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اتفاق  تونسي إيطالي على 

 قال وزير الخارجية 
التونسي الطيب 
البكوش إنه اتفق 

مع نظيره اإليطالي 
باولو جينتيلوني 
على أن حل األزمة 

الليبية ال يكون 
عسكريا، وإنما 

بالبحث عن حلول 
سياسية للصراع 
القائم في ليبيا.

بنقردان

تجار ينفون أي توتر مع الديوانة 
 الطريق إلى ليبيا آمنة

ّ
دون أن

ّ
ويؤك

راشد الكحالني لـ »الضمير«:  

وزارة التعليم العالي أكدت فوزنا 
في انتخابات المجالس العلمية

خبراء يعلقون على القرض الرقاعي األخير:

القرض يشكل خطرا وسيتم صرفه في ترقيع العجز
54 في المائة من قروض تونس تم صرفها في االستهالك 

رفض التدخل العسكري في ليبيا

يجب إنهاء داعش ورحيل األسد
أوباما وأمير قطر: 

راشد الغنوشي
 بين سيد قطب ومالك بن نبي   

مطارحات 
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ف��ي األّيام الثالثة األخيرة، س��معنا تقريبا ثالث روايات عّم��ا يجري في املنطقة 
احلدودي��ة رأس جدي��ر.. البع��ض رّوج إلى قي��ام أباطرة الّتهري��ب بالهجوم على 
املعب��ر م��ن اجلان��ب الليبي عبر 10 ش��احنات اقتحم��ت املعبر بالقّوة ولم تس��مح 
ألع��وان الديوانة بالقي��ام مبراقبة محتوياتها.. مع إيح��اءات كثيرة بأّن األمر بات 
تقريب��ا، خارجا عن الس��يطرة .. وهو ما ُفهم منه حينها أّن الش��احنات القادمة من 

التراب الليبي غير تونسية.. وقد تكون محملة باالسلحة.

ثم خرجت جهات رس��مّية م��ن الديوانة لتنفي اخلبر ولتؤك��د أّن األمر ليس كما 
ورد عل��ى لس��ان بعض النقابات أو في س��ائل اإلعالم، وأّن ما ح��دث يتعلق ب� 50 
ش��احنة لتونس��ّيني عائدين من ليبي��ا وأّن البضائع التي حتملها هذه الش��احنات 
مت��ت مراقبته��ا بالكام��ل وهي عبارة ع��ن بضائع عادي��ة كالتي يس��توردها عادة 

التونسّيون من التراب الليبي ومن بينها الّزرابي وغيرها..

بع��د ذلك عاد الناطق باس��م إحدى النقاب��ات يوم أمس، ليتح��دث عن محاوالت 
جدي��دة القتح��ام املعبر، كما حت��ّدث عن تهديدات ألع��وان الديوان��ة، ومّت تصوير 
الوض��ع وكأّنن��ا أمام حالة هجوم واس��تهداف، وأّن املعبر الرئيس��ي الذي يربطنا 

بالشقيقة ليبيا غير آمن وغير مسيطر عليه..

نفس الوضع تقريبا عاش��ته بالدنا بعد أح��داث بولعابة )القصرين( التي ذهب 
ضحيتها أربعة من عناصر حرس��نا الوطني، حينما انطلق��ت التصريحات من كّل 
ح��دب وصوب، ودخلنا ف��ي دّوامة التخوي��ن أو اإليحاء بوجود تآم��ر ما من جهة 
م��ا لقتل هذه املجموعة.. وبدا واضحا أّن الّس��هام ُصوب��ت باجتاه بعض القيادات 
األمنّي��ة ف��ي محاولة  قدمية- جديدة الس��تبعادها، مثلما وقع خ��الل ذبح جنودنا 
بالش��عانبي عندما ُوّجهت سهام النقد إلى بعض القيادات العسكرّية ومّت الضغط 

عليها حتى تقدم استقالتها..

***

وضع مربك بش��كل كبير، ألّنه ميّس مبؤسساتنا األمنّية والعسكرّية، ويضعنا 
حت��ت طائل��ة التش��كيك والتخوين، ويفقدن��ا الثقة بهذه املؤسس��ات، ال ق��ّدر الله، 
وه��ذه أكبر خدمة تقدم لإلرهابّيني ولكل من يريد اس��تهداف هذا الوطن. وهي إلى 
ذل��ك جتعلنا في مواجه��ة "أعداء" مجهول��ني، يتالعبون مبواقفنا كيفما ش��اؤوا، 
ويس��تغلّونها خدمة ألجنداتهم اخلاص التي ال يعلم أحد ما هي، وال نعلم هل هذه 
اجله��ات جهات محلّية تريد دفع البالد إلى اإلرباك والفوضى ثم القيام باس��تثمار 
حال��ة اإلرباك تلك، أو ه��ي جهات دولّية تدفع ببالدنا إل��ى وضع مجهول، أو تريد 
جّرن��ا إلى ما بات عليه وض��ع بعض جيراننا، في اطار اخلطة التي أغرقت املنطقة 

في الفوضى كما نرى..

أّيا يكن األمر فإّن فوضى التصريحات، وما تخفيه من أجندات، باتت خطرا يهّدد 
بالدنا ويفقد املواطن الثقة في املس��ؤولني وفي الدولة، وتغرق البالد مبفاعيل ذلك 
في حالة من "الريبة" السياس��ّية، التي تهز الثقة في كل ش��يء مبا في ذلك بعض 

"الكلّيات السياسّية" وعلى رأسها أن "الدولة ال تقول إاّل صدقا".

ق��د يكون طبيعّيا أن تهت��ّز ثقتنا بحزب أو جهة أو تّيار، وقد يكون طبيعّيا أيضا 

أّنن��ا فقدنا ثقتنا في حالة الدولة ما قبل الثورة، ألّنها كانت في متاه تام مع احلزب 
الذي هو بدوره في متاه مع الشخص الزعيم القائد .. ولكن ما ليس طبيعّيا أن نفقد 

ثقتنا بالدولة ما بعد الثورة.
هنا تكمن اخلط��ورة الكبيرة للتصريحات التي تطل��ق اليوم من أكثر من طرف، 
خاص��ة اذا كان ه��ذا الطرف غير مخّول قانونا للقيام بذل��ك ، أو ليس مختّصا، ألن 
األص��ل في األش��ياء أن تؤخ��ذ األخبار واملعلوم��ات من مصادره��ا.. وعن اخلبراء 

واملختّصني.

اث��ر حادثة "بولعابة" س��معنا كالما م��ن أكثر من جهة، في��ه اتهامات واضحة 
بوج��ود على خلل ما اجن��ّر عنه اغتيال عناص��ر احلرس األربعة.. وس��معنا أكثر 
م��ن جهة حتلّ��ل موقع احلادث��ة، ورأينا صحفّي��ني يحاولون تبي��ان صعوبة قيام 
العناص��ر االرهابي��ة بالعملي��ة دون أن يق��ع اكتش��افهم.. كاحلدي��ث ع��ن طبيعة 
األرض املكشوفة في تلك املنطقة على مدى يصل إلى 5 كلم، وأّن "رحلة الهروب" 
لإلرهابّيني يفترض أن تستغرق على األقل 30 دقيقة.. وغيرها من التفاصيل التي 
أُريد نس��جها في إطار محّدد هدفه توجيه اإلّتهام إلى جهة أو ش��خص بعينه.. في 
الوق��ت ال��ذي كان على اجلميع االلت��زام بالتصريحات والبيان��ات التي تصدر عن 

اجلهات الرسمّية.. 
 قضي��ة املعب��ر، ق��د تك��ون مس��ألة ذات عالق��ة بالقضاي��ا الت��ي أثي��رت مؤخّرا 
بخصوص املعابر اجلنوبّية للبالد التونسّية، خاصة بعد أحداث الذهيبة، ويجب 
في اعتقادي أن ُتقرأ في هذا املس��توى لكن بعض األطراف تريد أن تدخل على خط 

األحداث وتستغّل هذه احلادثة في أجنداتها اخلاّصة..

وعندم��ا نس��مع التهدي��دات الت��ي أطلقه��ا وزير االعالم ف��ي حكوم��ة الثني عمر 
القوي��ري ض��د بالدن��ا وعلى أعم��دة صحفنا التي فس��حت ل��ه املجال ك��ي يهّددنا 
ب��"دول��ة الش��عانبي" مقاب��ل "دولة قرط��اج"، ويتوّعدن��ا بأّنه حينها س��يكون 
عل��ى نفس املس��افة.. وغيرها م��ن التصريحات الت��ي تطلق ضّدن��ا وعلى صحفنا 
وعل��ى أرضنا، نعل��م حجم املؤامرة التي حتاك لنا، والتي ُيراد من خاللها حش��رنا 
ف��ي الصراع الليب��ي - الليبي، مثلم��ا وقعت محاولة اس��تغالل قضّي��ة صحفّيينا 
املختطفني في ليبيا واللّعب على اخلبر املس��رب والقاض��ي بإعدامهما بهدف جّرنا 

إلى احلرب الليبية..

