار  وخت��م 
وديسمبر".

وبناء على ه��ذه التوصية يتوقع أن يص��در القرار النهائي 
بشأن توقيت إقامة البطولة في زوريخ في 20 مارس.

وقال��ت رابطة األندية األوروبية اإلثن��ني، إنها ال تزال تأمل 
ف��ي التوصل إلى اتفاق خالل اجتم��اع الدوحة إلقامة البطولة 

في ماي.

لقلق المنتخبات من اللعب صيفًا

رئيس لجنة الفيفا ال يستبعد إقامة مونديال 
2022 في نوفمبر وديسمبر

بهدفين نظيفين..

براهيمي يقود بورتو للفوز 
على بوافيستا في الدوري 

البرتغالي

 الرياضي
فاز بورتو على بوافيس��تا 0-2 في املباراة التي جمعت بينهما في ختام 

منافسات اجلولة 22 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.
وسجل ثنائية بورتو جاكسون مارتينيز )ق79(، واجلزائري ياسني 
براهيم��ي )ق87(، ليعزز الكولومبي صدارته لترتيب هدافي املس��ابقة 

برصيد 17 هدفاً. 
وعزز بورتو موقعه في وصافة املسابقة، برصيد 52 نقطة، بفارق 4 

نقاط فقط عن بنفيكا املتصدر. 
وجتم��د رصيد بوافيس��تا عند 21 نقط��ة في املرك��ز 13، بعد أن تلقى 

الهزمية رقم 13 له هذا املوسم في الدوري البرتغالي.
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 الرياضي
أتلتيك��و  ميل��ك 
ي��د  ر مد

س��جالً 
اً  جي��د

ل خ��ارج أرض��ه ب��دوري  بط��ا أ
أوروب��ا ف��ي الفت��رة األخي��رة، وه��و ما 
ق��د يزي��د الضغ��وط الواقعة عل��ى باير 
ليفرك��وزن األملان��ي ال��ذي مي��ر بفت��رة 
تراج��ع، كم��ا أن نتائج��ه ضعيف��ة ف��ي 
مواجه��ة أندية إس��بانيا في املنافس��ات 

القارية.
وخسر أتلتيكو مرة واحدة فقط في 9 
مباريات خاضها بالبطولة خارج أرضه 
منذ س��بتمبر 2013، وحق��ق خالل هذه 
املس��يرة 5 انتصارات، ويثق في قدرته 
عل��ى الع��ودة بنتيجة جيدة م��ن جولة 

الذهاب بدور ال�16 اليوم األربعاء.
وتعاف��ى أتلتيك��و س��ريعاً م��ن آث��ار 
هزميته أمام س��يلتا فيغ��و بالفوز 3-0 
عل��ى ملعب أمليري��ا الس��بت املاضي في 
ال��دوري اإلس��باني ليقلص الف��ارق مع 
برش��لونة صاحب املرك��ز الثاني إلى 3 

نقاط.
واس��تعاد أتلتيكو قوته التي افتقدها 
اجلي��د  التع��اون  وض��ح  كم��ا  لفت��رة، 
مانزوكيت��ش،  ماري��و  الكروات��ي  ب��ني 
والفرنس��ي أنطوان غريزمان في هجوم 

الفريق.
الدوري  أندية  ويعرف مانزوكيت��ش 

األملان��ي جي��داً، بعدما أمض��ى فترة في 
صف��وف باي��رن ميون��خ، وتأل��ق أم��ام 
أمليري��ا بعدم��ا س��جل هدف��اً م��ن ركل��ة 
ج��زاء في الدقيق��ة 13، كما صنع هدفني 
لغريزمان، قب��ل أن يدخر أتلتيكو جهده 

في الشوط الثاني.
وق��ال املدي��ر الفن��ي لن��ادي أتلتيك��و 
مدري��د، األرجنتيني دييغو س��يميوني، 
ف��ي مؤمتر صحف��ي: "كان الف��وز محل 
ترحيب ش��ديد بع��د الهزمية على ملعب 

سلتا فيغو".
وحتوم ش��كوك حول مش��اركة العب 
وس��ط إس��بانيا كوكي مع أتلتيكو، بعد 
إصابت��ه ف��ي عض��الت الفخ��ذ اخللفية 
خ��الل املباراة التي ف��از فيها الفريق هذا 

الشهر 0-4 على جاره ري�ال مدريد.
ويدرك س��يميوني أيضاً أن اإلنذارات 
قد تكلف الفريق فقدان جهود كريستيان 
إنس��الدي، وغابي، ودييغ��و غودين في 