ال ميك��ن أن يكون لنا في دول��ة واحدة أكثر من مصدر رس��مي للخبر، وأكثر من 
رواية رس��مّية ملا يجري، في الوقت الذي تقوم فيه أغلب وس��ائل إعالمنا بالتوّجه 
للنقاب��ات كي تأخذ عنه��ا األخبار الرس��مّية وتتجاهل املؤسس��ات املخّولة للقيام 

بذلك.
فهل باتت بعض النقابات أكبر من الدولة ومن املؤّسسات التي تعمل بها؟

أال يندرج التش��كيك في مؤّسس��اتنا وقياداتنا األمنّية في صلب املشروع الداعم 
لإلرهاب؟

ه��ل هناك م��ن يري��د جّرنا عبر م��ا يجري ف��ي رأس جدير إل��ى الّص��راع الليبي 
والتخندق مع طرف على حساب آخر؟

أال يجب احلذر من أن تكون فوضى التصريحات مقّدمة لفوضى عامة قد تضرب 
بالدنا ال قّدر الله؟ 

اخيرا .. هل هناك تعّمد لضرب مصداقّية الدولة؟

بعد أحداث رأس جدير وبولعابة 

من يريد ضرب مصداقية الدولة ..؟
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الغنوشي يشارك 
في االحتفـــال 
باليوم الوطني 

الكويتـــي 
تونس - 

راش��د  الش��يخ  ش��ارك 
حرك��ة  رئي��س  الغنوش��ي  
 النهض��ة  ف��ي االحتفال الذي 
الثالث��اء،  مس��اء  نظمت��ه 
س��فارُة دول��ة الكوي��ت ف��ي 
يومه��ا  مبناس��بة   تون��س  

الوطني .

تونس - 
مّث��ل التعاون بني تون��س والواليات املتح��دة األمريكية في 
مجال��ي التعليم العال��ي والبحث العلمي مح��ور اللقاء الذي 
جم��ع صباح األربعاء ش��هاب ب��ودن وزير التعلي��م العالي 
والبح��ث العلم��ي بجاكوب والس س��فير الوالي��ات املتحدة 
األمريكية بتون��س. ومّت خالل اللقاء التطّرق إلى املش��اريع 
املنبثق��ة ع��ن احل��وار االس��تراتيجي ب��ني البلدي��ن وما نتج 
عنه م��ن مضاعف��ة ف��ي ع��دد الطلب��ة التونس��يني املنتفعني 
مبن��ح »توماس دجافرس��ن« وفي قيمة املنح املس��ندة إليهم 
باإلضافة إلى مضاعفة عدد املنتفعني ببرنامج "فولبرايت" 
الذي يس��مح بإرسال حوالي 40 طالبا تونسيا إلى الواليات 
املتح��دة األمريكي��ة للحص��ول عل��ى درج��ة املاجس��تير في 
مج��االت العل��وم والتكنولوجي��ا واألعمال. كم��ا مت التطرق 
إلى برنامج الشراكة بني اجلامعات حيث تتم حاليا صياغة 
ثالث مش��اريع ب��ني مؤسس��ات جامعي��ة أمريكي��ة وأخرى 

تونسية في مجاالت التجديد وتطوير األعمال.

عمال الحضائر 
يحتجون أمام 

الوزارة االولى على 
تدني أجورهم 

 _ عمار 
نفذ عم��ال احلضائر أم��س االربعاء 
وقف��ة احتجاجية بس��احة احلكومة 
بتس��وية  مطالب��ني  بالقصب��ة 
وضعياته��م املهني��ة وإق��رار نظ��ام 
املادي��ة  حقوقه��م  يحف��ظ  أساس��ي 
بتصعي��د  مهددي��ن  واملعنوي��ة، 
حتركاته��م أن لم تس��تجب الس��لطة 

ملطالبهم. 
الوقفة  واتهم املش��اركون ف��ي 
بتهمي��ش  اإلش��راف  س��لطة 
مطالبهم املش��روعة في تس��وية 
وضعي��ة عمل��ة احلضائ��ر رغ��م 
االتفاقي��ات املمضاة في الغرض، 
رواتبه��م  أن  عل��ى  مؤكدي��ن 
الشهرية ال تتجاوز ال� 100 دينار 
فق��ط في ظ��ل أوض��اع اجتماعية 
التي  العائ��الت  صعبة تعيش��ها 

تعيش من هذا االجر الزهيد. 

محمد الناصر يدعو الى انتخاب مكتب 
سياسي لنداء تونس في غرة مارس

 تونس - 
أّك��د محمد الناص��ر رئيس حزب ن��داء تونس على 
هامش اجتماع الهيئة التأسيس��ية للنداء ضرورة 
االتف��اق ح��ول انتخ��اب املكتب السياس��ي في غرة 

م��ارس الق��ادم مش��ددا عل��ى احلفاظ على متاس��ك 
احلزب ووحدته.

ع 
ّ

الينباعي: من المتوق
تقليص خسائر 

الصناديق االجتماعّية

تونس - 
االجتماعي��ة،  الش��ؤون  وزي��ر  توّق��ع 
اإلج��راءات  أن  الينباع��ي،  أحم��د عم��ار 
الت��ي اتخذته��ا ال��وزارة ملجابه��ة عج��ز 
الصنادي��ق االجتماعي��ة ستس��اهم ف��ي 
س��نة  موف��ى  م��ع  اخلس��ائر،  تقلي��ص 
2015، إل��ى  نح��و 495 ملي��ون دين��ار 
عوض��ا ع��ن 700 ملي��ون دين��ار الت��ي 
كان��ت متوقعة قبل اتخاذ ه��ذه التدابير، 
مبّينا أن االجراءات متّثلت في استرجاع 
جزء م��ن الدي��ون املتخلدة ل��دى حرفاء 
الصندوق الوطن��ي للتأمني على املرض 
بعد جتاوز السقف القانوني إلسترجاع 
املصاري��ف، واس��تخالص أص��ل الدي��ن 
دون اخلطايا، بالنس��بة للمتأخرين عن 

استخالص املساهمات االجتماعية.

ريم محجوب رئيسة لكتلة آفاق تونس بمجلس نواب الشعب
تونس – الضمري

مت التواف��ق داخل كتل��ة حزب آفاق تونس مبجلس نواب الش��عب على تعيني رمي محجوب رئيس��ة للكتلة. والنائبة رمي 
محجوب هي عضو باملكتب السياس��ي حلزب آفاق تونس والناطق الرسمي باسمه وقد إنتخبت في سنة 2011 لعضوية 
املجلس الوطني التأسيسي. والتحقت محجوب رسميا بكتلة آفاق تونس يوم 20 فيفري 2015 وهي املترشحة رقم 2 عن 

قائمة آفاق تونس بدائرة املهدية، وذلك تعويضا لياسني إبراهيم وزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي.

شهاب بودن يلتقي سفير الواليات 
المتحدة األمريكية بتونس
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 – أمال منصر عطوي 
تاج��ر  لعري��ض  الس��الم  عب��د  ق��ال 
بالس��وق املغاربّية في تصريح جلريدة 
"الضمي��ر" مس��اء أم��س األربع��اء إّن 
حركة العبور براس جدير تسير بشكل 

عادي. 
وبخص��وص م��ا يتوات��ر م��ن أنب��اء 
املواطن��ني  ب��ني  توت��ر  ح��دوث  ح��ول 
وأع��وان الديوان��ة صب��اح أم��س، ق��ال 
محّدثن��ا إّن اخلبر عار م��ن الصّحة وإن 
املس��ألة تتعلق بعدد من جتار بنقردان 
عن��د إقدامه��م عل��ى العب��ور إل��ى القطر 
الليبي أعلمهم األم��ن الليبي بعدم توّفر 
الوص��ل الضريبي مّم��ا اضط��ر التجار 
إل��ى الع��ودة، عنده��ا اتص��ل ع��دد م��ن 
كب��ار التج��ار بالس��لطات الليبّي��ة فتّم 
حل اإلش��كال ومتكن بع��ض التجار من 

العبور دون سداد الوصل الضريبي.
وبالنسبة إلى باقي التجار املتخلّفني 
قال لعريض إنهم قاموا بحركة احتجاج 
سرعان ما انفضت بعد اعالمهم من قبل 
الس��لطات الليبي��ة أّن الوص��ل أصب��ح 
حتت ذّمة املس��افرين ومت الس��ماح لهم 
املعل��وم  خ��الص  دون  بامل��رور  أيض��ا 

الضريبي.
بالس��وق  تاج��ر  ش��ّواط  فتح��ي 
املدن��ي  املجتم��ع  وممّث��ل  املغاربي��ة 
عاي��ن  وال��ذي  االعتص��ام  بخلّي��ة 
األح��داث باملعبر، أّكد ب��دوره أّن حركة 
احتج��اج ل��م تتجاوز الس��اعة حصلت 
عل��ى مس��توى مين��اء الكت��ف م��ن قبل 
ع��دد من التج��ار التونس��يني، بعد عدم 
س��ماح األم��ن الع��ام الليب��ي مبرورهم 
إل��ى التراب الليبي لع��دم توفر الوصل 

الضريبي لديه. 
وأشار ش��واط إلى حدوث خلط لدى 
وسائل اإلعالم في نقل األخبار املتعلقة 
باملعبر مؤك��دا أّن الضجة التي أحدثها 

اإلع��الم اليوم حول حص��ول توتر بني 
ع��دد م��ن التج��ار التونس��يني وأعوان 
الديوان��ة ليس��ت بالكيفي��ة املص��ورة، 
فق��ط ح��دث س��وء تفاهم ب��ني الطرفني 
ي��وم األح��د املنقضي. وأك��د محدثنا أّن 
األس��باب الكامن��ة وراء س��وء التفاهم 
ه��ي مترتبة ع��ن إج��راءات العبور من 
ليبيا إلى تونس موضح��ا أن املبادالت 
التجارية بالنس��بة إلى اجلانب الليبي 
تنطلق من الس��اعة الواح��دة ظهرا إلى 
حدود الس��اعة الرابع��ة وقبيل انطالق 
املب��ادالت التجاري��ة يقوم األم��ن العام 
الليب��ي بإج��راءات جمركّي��ة للس��ماح 
للس��يارات بالعبور، في املقابل تنطلق 
م��ن  التونس��ية  التجاري��ة  املب��ادالت 
الس��اعة الثامن��ة صباحا إلى الس��اعة 