لقاء العودة.
ولم يس��بق أن فاز ليفركوزن مبباراة 
في دور ال���16 ألن املس��ابقة كان يوجد 
به��ا دور ثان للمجموع��ات عندما وصل 

الفريق لنهائي 2002.
ال��دوري  ف��ي  ليفرك��وزن  ويعان��ي 
األملان��ي بع��د انتص��ار وحي��د ف��ي آخر 
6 مباري��ات، وه��و ما يض��ع الكثير من 
الضغ��وط عل��ى امل��درب روجر ش��ميت 
مع ابتع��اد الفري��ق عن التأه��ل لدوري 
األبطال املوس��م الق��ادم رغ��م إنفاق 37 

مليون يورو على تدعيم صفوفه.
وف��ي آخ��ر 4 مواجه��ات مكون��ة م��ن 
مبارات��ي ذه��اب، وع��ودة أم��ام أندي��ة 
إسبانيا في أوروبا لم يخرج ليفركوزن 

بالفوز في أي مرة.

وما يزيد األم��ور صعوبة على مدرب 
ليفرك��وزن ش��ميت غياب مداف��ع تركيا 
أومير توبراك بسبب اإليقاف، بعد طرده 

في آخر مباراة من دور املجموعات.
لك��ن ش��ميت يث��ق أن دوري األبطال 

ميكنه مساعدة ليفركوزن على استعادة 
مستواه الذي ظهر به في بداية املوسم.

وق��ال ش��ميت: "دوري األبط��ال ه��و 
أه��م ش��يء، نتطل��ع بق��وة للع��ب وهذا 

سيساعدنا كثيراً".

قبل مواجهتهما في دور الـ16 من بطولة أبطال أوروبا:

أتلتيكو ال يشعر بالقلق من ليفركوزن المتعثر

 الرياضي
الفرنس��ي،  موناك��و  مهاج��م  س��يتطلع 
البلغاري دمييتار برباتوف، لتس��جيل 
أه��داف ف��ي مواجه��ة الغ��رمي الس��ابق 
يتقاب��ل  عندم��ا  اإلنقلي��زي  آرس��نال 
الفريقان ف��ي لندن الي��وم األربعاء، في 
ذهاب دور ال�16 بدوري أبطال أوروبا.

وال ي��زال بربات��وف يتذك��ر 46 هدفاً 
س��جلها م��ع توتنه��ام هوتس��بير ج��ار 
صفوف��ه،  ف��ي  عام��ني  خ��الل  آرس��نال 
قب��ل االنتق��ال مقاب��ل 30 ملي��ون جنيه 
إس��ترليني )46.05 ملي��ون دوالر( إلى 

مانشستر يونايتد في سبتمبر 2008.
وس��جل برباتوف هدف��ني على ملعب 
آرس��نال عندم��ا ق��اد فوله��ام للتع��ادل 
3-3 ف��ي نوفمب��ر 2012، ورغم بلوغه 
34 عاماً، إال أنه س��يتجه إلى لندن وهو 

هداف موناكو هذا املوسم.
لن��دن  إل��ى  موناك��و  وس��يذهب 
مبعنوي��ات مرتفع��ة، بع��د ف��وزه 1-0 

على نيس في الدوري الفرنسي اجلمعة 
املاضي، وهو ما جعل الفريق يتقدم إلى 
املرك��ز الرابع بعدما خس��ر م��رة واحدة 
فقط ف��ي آخر 17 مب��اراة خاضها بكافة 
املسابقات التي يشارك فيها هذا املوسم.

كم��ا ف��از موناك��و 0-1 عل��ى ملع��ب 
آرس��نال ف��ي مب��اراة ودي��ة قب��ل بداية 
املوسم احلالي، بفضل هدف من املهاجم 
الكولومب��ي رادامل فال��كاو الذي يلعب 
حالياً ف��ي صفوف يونايتد على س��بيل 

اإلعارة.
لكن يوجد اختالف كبير بني املباريات 
الودي��ة واملواجهات الرس��مية وخاصة 

في دوري األبطال.
ويخض��ع البلجيكي يانيك كاراس��كو 
جن��اح موناكو للعالج بس��بب كدمة في 
الفخذ، كما يعاني اليفني كورزاوا مدافع 

فرنسا من إصابة في العضالت.
بريطاني��ة  إع��الم  وس��ائل  ونقل��ت   
عن ليون��اردو غ��اردمي م��درب موناكو 