إل��ى  يفض��ي  م��ا  وه��و  لي��ال  الثامن��ة 
حصول ضغط على اجلانب التونس��ي 
بس��بب مرور الس��يارات دفع��ة واحدة 
وهو م��ا حدث ي��وم األحد حي��ث تفاقم 
ع��دد الس��يارات عل��ى املنفذ التونس��ي 
وحص��ل إش��كال حول كيفية تفتيش��ها 
ألّن اجلم��رك التونس��ي صغير احلجم 
مع متلم��ل وتع��ب التجار التونس��يني 
الذين أمض��وا ليلهم ف��ي الطريق حيث 
خرجوا منذ الساعة الثانية صباحا في 
اجت��اه ليبيا األمر الذي س��بب نوعا من 
االرتباك ألع��وان الديوانة بحكم نقص 
عددهم فحدث س��وء تفاه��م ال غير، كما 
لم حتدث اعت��داءات وال تهدي��دات ألّي 
كان م��ن قب��ل الطرف��ني ومت فيم��ا بعد 
التوص��ل إل��ى حل ف��ي كيفي��ة تفتيش 

الشاحنات.
وأك��د ش��واط أّن مدي��ر الديوان��ة لم 
يكن عل��ى عني املكان يومه��ا وقد تكون 
وصلته معلوم��ات خاطئة عبر الهاتف 
حول حص��ول جتاوزات وعبور بعض 
األش��خاص عن��وة دون س��داد االتاوة. 
مش��ددا على أن التجار التونس��يني هم 
مع دفع املعاليم اجلمركية على الس��لع 
ل��دى الس��لطات التونس��ية، وقد يكون 
تفاق��م ع��دد الس��يارات ق��د ح��ال دون 
س��داد بعضها لهذه املعالي��م. وأضاف 
املتح��ّدث أّن أهال��ي بنق��ردان واع��ون 
مبسؤوليتهم حتى ال حتدث أي مشاكل 
ف��ي املنطقة العازل��ة معتب��را أن معبر 
راس جدي��ر ه��و معبر افريق��ي ال ميثل 
أهالي بنقردان فحس��ب. وأفاد ش��واط 

أّن األط��راف الليبي��ة عّب��رت اليوم من 
جديد عن رغبتها ف��ي رفع االتاوة على 
اجلانب التونس��ي وما يؤكد ذلك عبور 
عدد من الس��يارات دون س��داد املعلوم 

الضريبي.
الس��لط  ش��ّواط  فتح��ي  وطال��ب 
ف��ي  بالتس��ريع  املعنّي��ة  التونس��ّية 
اجراءات العبور من اجلانب التونس��ي 
حتى ال يحدث اكتضاض كالذي حدث. 
مبعب��ر  احلرك��ة  إّن  ش��ّواط  وق��ال 
راس جدي��ر من��ذ فتح��ه م��ن اجلان��ب 
الليب��ي تس��ير في حال��ة جّي��دة مؤكدا 
أيض��ا أّن الطري��ق إل��ى ليبي��ا آمنة كما 
أّن االس��تقبال كان جّي��دا، وأض��اف أّن 
اجلانب التونسي والليبي يعمالن على 

دميومة فتح املعبر. 

بنقردان

 الطريق إلى ليبيا آمنة
ّ

دون أن
ّ

تجار ينفون أي توتر مع الديوانة ويؤك

▲ الجانب الليبي من معبر رأس جدير

 _ عمار عبد اهلل 
أك��د املش��اركون ف��ي الن��دوة احلوارّية 
اإلس��الم  دراس��ة  مرك��ز  نظمه��ا  الت��ي 
حت��ت  األربع��اء  أم��س  والدميقراطّي��ة 
عن��وان "النش��طاء االفتراضي��ون أمام 
القضاء هل نحن أمام تضييق جديد على 
حّري��ة التعبي��ر؟"، أن احملاكم��ات غير 
العادل��ة التي طالت املدونيني ونش��طاء 
املجتم��ع املدن��ي ذات خلفي��ة سياس��ية 
واضح��ة يغل��ب عليها طاب��ع التخويف 
وال��ردع واالنتق��ام من حي��ث إجراءاتها 

واعتماده��ا  واالنتقائي��ة  االس��تثنائية 
لسياس��ة املكيال��ني بخص��وص النف��اذ 
التش��ديد،  ظ��روف  وتطبي��ق  العاج��ل 
داع��ني إل��ى التش��بث مبمارس��ة احل��ق 
في التعبي��ر وحتّدي مختل��ف العراقيل 

والضغوطات مهما كان مصدرها. 
وش��دد امل��دّون والناش��ط احلقوق��ي 
عزيز عمام��ي على أن حماي��ة احلريات 
بشكل عام وحرية التعبير بشكل خاص 
تبق��ى موكولة أساس��ا ل��كل مواطن حر 
االس��تبداد.  أم��ام  يخض��ع  أن  يرف��ض 

وطال��ب العمام��ي القض��اء العس��كري 
بإطالق س��راح ياس��ني العياري، داعيا 
ال��ى توحي��د الصف��وف ض��د أي م��س 
الضحي��ة  ل��ون  كان  مهم��ا  باحلري��ات 

السياسي أو اإليديولوجي.
واعتب��رت بلقي��س ش��ّعابي مدّون��ة 
وناش��طة ف��ي املجتم��ع املدن��ي أن هذه 
احملاكمة هي محاولة إلسكات األصوات 
احلرة خاصة في صفوف شباب الثورة 
وأن محاكمة املدونني ) ياس��ني العياري 
وأمي��ن ب��ن عم��ار( ج��س نب��ض لكبت 

احلرّيات وبداية التضييق على املدونني 
واحملاكمات السياسّية. 

مطي��ع  وامل��دّون  املهن��دس  وق��ال 
العي��اري إن هن��اك توجها نح��و تدويل 
القضي��ة دوليا في حالة ل��م يتم اإلفراج 
عن ش��قيقه ياس��ني العياري. واستنكر 
ف��ي املقابل صم��ت املنظم��ات احلقوقية 
التونس��ية واالعالم الرس��مي الذي قال 
إن��ه جتاهل قضي��ة ياس��ني وكل قضايا 
ال��رأي، مش��يرا إل��ى أن عائلت��ه لقي��ت 
مس��اندة واس��عة م��ن عدي��د املنظم��ات 

احلقوقية العربية والعاملية التي كانت 
عل��ى اتصال متواصل مع عائلة ياس��ني 
العي��اري، وعب��رت ع��ن رفضه��ا له��ذه 
احملاكم��ات العس��كرية في ح��ق مدنيني 
واعتبرت احلكم الصادر في حق ياسني 

انتهاكا صارخا للحريات.

وعب��رت النائب��ة عن حرك��ة النهضة 
ميين��ة الزغالمي ع��ن رفضه��ا القطعي 
حملاكمة املدنيني أمام القضاء العسكري 
ملخالفتها للدس��تور التونسي ومختلف 
املعاهدات والقوانني الدولية، وأش��ارت  
الزغالم��ي إلى وج��ود بع��ض القوانني 
القدمي��ة الت��ي تتع��ارض مع الدس��تور 
اجلديد ال��ذي يجب تفعيل��ه، داعية الى 
التس��ريع مبراجعتها ملا لها انعكاساته 

على مستقبل احلريات في البالد.

خالل ندوة بمركز دراسة اإلسالم والديمقراطية 

دعوة إلصالح القوانين القديمة التي تتعارض مع الدستور الجديد



وطنية
5صوتكم  العدد 586 الخميس 7 جمادي األولى 1436هـ  الموافق لـ 26 فيفري 2015

 _ عمار عبد اهلل 
أكد أمني ع��ام االحتاد العام التونس��ي 
للطلب��ة راش��د الكحالن��ي أّن القائمات 
ف��ي  الفائزي��ن  للطلب��ة  االس��مية 
وزارة  نش��رتها  الت��ي  االنتخاب��ات 
التعلي��م العال��ي أثبت��ت ف��وز االحتاد 
العام التونس��ي للطلب��ة ب�206  مقعدا 
م��ن جمل��ة 456 مقعدا أي بنس��بة 45 

باملائة من مقاعد املجالس العلمية.
تصري��ح  ف��ي  الكحالن��ي  وق��ال 
القائم��ة  إن  "الضمي��ر"  ل�جري��دة 
انتخاب��ات  ف��ي  للفائزي��ن  االس��مية 
املجال��س العلمي��ة ل��م تختل��ف كثيرا 
عن النتائج الت��ي أعلنها االحتاد العام 

التونس��ي للطلبة في ندوته الصحفية 
السابقة، مش��يرا الى أن االحتاد العام 
ورّد  البن��اء  بش��قيه  تون��س  لطلب��ة 
االعتب��ار حتصل عل��ى 146 صوتا أي 

بنسبة  32.16%.
وأش��ار الكحالن��ي ال��ى أن النتائ��ج 
النهائي��ة والرس��مية ب��كل تفاصيله��ا 
-وعب��ر القائم��ة االس��مية املنزل��ة من 
سلطة االشراف- س��يعرضها االحتاد 
خالل الندوة الصحفية املبرمجة اليوم 
اخلميس وضعت حدا للمغالطات التي 
أصرت االطراف املقابلة على ترويجها 