قول��ه: "يعتب��ر اجلمي��ع أن مواجهتن��ا 
هدي��ة وقرعة س��هلة، وأن احلظ س��اند 
آرس��نال". وأض��اف "م��ن الطبيعي أن 
يعتقد اجلميع أن آرس��نال س��يتأهل، أنا 
أيض��اً أعتقد أن آرس��نال املرش��ح األبرز 
لكن أحياناً في كرة القدم ال يفوز املرشح 

األوفر حظاً".
وسبق للفرنسي آرسني فينغر مدرب 
 1987 ب��ني  موناك��و  قي��ادة  آرس��نال 
و1994 وح��ذر العبي��ه من االس��تهانة 
بالفريق الزائر. ورغم وصول آرس��نال 
لدور ال���16 للعام 15 عل��ى التوالي، إال 
أن الفريق خرج من نف��س املرحلة أربع 

مرات متتالية.
وق��ال فينغر: "مواجه��ات دور ال�16 
ف��ي الس��نوات األخي��رة كان��ت صعب��ة 

للغاية، هذه مباراة متكافئة".
وأض��اف "نعلم أن موناكو متماس��ك 
ل��م  الدفاعي��ة،  الناحي��ة  م��ن  للغاي��ة 
تهت��ز ش��باكه أم��ام فرق جي��دة في دور 

املجموع��ات". وتاب��ع ملوق��ع آرس��نال 
اإللكترون��ي "ع��اد موناك��و ملرك��ز جيد 
في ال��دوري الفرنس��ي وثقته س��تكون 
عالي��ة". ومث��ل موناك��و مي��ر آرس��نال 
 8 حق��ق  بعدم��ا  جي��دة  بفت��رة  أيض��اً 
انتص��ارات ف��ي آخ��ر 9 مباري��ات، رغم 
اإلصاب��ات الت��ي طال��ت أرون رامس��ي 
وأليك��س أوكس��ليد تش��امبرلني وميكل 

أرتيتا وماتيو ديبوشي.
كم��ا يس��اند التاري��خ آرس��نال الذي 
مواجه��ة   20 ف��ي  فق��ط  مرت��ني  خس��ر 

رسمية أمام أندية فرنسية.
وخ��اض موناك��و 10 مباري��ات أمام 
أندي��ة إجنليزي��ة، وحق��ق 5 انتصارات 
مقاب��ل هزميتني، لكن ه��ذه أول مواجهة 

رسمية مع آرسنال.

الفريق الفرنسي سيواجه آرسنال في دور الـ16

أبطال أوروبا: برباتوف يتطلع لتسجيل األهداف مع عودته إلى لندن
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تضاريس األرض ج  )6(

مارتن لوثر الرجل الذي حتدى الكنيس��ة الكاثوليكية الرومانية فقد اس��تهل 
مرحل��ة االحتج��اج االصالح��ي ض��د الكنيس��ة ويعتب��ر بذلك صاح��ب نظرية 

البروتستانتية.
ول��د مارت��ن لوث��ر ع��ام 1483م ف��ي مدينة اس��لينب ف��ي أملاني��ا ، حصل على 

الدكتوراه في الالهوت.
احتجاج مارتن لوثر على الكنيس��ة منا بالتدريج فبعدما سافر إلى روما عام 
1510م صدم��ه م��ارأى عليه أح��وال رجال الدين. ولكن ال��ذي صدمه أكثر هو 
تلك التجارة التي انش��غلت بها الكنيس��ة وهي جتارة صكوك الغفران فقد كانت 
الكنيس��ة الكاثوليكية تبي��ع اجلنة للمؤمنني فهي التي تعف��و عن اخلطايا وهي 

التي تقدر سلفا فترات العذاب التي يقضيها املذنبون في النار أو اجلنة.
اتس��ع نطاق احتج��اج مارتن لوثر على كنيس��ة روما بل إن��ه ذهب ألبعد من 
ذلك فاحتج على س��لطلة البابا نفسه وعلى املجتمع البابوي ورأى أن كل إنسان 
يجب اال يخضع إال لس��لطان الكتاب املقدس وحده. بعد ذلك اس��تدعته الكنيسة 

لعدم ارتياحها غلى هذه الثورة فأدانته واتهمته باإلحلاد وحرمت مؤلفاته.
وأنك��ر لوث��ر أن يكون القس��يس أعزب مدى احلي��اة ولذلك ت��زوج من راهبة 
وأجنبا ستة أطفال وتوفي لوثر عام 1546 أثناء زيارته للمدينة التي ولد فيها.
ومن آثار احتجاج لوثر قيام احلروب الدينية في أوروبا وكانت هذه احلروب 
دموية وكذلك الصراعات السياس��ية بني الكاثوليك والبروتستانت لعبت دورا 

خطيرا في تشكيل السياسة األوروبية طوال القرون التالية.
وكان مارتن لوثر أش��د أع��داء اليهود ولذلك يقال أنه أب��و النازية. وميكن أن 
يقال أيضا أن ثورة مارتن لوثر لم تكن ضد الكنيس��ة الكاثوليكية وحدها وإمنا 
كان��ت العتب��ارات قومية أيضا فال تتحك��م إيطاليا في املاني��ا ولذلك حظي لوثر 

بالكثير من التأييد الرسمي لفلسفته.