على مستوى النتائج والقوانني.
العال��ي  التعلي��م  وزارة  أن  يذك��ر 

والبح��ث العلمي قالت أم��س في بالغ 
صحف��ي إن انتخاب��ات ممثل��ي الطلبة 
العلمية ومبجالس األقسام  باملجالس 
2014- اجلامعي��ة  الس��نة  بعن��وان 

 19 2015 ق��د ج��رت ي��وم اخلمي��س 
فيف��ري اجل��اري بأغل��ب املؤسس��ات 

اجلامعية في ظروف عادية.
وأش��ارت الوزارة إلى أنها س��جلت 
نس��با متفاوتة لهذه االنتخابات حيث 
مت تنظيمها ب���� 188 مؤسسة جامعية 
وتعّذر إجراؤها ب���� 16 مؤسسة أخرى 
مع تس��جيل غي��اب كامل للترش��حات 
ب���� 12 مؤسس��ة وه��ي: املعهد العالي 
للدراس��ات التطبيقية في اإلنس��انيات 

للش��غل  الوطن��ي  واملعه��د  بزغ��وان 
بتون��س  االجتماعي��ة  والدراس��ات 
وكلية الطب بتونس واملدرس��ة العليا 
ملهندسي التجهيز الريفي مبجاز الباب 
واملعهد العالي ملهن املوضة باملنستير 
التمري��ض  لعل��وم  العال��ي  واملعه��د 
الوطنيت��ني  واملدرس��تني  بسوس��ة 
للمهندسني بصفاقس وقابس واملعهد 
العال��ي للبيولوجيا التطبيقية مبدنني 
للدراس��ات  التحضي��ري  واملعه��د 
الهندس��ية بقفصة واملعهدين العاليني 
للدراس��ات التكنولوجية بكل من قبلي 

وزغوان.
وأضاف��ت ال��وزارة أن��ه مت اإلع��الن 

باملجال��س  طالب��ا   499 ف��وز  ع��ن 
العلمية وباألقس��ام، وأش��ارت إلى أن 
اجلدول املتضمن لقائم��ة الفائزين في 
االنتخاب��ات ب��كل مؤسس��ة جامعي��ة 
www. :متوّف��ر باملوق��ع االلكترون��ي

mes.tn

تونس- 
 ق��ال وزير اخلارجية التونس��ي الطيب 
البكوش إن��ه اتفق مع نظي��ره اإليطالي 
باول��و جينتيلون��ي على أن ح��ل األزمة 
الليبية ال يكون عسكريا، وإمنا بالبحث 
عن حلول سياس��ية للص��راع القائم في 

ليبيا.
وتصدر املل��ف الليبي املباحثات التي 
أجراها وزير خارجية تونس مع نظيره 
اإليطالي الذي ب��دأ أمس األربعاء زيارة 
تعزي��ز  إط��ار  ف��ي  تون��س  إل��ى  عم��ل 
الصداق��ة والتع��اون ب��ني البلدين دعم 
ايطاليا مس��ار االنتق��ال الدميقراطي في 

تونس.
وقال البكوش في مؤمتر صحفي عقب 
املباحثات التي أجراها اجلانبان "اتفقنا 
عل��ى أن ح��ل األزم��ة الليبي��ة ال يك��ون 
عسكريا، حيث قد يؤدي ذلك إلى انتشار 
اإلره��اب ب��دل التقليص منه، ونس��عى 
لتنس��يق املواقف مع أش��قائنا في الدول 
املجاورة واالحتاد األوروبي للبحث عن 

حلول سياسية للصراع القائم".
ترف��ض  "تون��س  البك��وش  وتاب��ع 
التدخل العسكري في ليبيا ونبحث عن 
حل سياسي ولكن في حال عدم وصول 
األط��راف املتنازع��ة ع��ن اتف��اق نح��ن 

مستعدون لألسوأ".
تن��اول  البكوش، فق��د   وبحس��ب 
التع��اون  أيضا أولوي��ات  اجلانب��ان 
الثنائ��ي ب��ني تون��س وايطالي��ا خاصة 
في مج��االت االس��تثمارات االقتصادية 

واالجتماعي��ة لتجاوز الفت��رة الصعبة 
التي متر بها تونس، بحد قوله.

م��ن جانب��ه، ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة 
اإليطالي باول��و جينتيلوني في املؤمتر 
نفسه إنه قد مت التباحث بشأن األوضاع 

املتأزمة في ليبيا.
وأردف جينتيلوني "نسعى لتنسيق 
املواقف إليجاد حل سياس��ي في ليبيا". 
ال��ى  أيض��ا  التط��رق  أن��ه مت  وأض��اف 
أوض��اع التونس��يني ف��ي ايطالي��ا التي 
وسياس��ية،  اجتماعي��ة  أبع��ادا  حتم��ل 
عملي��ات  الس��تقرار  ارتياح��ه  مبدي��ا 

الهجرة الى ايطاليا.
وفي ما يتعلق بالتمثيل الديبلوماسي 
التونس��ي في ليبيا قال الطيب البكوش 
إن ق��رار إرس��ال ممثل��ني للدبلوماس��ية 
التونسية الى طبرق وطرابلس ال يعني 

اعترافا بأي حكومة. 
خ��الل  البك��وش  الطي��ب  وأض��اف 
املؤمت��ر الصحف��ي املش��ترك: "موق��ف 
تون��س يراع��ي قب��ل كل ش��يء مصالح 
تون��س ونعتبر أن��ه في مصلح��ة ليبيا 

والشعب الليبي". 
وتالع البكوش "لم يك��ن هذا اعترافا 

كم��ا ذك��ر في ع��دد م��ن وس��ائل االعالم 
وامن��ا ه��و تعام��ل م��ع الواق��ع. يوج��د 
حكومة في الش��رق وأخ��رى في الغرب 

في طرابلس". 
وأض��اف الوزير "في طرابلس يوجد 
أكثر من ثالثة أرباع اجلالية التونس��ية 
وهذا واقع ال بد أن تأخذه الدبلوماس��ية 
االعتب��ار. والتمثي��ل  التونس��ية بع��ني 
القنصل��ي ك��ي يخ��دم مصال��ح اجلالية 

التونسية". 
ليس��ت  "القضي��ة  البك��وش  وتاب��ع 
ف��ي أن يعج��ب هذا الط��رف أو ذاك لكنه 

مصلح��ة الش��عب التونس��ي والش��عب 
"ال  قول��ه:  وأض��اف  كذل��ك".   الليب��ي 
ننس��اق ملناص��رة ش��ق على آخ��ر. ألن 
ه��ذا يعتب��ر مناص��رة عس��كرية وليس 
سياس��ية فق��ط. نح��ن ض��د أي تدخ��ل 

عسكري أجنبي في ليبيا". 

ومن املنتظر أن يلتقي وزير اخلارجية 
اإليطالي أيضا في هذه الزيارة الرسمية 
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي 
ورئي��س مجلس ن��واب الش��عب محمد 

الناصر.

اتفاق  تونسي إيطالي على رفض 
التدخل العسكري في ليبيا

راشد الكحالني لـ »الضمير«:  

وزارة التعليم العالي أكدت فوزنا في انتخابات المجالس العلمية
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 – هالة صويدي
ف��ي زيارة له��ا لوالية القي��روان نهاية 
األسبوع املنقضي أعلنت سميرة مرعي 
وزي��رة امل��رأة واألس��رة والطفولة عن 
انطالق دراس��ة حول ظاهرة االنتحار 
ل��دى األطف��ال وذل��ك من خ��الل عملية 
إنصات ملش��اكل قط��اع الطفولة وتفقد 

بعض املؤسسات التربوية.
وأش��ارت الوزي��رة إل��ى أن ظاه��رة 
االنتح��ار لدى األطفال التي تزداد يوما 
بعد ي��وم في صف��وف األطفال ليس��ت 
حالة عادية ولها أس��باب عديدة تعود 
باألس��اس إلى الصعوبات االجتماعية 
واالقتصادية التي تعيش��ها األس��ر في 

بعض املناطق الريفية الصعبة.
وأك��دت س��ميرة مرعي أّن الدراس��ة 
واألس��رة  امل��رأة  وزارة  تعده��ا  الت��ي 
والطفولة على مس��توى املرأة الريفية 
والظ��روف التي تعيش��ها تؤكد أهمية 
واج��ب اإلش��عار كمح��رك لتطبيق��ات 
القانوني��ة  والتش��ريعات  املجل��ة 
الوطني��ة املتعلق��ة بالطفولة، مش��يرة 
إلى أن الدراس��ة ستتضمن دعوة لكافة 
املواطنني واملس��ؤولني واملباشرين من 
املوظفني وغيره��م لوضعيات األطفال 
الطفول��ة  حماي��ة  مبن��دوب  االتص��ال 

والعمل على حتريك واجب االشعار.
وج��وب  عل��ى  الوزي��رة  وش��ددت 
االهتم��ام بالفض��اءات التربوية للطفل 
والتنش��يط الثقافي املوجه له، معتبرة 
ميك��ن  الت��ي  االس��باب  ب��ني  م��ن  أن��ه 
أن تس��اهم بصف��ة غي��ر مباش��رة ف��ي 
ارتفاع ظاه��رة االنتحار ل��دى األطفال 
االنقط��اع املبك��ر ع��ن الدراس��ة وكذلك 
الفض��اءات غي��ر املؤهلة بالنس��بة إلى 
األطف��ال ف��ي املدرس��ة أو ف��ي النوادي 
أو ري��اض األطفال. وقال��ت إن الوزارة 
تعم��ل على حتس��ني النق��ل املخصص 
لألطف��ال وتوفير الفض��اءات واملطاعم 
املالئمة وتنشيط ثقافي داخل املدراس 

واملعاهد.
ولفت��ت مرع��ي النظ��ر إل��ى ظاه��رة 
ل��دى  االنتح��ار  ومحاول��ة  االنتح��ار 
األطف��ال خاصة خالل الس��نة املاضية 
وإل��ى ح��دود ش��هر فيف��ري اجل��اري، 
حيث بلغ��ت حاالت االنتحار ومحاولة 
االنتح��ار خ��الل س��نة 2014 حوال��ي 
203 حال��ة بلغ��ت أوجه��ا ف��ي والية 
القي��روان الت��ي تص��درت الترتي��ب ب� 
31 حال��ة أغلبها لدى األطفال ومبعدل 
وذل��ك  ش��هرين،  كل  ح��االت  خم��س 
بحس��ب آخر تقرير للمنتدى التونسي 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  للحق��وق 

لشهر ديسمبر املاضي.