مارتن لوثر

ان ع��دس املاء وعلى الرغم من أنه كان 
يعتبر سابقا من األعشاب الضارة أصبح 
عدس املاء، الذي يسمى أيضا غذاء البط، 
في أوس��اط اخلبراء ُيعد مصدرا للطاقة 

اخلضراء.
املميز ف��ي هذه النباتات ه��و أنه ميكن 
إنت��اج الوق��ود احلي��وي منه��ا بطريق��ة 
إل��ى  احلاج��ة  دون   – للبيئ��ة  صديق��ة 
األراضي الزراعي��ة، وهذه األخيرة ميكن 

توفيرها إلنتاج الغذاء.
37 نوع��ا  النب��ات ب��ني  ميي��ز علم��اء 

مختلفا ضمن عائالت عدسيات املاء. ".
 و يعتبر عدس املياه من أكثر النباتات 

فائدة وجدوى اقتصادية
في الواقع، فإن عدس املاء هو األس��رع 

من��وا بني النبات��ات املزهرة ف��ي العالم – ومن أس��رع األنواع 
 Wolffia( "على اإلطالق نوع اسمه "وولفيا ميكروسكوبيا
microscopica(. هذا النوع من عدس��يات املاء الذي تعود 
أصوله إلى قارة آس��يا يضاعف نفس��ه كل 30 س��اعة تقريبا. 
ول��و أن هذا النبات لم يك��ن من النباتات الت��ي تنمو على املاء 
فقط، لغطّى الكرة األرضية بالكامل في غضون حوالي أربعة 

أشهر.
عدس الماء كمورد للطاقة

ه��ذه الق��درة الهائلة عل��ى التكاثر جعلت ع��دس املاء مثيرا 

لالهتمام ليس فقط بالنس��بة لعلماء النب��ات. إذ ميكن بفضل 
هذا النبات تغطية ج��زء من احتياجات الطاقة في العالم، ألن 
ع��دس املاء يحتوي على الكثير من النش��ا، الذي يعتبر بدوره 

مادة أساسية إلنتاج الوقود احليوي مثل اإليثانول. 
وال يحت��اج إنت��اج ه��ذا الن��وع م��ن الوق��ود احلي��وي إل��ى 
التضحي��ة مبس��احة هكتار م��ن األراضي الصاحل��ة للزراعة 
– كم��ا هو احلال غالبا مع األن��واع األخرى الصاحلة إلنتاج 
الوقود األخضر، وبالتالي إلى االستغناء عن مساحات كبيرة 

ضرورية 

عدس الماء  من نبات غير مرغوب فيه إلى وقود حيوي

كم��ا أن العملي��ات الداخلي��ة م��ن مث��ل اله��زات األرضية ،  
الصه��ارات  ح��ركات  م��ن  وغيره��ا  البركاني��ة  والث��ورات 
الصخرية ،  واحل��ركات البانية للجبال تلع��ب دورا هاما في 
إع��داد س��طح األرض ل��دورة تضاريس��ية جدي��دة تتعرض 
لعوام��ل التعري��ة املختلف��ة حت��ي يتم متهيد س��طح األرض 
وبس��طه ،  وشق الفجاج والسبل فيه ،  وتكون املجاري املائية 
والبحي��رات الداخلي��ة واألغوار واملنخفض��ات األخرى فيه ،  
وتظ��ل األرض يتبادله��ا البن��اء والهدم ،  ف��ي دورات متتالية 

تسمي باسم دورات شكل األرض أو دورات التحات . 
مل��ا كان��ت ظاه��رة االت��زان األرضي تخت��ل بفع��ل عوامل 
التعري��ة ،  كم��ا تخت��ل بترس��ب كمي��ات كبي��رة م��ن الفت��ات 
الصخري الناجت عنها فوق مناطق أخري من سطح األرض ،  
ف��إن قوي اجلاذبية األرضية تلعب دورها في إعادة التوازن 
من جديد ،  فعندما تنخفض القش��رة األرضي��ة عند تعرضها 
ألحم��ال زائ��دة ف��إن ذلك ينت��ج ع��ن حت��رك وزن مكافئ من 
الصه��ارة الصخرية في نط��اق الضعف األرضي حتت نفس 
املنطقة إلي املناطق التي بريت صخورها فتؤدي إلي رفعها ،  
وتس��مي العملي��ة األول��ي بالتضاغ��ط األرض��ي ،  والثاني��ة 
باالرت��داد "التضاغط��ي" ،  وبذلك تس��تمر عملي��ات االتزان 
األرضي مواكب��ة لعمليات التعرية باس��تمرار طوال دورات 
البن��اء والتحات .  وبذل��ك يغطي الغ��الف الصخري لألرض 
بطبق��ة مختلفة الس��مك من التربة الصلصالي��ة أو الغرينية 
أو الرملية أو غيرها من الرواس��ب الصخرية من مثل الرمال 
واحلص��ى ،  ويتباي��ن س��مك الترب��ة بتباين ن��وع الصخور ،  
وتضاري��س األرض ،  والظ��روف املناخي��ة الس��ائدة فيه��ا ،  

وعوام��ل التعرية املؤثرة عليها من ري��اح أو مياه جارية ،  أو 
مجالد أو بحار ومحيطات وتتوق��ف عمليات التعرية عندما 
يصل س��طح األرض إلي مستوي سطح البحر والذي يعرف 
باس��م مس��توي القاع��دة وإذا تغير منس��وب هذا املس��توي 
إم��ا بارتفاع اليابس��ة أو بانخفاض منس��وب س��طح البحر ،  
ف��إن عوامل التعرية تنش��ط م��ن جديد حتي يصل مس��توي 
س��طح األرض إلي مس��توي القاعدة اجلدي��د ،  وعلي العكس 
من ذلك فإنه إذا ارتفع منس��وب املاء ف��ي البحار واحمليطات 
دون اخت��الف في منس��وب األرض ،  توقفت عوام��ل التعرية 
عند خط القاعدة اجلديد ،  وقد تؤدي عمليات تس��وية س��طح 
األرض إل��ي طغيان مياه البحار علي أجزاء من اليابس��ة كما 
تؤدي عمليات بناء سطح األرض إلي انحساره عنها مما كان 

له أعظم األثر في تهيئة األرض الستقبال احلياة . 

ي��روي القاضي أبوبكر محمد بن محم��د عاصم الغرناطي 
األجوب��ة  مستحس��ن  ف��ي  األزه��ار  “حدائ��ق  كت��اب  ف��ي 
واملضحكات واحلك��م واألمثال واحلكاي��ات والنوادر “:قال 
أب��و الطيب اليزيدي: أخذ رجل ادع��ى النبوة في أيام املهدي، 
فادخ��ل علي��ه، فقال له: أنت نب��ي؟ قال: نعم، ق��ال: وإلى من 
بعث��ت؟ ق��ال: أو تركتموني أذه��ب إلى أحد؟، س��اعة بعثت 

ثقفتموني في السجن، فضحك املهدي وخلى سبيله.

 وم��ّر  أش��عب على ق��وم يتناول��ون طعامهم فقال: س��الم 
عليكم معش��ر اللئام، فرفع��وا أبصارهم قائل��ني: ال والله بل 
ك��رام، فق��ال: الله��م اجعله��م م��ن الصادق��ني، واجعلني من 
الكاذب��ني، ثم مد يده في القصعة التي بني أيديهم وهو يقول: 
ماذا تأكلون؟ فقالوا: نأكل س��ماً ..  فحش��ا  فمه وازدرد وهو 
يق��ول: احلياة بعدك��م حرام وأخذ يأكل حت��ى كاد يأتي على 
طعامه��م، فقال��وا ل��ه: يا رج��ل هل عرف��ت أحداً منا؟ فأش��ار 

بأصابعه إلى الطعام وقال: ال بل عرفت هذا

قصص.. حكم... أمثال

 من هو النبي الذي ادعى اليهود أنه ابن الله؟
َر لي دهري ولم يدِر أنني  من القائل: تنَكّ

 أَِعُزّ وأحداُث الزماِن تُهوُن
فبات ُيريني الدهُر كيف اعتداُؤُه

وِبُتّ أُريِه الصبر كيف يكوُن
 م��ا ه��و اللقب ال��ذي مين��ح لولي عه��د اململكة 

املتحدة بريطانيا ؟ 
 ما ه��ي الدولة التي تقع ضم��ن دولة وال متلك  

الحكومة وال جيش ؟
 ماذا يسمى صوت الرعد ؟