غياب النسيج االجتماعي
عل��م  ف��ي  االختصاص��ي  واعتب��ر 
النف��س عم��اد الرقيق أن قل��ة العاطفة 
واحلن��ان داخ��ل األس��رة والتوت��رات 
العائلي��ة أحد أهم األس��باب في ارتفاع 
ظاهرة االنتحار ل��دى األطفال، خاصة 

أن العدي��د م��ن العائ��الت توّل��د ل��دى 
أطفالها اإلحس��اس باإلحب��اط واحلقد 
واالرجت��ال إذ يش��عر الطف��ل بأنه غير 
مرغ��وب في��ه هو م��ا يولد اإلحس��اس 
باإلحباط واإلقدام على قرارات خطيرة 
على غ��رار االنتحار وهو ق��رار خاطئ 

ناجم عن "غياب اإلشباع العاطفي".
وقال الرقي��ق "ليس لدينها نس��يج 
اجتماع��ي وعائلي إذ أن ع��دد كبير من 
العائالت تفضل أحد أبنائها على اآلخر 
مما يجعل النس��يج العائلي غائبا وهو 
ما يسبب املآسي"، مشيرا إلى أن احلل 
يكمن في إعادة نس��ج احلب والعاطفة 
داخل األسرة وتوفير احلنان من طرف 

الوالدين ألبنائهم.
م��ن الناحي��ة التربوية ق��ال الرقيق 
إن مس��ؤولية املؤسسة التربوية تكمن 
التفاع��ل والطمأن��ة وخل��ق روح  ف��ي 
التف��اؤل لدى التالميذ عب��ر اإلمكانيات 
والتش��جيع والدعم الكافي من العائلة 
التربوية وض��رورة تفهمها وقابليتها 

واحتضانها للطفل.
وبنّي مدير املرصد الوطني للش��باب 
محم��د اجلويلي أن الوض��ع حرج أمام 
تنام��ي ظاه��رة االنتحار خاص��ة لدى 
األطف��ال، لكنها ليس��ت ظاه��رة جديدة 
وإمن��ا كان��ت متواج��دة حت��ى م��ا قبل 
14 جانف��ي، إذ كان��ت هن��اك موج��ات 
انتحارية ش��جعت ع��ددا م��ن األطفال 
ف��ي ه��ذه  والش��باب عل��ى االنخ��راط 

الظاهرة.
االنتح��ار  ظاه��رة  أس��باب  وتع��ود 
بحسب اجلويلي إلى أسباب اجتماعية 
األس��باب  عل��ى  ع��الوة  باألس��اس 
الش��خصية املتعلقة بالش��خص املقدم 
على االنتحار، وعلى رأس��ها األس��باب 
العائلية. وكشف أن احلل في التقليص 
املقدم��ني عل��ى  م��ن ع��دد  األق��ل  عل��ى 
االنتح��ار من األطفال خاص��ة تبدأ أوال 
على املستوى العائلي من خالل مرافقة 
األطف��ال ومراقبته��م ف��ي كل حاالته��م 
وحتى في أوقات االمتحانات وبعدها، 

مش��يرا إلى أن العائلة يج��ب أن يكون 
لديه��ا دور املراقب حتت ش��عار "كثير 
من احلب وقليل من احلزم" على عكس 
ما تعتم��ده العائالت اليوم وهو "قليل 
م��ن احل��ب وكثي��ر م��ن احل��زم"، إلى 
جانب الكثير من االهتمام بالطفل حتى 

يتجاوز األزمات املختلفة.
وعلى مس��توى ثاني، أك��د اجلويلي 
أن املؤسسة التربوية أيضا تلعب دورا 
مهما في التقليل من ه��ذه الظاهرة، من 
خالل البرامج التوعوية والتحسيسية 
الصح��ي  التثقي��ف  عل��ى  واالعتم��اد 
املرش��دين  طري��ق  ع��ن  واملجتمع��ي 

املتواجدين في املؤسسات التربوية.

ضغوط نفسية واجتماعية
وأك��د أس��تاذ علم االجتم��اع منصف 
ون��اس أن االنتحار ه��ي ظاهرة قدمية 
موجودة ودائمة في املجتمع التونسي 
إال أنها بعد 14 جانفي أصبحت ظاهرة 
ذل��ك  ويع��ود  نس��بيا  ومكثف��ة  قوي��ة 
إلى الضغ��وط النفس��ية واالجتماعية 
املجتم��ع  عرفه��ا  الت��ي  واالقتصادي��ة 
التونس��ي بعد ث��ورة 14 جانفي وهي 
ضغ��وط عل��ى الوالدين انتقل��ت بفعل 

املشادة واملعايشة إلى األبناء.

وأض��اف ون��اس أن ه��ؤالء األطفال 
عل��ى  يك��ون  ال��ذي  الضي��ق  ي��رون 
والصعوب��ات  واخلالف��ات  الوالدي��ن 
إل��ى  ويلج��ؤون  س��لبا  فينفعل��ون 
قرارات س��لبية أيضا على غرار العنف 
واالنتح��ار، ع��دوى الضي��ق النفس��ي 
وامل��ادي تنتقل م��ن اآلباء إل��ى األبناء. 
وش��دد عل��ى ض��رورة أن يعم��ل اآلباء 
ب��كل ج��ّد عل��ى حتيي��د أبنائه��م ع��ن 
املش��اكل األس��رية وع��دم اقحامهم في 
املشاكل والصعوبات، كما أن املؤسسة 
التربوية عليها أن تفتح قنوات احلوار 

مع التالميذ واالستماع إليهم.

– صابرين الخشناوي 
األم��ني  الغريان��ي،  خديج��ة  أك��دت 
الع��ام للمنظمة العربي��ة لتكنولوجيا 
االتص��ال واملعلوم��ات خ��الل املنتدى 
الدول��ي الذي عقدت��ه املنظمة العربية 
واملعلوم��ات  االتص��ال  لتكنولوجي��ا 
الوطني��ة  الوكال��ة  م��ع  بالتع��اون 
والوكال��ة  املعلوماتي��ة  للس��المة 
حت��ت  أم��س  لالنترن��ات  التونس��ية 
املعلوماتي��ة  عنوان"الس��المة 
التحدي��ات  الس��حابية،  واحلوس��بة 
أنه حسب  والتوجهات املس��تقبلية"، 
ح��ول   2014 س��نة  ص��ادر  تقري��ر 
"خس��ائر األنترن��ات: تقدي��ر التكلفة 
العاملي��ة للجرائم الس��يبرنية" تفوق 
خس��ائر االقتصاد العاملي املنجرة عن 
اجلرائ��م الس��يبرنية أي اإلختراق��ات 

والقرصنة، 400 مليار دوالر سنويا. 
وأش��ارت خديج��ة الغريان��ي إل��ى 
ضرورة إعتماد احلوس��بة السحابية 
األعم��ال  وقي��ادة  باإلبت��كار  للدف��ع 
اإلنتاجي��ة  م��ن  للرف��ع  وتس��ريعها 
وحماي��ة البن��ى التحتي��ة للمعلومات 
واإلج��رام  القرصن��ة  مخاط��ر  أم��ام 

اإللكتروني.
الراهن��ة  الوضعي��ة  وبخص��وص 
إلعتم��اد ال��دول العربي��ة للحوس��بة 
الغرياني  الس��حابية قال��ت خديج��ة 
واالتص��ال  التكنولوجي��ا  قط��اع  إن 
واملنطق��ة  العال��م  ف��ي  واملعلوم��ات 
العربي��ة أصب��ح ب��ني أي��ادي القطاع 
خدماته��ا  وجت��اوزت   اخل��اص 
خدم��ات  له��ا  لتصب��ح  االساس��ية 
الهوات��ف  تطبيق��ات  مث��ل  جتاري��ة 
اجلوالة واحلواسيب وغيرها، مشيرة 

"احلوس��بة  إعتم��اد  ض��رورة  إل��ى 
حلماي��ة  كتقني��ة  الس��حابية" 
معلوماته��ا وإيج��اد تدابير الس��المة 
واألم��ن الس��يبرني خاصة م��ع تزايد 
االختراق��ات االعالمية والتكنولوجية 

.
الغريان��ي على  وش��ددت خديج��ة 
أن خدم��ات "احلوس��بة الس��حابية" 
ف��ي املنطق��ة العربية ستش��هد تطورا 
كبيرا في املستقبل إذ ينتظر أن يسجل 
س��وقها من��وا م��ن 40،7 ملي��ار دوالر 
دوالر  ملي��ار   241 إل��ى  س��نة2011 

سنة2020. 
كما أش��ارت خديج��ة الغرياني إلى 
فوائد إعتماد "احلوس��بة السحابية" 
للمس��تعمل  س��واءا  االقتص��اد  عل��ى 
االقتصادي��ة  للش��ركات  أو  الع��ام 
واملالي��ة والصناعي��ة خاص��ة أنه في 

ظل التط��ور التكنولوجي ال ميكن ألي 
قطاع من القطاعات س��واءا احلكومية 
إعتم��اد  دون  تتق��دم  أن  اخلاص��ة  أو 
اس��تراتيجية تكنولوجي��ات االتصال 

واملعلومات.
 وأعلن��ت الغريان��ي ع��ن مش��اريع 
ينتظ��ر تطبيقه��ا على غرار مش��روع 
وتأم��ني  اإللكتروني��ة  املصادق��ة 
املب��ادالت اإللكترونية على املس��توى 
العرب��ي ومش��روع تطوي��ر خدم��ات 
السحابية" على مستوى  "احلوسبة 
العالم العربي، مش��يرة إلى أنه هناك 
ف��رق عمل تش��تغل م��ن أج��ل صياغة 
كت��اب أبي��ض ح��ول تطوي��ر خدمات 
"احلوس��بة الس��حابية" ف��ي العالم 
وحماي��ة  تأمينه��ا  وكيفي��ة  العرب��ي 

الشبكات احلساسة.
وأش��ار معز شقش��وق رئيس مدير 

عام الشركة التونسية لألنترنات إلى 
أن تونس لديها تقنيات عالية لتخزين 
عدة معطيات إذا كانت متاحة في شكل 
قاعدة بيانات، معتبرا أن تونس مرت 
بفت��رة صعبة خ��الل األربع س��نوات 
التحدي��ات  املاضي��ة وعاش��ت عدي��د 
وأن  اإلختراق��ات،  عدي��د  وش��هدت 
ه��ذه اإلختراق��ات كان��ت درس مكنها 
من التفاع��ل بطريقة أخ��رى وتطوير 

املنظومة للتصدي لإلختراقات
كما دعا معز شقش��وق إلى ضرورة 
وض��ع قان��ون للجرائ��م املعلوماتية، 
إل��ى حف��ظ حري��ة اإلنس��ان  إضاف��ة 
وحقوق��ه واحملافظ��ة عل��ى معطياته 
ه��ذه  أن  إل��ى  مش��يرا  الش��خصية، 
الصعي��د  عل��ى  تعال��ج  ال  اجلرائ��م 
الوطن��ي بل تس��توجب تدخ��ال دوليا 

ملكافحة هذه اجلرائم.

ارتفاع حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار لدى األطفال

انطالق  دراسة حول الظاهرة من القيروان

▲ محمد الجويلي ▲ منصف وناس ▲ سميرة مرعي 

السالمة المعلوماتية والتحديات المستقبلية



- هالة صويدي
أك��د ع��دد م��ن اخلب��راء االقتصادي��ني خالل 
ندوة اقتصادية نظمتها اجلمعية التونسية 
للحوكم��ة أم��س األربع��اء ح��ول خلفي��ات 
الق��رض الرقاع��ي األخي��ر ال��ذي اس��تلمته 
تونس من السوق املالية العاملية، أن القرض 
الرقاعي األخير خطير نوعا ما وليس مكسبا 
نظ��را إل��ى نس��بة فائدت��ه بل اصبح يش��كل 

خطرا يصعب جتاوزه.
التونس��ية  اجلمعي��ة  أعض��اء  وأك��د 
للق��رض  تون��س  أن حاجي��ات  للحوكم��ة 
الرقاع��ي ممثلة في االس��تهالك ف��ي الوقت 
الذي تش��هد في��ه ميزانية الدول��ة عجزا ما 
ب��ني 6 و 7 ف��ي املائ��ة وكل الق��روض التي 
حتصل��ت عليها تون��س في امل��دة األخيرة 
ُتص��رف ف��ي ترقي��ع العج��ز وف��ي متويل 

النفقات العمومية.
وش��هدت نس��بة املديوني��ة ف��ي تون��س 
ارتفاع��ا م��ن 40 ف��ي املائة في حدود س��نة 
2010 إل��ى أكث��ر م��ن 54 ف��ي املائ��ة بعد 
الق��رض الرقاع��ي األخي��ر الذي اس��تلمته 
تونس، إذ يصبح االقتراض مش��كال عندما 
يتكلف على الدول��ة وعندما يتم صرفه في 
االس��تهالك ولي��س في التنمي��ة وفي النمو 
االقتص��ادي وف��ي املش��اريع وكذل��ك ف��ي 
االس��تثمار، وف��ق ما أكده عدد م��ن اخلبراء 

االقتصاديني.
الت��ي  الق��روض  أن  اخلب��راء  واعتب��ر 
حتصل��ت عليها تونس في االربع س��نوات 
املاضية افرزت نسبة ارتفاع في االقتراض 
م��ن 40 في املائة إلى 54 ف��ي املائة كلها مت 
صرفها في  االس��تهالك ولم يت��م إجناز أي 
مشروع عمومي وأي استثمار من شأنه أن 

يخلق الثروة ويخلق التنمية في تونس.
وبينوا أن االشكال في القروض الرقاعية 
في تونس يكمن في نس��بة املخاطر العالية 

الت��ي تتع��رض له��ا الب��الد عن��د خروجها 
إل��ى الس��وق العاملي��ة ألن تون��س أصب��ح 
لديه��ا مخاط��ر مخيف��ة بع��د أن انخف��ض 
منوه��ا  أصب��ح  كم��ا  الس��يادي  ترقيمه��ا 
ضعيف وتعاني "انخراما" في التوازنات 
مش��اكل  وخاص��ة  واالقتصادي��ة  املالي��ة 
األمن واالس��تقرار، لذلك ف��إن املقبلني على 
االس��تثمار في تون��س ومتوي��ل االقتصاد 
الوطني التونس��ي يطالبون بنس��بة فائدة 

كبيرة مقابل هاته القروض.
وج��اء القرض الرقاع��ي األخير في إطار 
اتفاقية م��ع صندوق النق��د الدولي ال تزال 
س��ارية املفعول وعل��ى اثرها وق��ع متويل 
تون��س عل��ى أقس��اط وبحس��ب معلومات 
متوفرة لدى اجلمعية فإن تونس لم تنجح 
ف��ي ه��ذه املعاه��دة ألن املعاه��دة جتبره��ا 
على أن تق��وم بعدد من اإلصالحات ولكنها 
لم تتمك��ن من ه��ذه االصالح��ات لذلك فإن 
االقس��اط األخي��رة لم يقع صرفه��ا من قبل 
صن��دوق النق��د الدولي مم��ا اضطر تونس 
إلى االلتجاء إلى السوق املالية العاملية بعد 
رجوع ترقيمها الس��يادي الذي حتسن بعد 

االنفراج السياسي.
وم��ن املنتظ��ر ان تدفع تونس في س��نة 
2015 قيم��ة دْين م��ن ميزانيتها تقدر 5.2 
ملي��ار دين��ار خدم��ات دْين وس��يرتفع هذا 
الرق��م ف��ي س��نة 2018 إذ س��يصل إل��ى 8 

مليار دينار.
عل��ى  االقتصادي��ني  اخلب��راء  وش��دد 
ض��رورة وضع برنامج انقاض يقع طرحه 
في أق��رب وق��ت وبرنام��ج إعادة تنش��يط 
االقتصاد يبنى باألس��اس على االس��تثمار 
العمومي وعلى سياسة املشاريع الكبرى.          

التونس��ية  اجلمعي��ة  ف��إن  ولإلش��ارة 
صحفي��ة  ن��دوة  أم��س  نظم��ت  للحوكم��ة 

املالي��ني  اخلب��راء  م��ن  ع��دد  حضره��ا 
كراول��ي  احلبي��ب  بينه��م  واالقتصادي��ني 
الرئي��س التنفي��ذي لبنك األعم��ال لتونس 
وحس��ني الدمياس��ي وزي��ر املالي��ة س��ابقا 
وم��راد احلطاب اخلبير ف��ي املخاطر املالية 
الدي��ن س��عيدان ومع��ز  ع��ز  إل��ى جان��ب 

اجلودي رئيس اجلمعية.

الدولة مطالبة 
بتوفير 5.2 
مليار دينار 

خدمات دْين 
سنة 2015

خبراء يعلقون على القرض الرقاعي األخير:

القرض يشكل خطرا وسيتم صرفه في ترقيع العجز
54 في المائة من قروض تونس تم صرفها في االستهالك 

وطنية
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في الوطن
بشير عبد السالم

يستعد األساتذة املبجلون لإلضراب احتجاجا على وزارة 
التربية في عهد الثورة؟ 

ولم تنقطع احتجاجات املربني منذ أن اندلعت الثورة 
سنة2011.

ولم يسلم أي وزير للتربية من االنتقادات الالذعة لقطاع 
واسع من أهل التربية والتدريس. 

وكأن احلال قد استعصى على اجلميع. 
نحن متخلفون ونظام تعليمنا متخلف ومدارسنا غير 

مؤهلة باملرة لتربية جيل نحلم به والعائالت في معاناة غير 
منطقية، هذه هي احلقيقة اليوم؟ 

وقد اختلط احلابل بالنابل ولم يعد خريجو املدارس 
االعدادية والثانوية قادرين على النجاح إال بالتحيل 

والفوسكة، وصار اجلميع يلهث وراء شهائد جناح ال قيمة 
لها. 

هل من حق االساتذة أن يضربوا ويحتجوا على هذه 
األوضاع املزرية، وهم املربون واألولياء في نفس الوقت؟ 

اجلواب نعم دون تردد.
هل من حق املجتمع طلب الريادة في التعليم؟ هل من حق 

هذه الوزارة ان تقدم أفضل البرامج واملناهج والطرق ألجيال 
يبدو أنها تراكم الفشل بعد الفشل؟ هل من حقنا كمجتمع أن 

نضع أخيرا كل مشاكل التربية واملربني على طاولة نقاش 
مجتمعي جاد وجدي، وأن نتحرى الوقت الكافي والالزم 

من أجل اصالح ما به يستقيم مستقبل هذا االجيل واالجيال 
القادمة؟ أسئلة كثيرة يجب ان تطرح بصدق وجد ودون لف 

وال دوران وال تزويق وال تهرب؟ ومن اجلميع ؟
وقبل طرح أسئلة وتساؤالت حارقة أضع للقراءة وللتأمل 

مختصرات من نصوص ثالثة، يجمع بينها أنها تتحدث عن 
التربية والتعليم، ويجمع بينها كذلك أنها لكّتاب تونسيني 
أفذاذ، كما يجمع بينها، وهذا هو األهم، أنها ملربني اشتغلوا 

بالتدريس والتنظير، منهم من يعاصرنا، ومنهم من رفع راية 
تونس عالية خفاقة منذ زمن بعيد وال يزال؟ 

أول هؤالء، املربي االستاذ املعلم القابسي القيرواني، قال 
عنه الدّباغ، )كان عاملا جمع العلم ...ورّقة القلب ونزاهة 

النفس ومحبة الفقراء ،،، توفي سنة  493 هجري / 1012 
ميالدي بالقيروان ودفن بها في مقبرة باب تونس الريحانة 

...وضربت االخبية على قبره ورثاه الشعراء بنحو مائة 
مرثية وأنشدت املراثي سنة كاملة(

والقابسي، يقول محقق كتابه� الرسالة املفصلة ألحوال 
املتعلمين� األستاذ أحمد خالد )من شخصيات افريقية تونس 

في القرن الرابع الهجري املوافق للعاشر ميالدي، حيث بلغت 
الثقافة واحلضارة العربيتان أوجههما فشعت القيروان كما 

شعت بغداد وقرطبة.. وفرضت نفسها بجهابذتها وأعالمها( 
وقد كتبت هذه الرسالة في القرن العاشر حيث اعتبرت 

كمنهج في بيداغوجيا التعلم والتربية، تعلم منها وعنها وعن 
كاتبها كثير من العلماء وطلبة العلم الذين كانوا يتوافدون 

على القيروان من الشرق ومن افريقيا ومن األندلس. 

يتبع...

في التربية.. وأهلها

المناضلين؟)2/1( 

 –عائشة السعفي 
نفى مس��اعد رئي��س مجلس نواب الش��عب املكلف باإلعالم واالتص��ال النائب خالد 
ش��وكات في تصريح ل��� جريدة "الضمير" م��ا مت تداوله حول ق��رار تراجع مكتب 
املجلس عن إس��ناد رئاس��ة جلنة املالية الى رئيس الكتل��ة الدميقراطية االجتماعية 
إياد الدهماني، مضيفا أنه س��تتم إحالة املس��ألة الى اجللس��ة العام��ة املزمع عقدها 
يوم اجلمعة املقبل للحس��م فيها باعتبارها الس��لطة العليا للمجلس. وقال شوكات 
إن مس��ألة  احلس��م ف��ي اختي��ار منجي الرح��وي أو إي��اد الدهماني  لرئاس��ة جلنة 
املالية يبقى رهني مس��اندة اجللسة العامة ألحدهما، قائال" التجأنا للجلسة العامة 

جتسيدا للعملية الدميقراطية وحتى ال تشك األطراف املتنافسة في العملية". 
وأوض��ح ش��وكات أن كتلة حركة ن��داء تونس مبجل��س نواب الش��عب كانت قد 
أعلنت منذ البداية عن مس��اندة اجلبهة الشعبية في ترأس هذه اللجنة طبقا للفصل 

70 من النظام الداخلي ملجلس نواب الشعب. 

خالد شوكات  لـ"الضمير":

جلسة عامة يوم الجمعة الختيار رئاسة لجنة المالية



صوتكم8

أخبار
 نقابية...

 العدد 586 الخميس 7 جمادي األولى 1436هـ  الموافق لـ 26 فيفري 82015نقابية

الينباعـــي: فـــي غضـــون شـــهر 
المفاوضـــات  التفـــاق  التوّصـــل 

االجتماعية
توّقع وزير الشؤون 

االجتماعية أحمد عّمار الينباعى 
صباح األربعاء 25 فيفري 

2015 التوّصل في غضون شهر 
إلى اتفاق بشأن املفاوضات 
االجتماعية بعنوان 2014 

للزيادة في األجور لفائدة 750 
ألف موظف في القطاع العام 

والوظيفة العمومية.

حبيب رجب: نســـبة المشاركة 
ة

ّ
في اإلضراب متوسط

اعتبر كاتب عام اجلامعة 
العامة للصناعات الغذائية 

والسياحة والتجارة والصناعات 
التقليدّية احلبيب رجب أّن نسبة 
مشاركة أعوان املقاهي واملطاعم 

واحلانات في اإلضراب املقّرر 
أمس األربعاء 25 فيفري 2015 

بكامل البالد متوسطة إلى حدود 
منتصف النهار، وأرجع  ذلك 

أساسا إلى تخّوف بعض العمال 
من تنفيذ  اإلضراب بسبب نظام 

التأجير الهش.

نـــدوة وطنيـــة للنقابـــة العامة 
للتكوين المهني والتشغيل

انعقدت صباح أمس األربعاء 
بنزل الهدى باحلمامات اجلنوبية 

ندوة وطنية للنقابة العامة 
للتكوين املهني والتشغيل 

حضرها عدد من أعضاء املكتب 
التنفيذي الوطني لالحتاد وكذلك 

وزير التكوين املهني والتشغيل 
ومت خالل هذه الندوة النظر 

في القانون األساسي، وتعّهد 
وزير التكوين املهني والتشغيل 

زياد العذاري بالدفاع عن هذه 
املشاريع لألنظمة األساسية 

ومتابعة مسارها حتى املصادقة 
النهائية عليها من طرف 

احلكومة، وذلك خالل أشغال 
الندوة الوطنية لتقدمي األنظمة 

األساسّية.

قابس: إضـــراب أعوان التعليم 
العالي

دخل أمس األربعاء أعوان 
التعليم العالي في جامعة قابس 

للجنوب وديوان اخلدمات في 
إضراب عن العمل، مطالبني 

بصرف املنح التي يتمتع بها 
زمالؤهم في اجلهات األخرى، 
وأشار الكاتب العام اجلهوي 
محسن بن رجب إلى مماطلة 

سلطة اإلشراف رغم الوعود التي 
تعهدت بها، مضيفا "اليوم تشهد 
جهة قابس شلل تام على مستوى 

املطاعم اجلامعية، وفق تعبيره. 

 - النقابي- إيمان غالي
والتنظي��ف  احلراس��ة  أع��وان  أعل��ن 
بالش��ركة التونس��ية للبن��ك أّن اإلدارة 
لم تتطّبق بعد محضر اجللس��ة املمضى 
ب��ني الطرف النقابي واإلداري والذي مّت 
توقيعه حتت إش��راف رئاسة احلكومة 
من��ذ نوفمب��ر 2013، وطال��ب األع��وان 

الش��ركة  صل��ب  إدماجه��م  بض��رورة 
وترس��يمهم ، وفق ما أّك��ده األعوان في 
اتص��ال ب��� "الضمي��ر" .وأش��ار أعوان 
احلراس��ة البالغ عددهم 360 عونا إلى 
خوضه��م عديد اإلضرابات من أجل هذه 
املطال��ب. لكّن اإلدارة ل��م تطبق محضر 
االتفاق رئاسة احلكومة املمضى في 20 
نوفمبر 2013 ولم يتم ادماجنا إلى اآلن 

ضمن الش��ركة، بس��بب مماطلة س��لطة 
االش��راف وعدم االلت��زام باالتفاق الذي 

بقي مجرد وعود على الورق.
وأّك��د أع��وان احلراس��ة والتنظي��ف 
بالش��ركة التونس��ية للتنظي��ف أّنهم ال 
يزال��ون يعملون بصيغ��ة املناولة، ولم 
يتم ترس��يمهم رغ��م أّن هناك م��ن فيهم 
جتاوز ال� 20 س��نة عمل صلب الش��ركة 

دون ترسيم وال إدماج، وفق قولهم.
بض��رورة  األع��وان  يطال��ب  كم��ا 
ترس��يمهم وزي��ادة أجوره��م مؤكدي��ن 

أّنهم ليسوا من ضمن أعوان اآللية 16 .
اإلدارة  أّن  إل��ى  األع��وان  أش��ار  كم��ا 
تش��غل أع��وان عرض��ني بطريق��ة غي��ر 
بالضم��ان  يتمتع��ون  وال  قانوني��ة 

االجتماعي، وفق ما جاء على لسانهم.

 - النقابي
ضبطت الهيئة اإلدارية القطاعية للتعليم 
الثان��وي جمل��ة م��ن التراتي��ب املتعلّقة 
باإلضراب اإلداري املق��رر تنفيذه تزامنا 
مع األس��بوع املغل��ق ويش��مل اإلضراب 
كافة مدرس��ي التعليم الثانوي والتربية 
البدني��ة العامل��ني بامل��دارس اإلعدادي��ة 
والتقنية والنموذجية واملعاهد الثانوية 
والنموذجي��ة واألس��اتذة املكلّفني بخّطة 
مدي��ر مؤسس��ة تربوي��ة أو بخطة ناظر 
دراسات واألساتذة املكلفني بعمل إداري 

أو تربوي بإحدى املؤسسات التربوية.
القطاعي��ة  اإلداري��ة  الهيئ��ة  وأوردت 
اإلض��راب  تراتي��ب  الثان��وي  للتعلي��م 

اإلداري كما يلي:
األسبوع ما قبل املغلق: من 23 إلى 28 

فيفري 2015:
– تنجز الفروض التأليفية واألشغال 
التطبيقي��ة خ��الل ه��ذا األس��بوع بصفة 
عادي��ة وميتنع األس��اتذة املعني��ون بها 
ع��ن إرجاع التحاري��ر أو إصالحها أو مّد 

اإلدارة باألعداد املسندة إليها.
البدني��ة  التربي��ة  مدرس��و  ينج��ز   –
االختبارات اخلاصة باملادة وال يسلّمون 

األعداد لإلدارة.
– ميتنع األساتذة عن تسليم مواضيع 
االمتحان��ات اخلاصة باألس��بوع املغلق 
إل��ى اإلدارة كم��ا ميتنع��ون ع��ن تس��لّم 

روزنامة املراقبة اخلاصة به.
األس��بوع املغلق: من 2 إل��ى 7 مارس 

:2015

– يقاط��ع املدرس��ون كاف��ة حص��ص 
املراقبة أثناء هذا األسبوع

عادية  بصفة  التدري��س  – يواصلون 
وفقا جلداول األوقات الرسمية

– يقاطع مدرس��و اإلعداديات التقنية 
الف��روض النظرية والتطبيقية املبرمجة 

خالل هذا األسبوع إعدادا ومراقبة .
أّم��ا بالنس��بة إل��ى املديري��ن والنّظار 
فيمتنعون عن توزيع روزنامة األسبوع 
املغل��ق عل��ى املدّرس��ني والتالمي��ذ، وال 

يس��لمون مواضي��ع الف��روض اخلاصة 
بامتحانات األس��بوع املغلق أو نس��خها 
أو توزيعها، كما يواصلون مباشرة بقية 
مهامه��م وتأمني س��ير ال��دروس العادي 

خالل األسبوع املغلق والذي يليه.

وبالنسبة إلى األساتذة املكلفني بعمل 
إداري أو ترب��وي فيمتنعون ع��ن القيام 
بأي مهم��ة تتعلّق بامتحانات األس��بوع 
املغلق ويواصلون عملهم العادي أثناءه.

 - النقابي
ق��ّررت النقابة اجلهوية لعملة التعليم العالي  تأجيل 
اإلض��راب املقّرر  أي��ام 23 إلى 28 فيف��ري 2015 إلى 
أيام من 18 إل��ى 23 ماي 2015، بعد اتفاق مبراجعة 
مطال��ب األع��وان خ��الل جلس��ة صلحّي��ة التأمت في 

الغرض.
واجتمع��ت اللّجن��ة اجلهوية للتصال��ح بصفاقس 
مؤخ��را للنظر ف��ي نقاط خ��الف نقابة عمل��ة التعليم 
العال��ي باجله��ة ووزارة التعلي��م العال��ي بحض��ور 
ممثل��ون ع��ن تفقدية الش��غل والكاتب الع��ام للنقابة 
اجلهوي��ة واملدي��ر العام املش��ترك جلامع��ة صفاقس 
وكاتب ع��ام جامعة صفاق��س وكاهية مدي��ر جامعة 
صفاق��س وكات��ب ع��ام دي��وان اخلدم��ات اجلامعية 

بصفاقس.
وأّكد محمد الصي��د الكاتب العام للنقابة اجلهوية 
تصري��ح  ف��ي  بصفاق��س  العال��ي  التعلي��م  لعمل��ة 
صحفي، إّنه في انتظار تس��وية وضعية االنتدابات 
لس��نة 2014 وتعويض العمل��ة املغادرين واحترام 
النس��بة املخصص��ة جله��ة صفاق��س ) 25 للديوان 
باجلن��وب 10 للجامعة ( طبقا للمراس��الت املوجهة 
من والي��ة صفاقس إلى  وزير الش��ؤون اإلجتماعية 

ومن رئاس��ة اجلامعة وديوان اخلدم��ات اجلامعية 
إل��ى وزي��ر التعلي��م العال��ي والبحث العلم��ي، وقد 
تعّه��د وزي��ر الش��ؤون االجتماعّي��ة وممثل��و وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تعويض 
املغادرين فورا )املتوفني واملس��تقيلني( وفي انتظار 
كذلك خالص العملة املشاركني في التنظيم واإلعداد 
املادي للمناظرات الوطنية لس��نة 2014 وتفعيل ما 
جاء مبحضر اجللس��ة املمضى مبقر وزارة الشؤون 
اإلجتماعي��ة بتاري��خ 2 /1 /2015 وخاص��ة فيم��ا 
يتعلّق مبوض��وع القانون األساس��ي لعملة التعليم 
العال��ي وعق��د اجللس��ة املبرمجة خالل ش��هر أفريل 
2015 مبقر وزارة الش��ؤون اإلجتماعية، أن تنعقد 
جلس��ة اللجن��ة اجلهوي��ة للتصال��ح ي��وم 14 م��اي 

 . 2015
وأض��اف محم��د الصي��د أّن محضر اجللس��ة الذي 
وقع إمضاؤه يعتبر استدعاء جلميع األطراف املعنّية 
مؤكدا على أن الطرف النقابي يصبو إلى ايجاد حلول 
مع وزارة اإلشراف حتى يقع تفادي اإلضراب وتنقية 
املناخ اإلجتماعي داخل مؤسس��ات التعليم وذلك قبل 
اقت��راب مواعيد االمتحان��ات النهائية مبا يوّفر أفضل 

املناخات للطلبة إلجراء امتحاناتهم .

 - النقابي
االتصالي��ة  الش��ركة  أع��وان  يواص��ل 
للخدم��ات اعتصامه��م املفتوح لألس��بوع 
الثاني وذلك احتجاجا على عدم استجابة 

سلطة اإلشراف ملطالبهم.
االتصالي��ة  الش��ركة  أع��وان  وأّك��د 
للخدمات البالغ عدده��م 1398 عامال الى 
أّن اإلض��راب ج��اء بس��بب م��ا "اعتبروه 
تهميشا واس��تخفافا من كافة الهياكل ذات 
العالقة مبش��اغلهم ومطالبهم املش��روعة 
ب��ني  املبرم��ة  االتفاقي��ات  ف��ي  املضمن��ة 
املركزي��ة النقابي��ة واحلكوم��ة م��ن جه��ة 
تن��ص عل��ى ض��رورة القط��ع مع أش��كال 
العمل الهش��ة )املناولة ( وأخ��رى مبرمة 
بينها وب��ني وزارة تكنولوجيا املعلومات 
التص��االت  العام��ة  واإلدارة  واالتص��ال 
تونس ولم تفع��ل على أرض الواقع، وفق 

تعليقهم.

أعوان الحراسة والتنظيف بالشركة التونسية للبنك يطالبون باإلدماج والترسيم

نقابة الثانوي تحّدد تراتيب اإلضراب اإلداري المزمع تنفيذه

صفاقس: النقابة الجهوّية لعملة التعليم العالي تؤّجل 
اإلضراب إلى النصف الثاني من شهر ماي المقبل

أعوان الشركة االتصالية 
للخدمات يواصلون 
اعتصامهم المفتوح
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سعر العمالت العربية

الدينار اجلزائري = 0.0204 دينار تونسي
الدرهم املغربي = 0.2028 دينار تونسي
اجلنيه املصري = 0.2541 دينار تونسي

الريال السعودي = 0.5152 دينار تونسي
الدرهم اإلماراتي = 0.5260 دينار تونسي

مؤشر توناندكس =
  0.19 في املائة = 5355.77 نقطة

حجم التداول = 
4316.892 دينار 

عدد األسهم املتداولة =
 661.134 سهما

أهّم االرتفاعات: شركة االستثمار والتنمية 
الصناعية والسياحية  = 4.48

 في املائة 
أهم االنخفاضات: سالكوم = - 3.00 في املائة

أسعار العمالت 
ليوم األربعاء 25 فيفري 2015

سعر العمالت األجنبية
الدوالر األمريكي = 1.9319 دينار تونسي
اليورو األوروبي = 2.1946 دينار تونسي

اجلنيه االسترليني = 2.9944 دينار تونسي
الني الياباني = 0.0163 دينار تونسي

الدوالر األسترالي = 1.5211 دينار تونسي

مؤشرات البورصة
ليوم األربعاء 25 فيفري 2015

أرقام
180 مليون يورو

 هو حجم التمويالت التي 
سيقدمها البنك ألوروبي إلعادة 

اإلعمار والتنمية لتونس في 
سنة 2015

% 2.3
 هي نسبة النمو المسجلة 

في سنة 2014

تونس –  االقتصادي
س��جل الناجت احملل��ي اإلجمالي منوا بنس��بة 
0.8 ف��ي املائ��ة ف��ي الثالثي الرابع من س��نة 
2014 مقارن��ة بالثالث��ي الثال��ث من الس��نة 
نفس��ها، وارتف��ع الن��اجت احملل��ي اإلجمال��ي 
بنس��بة 2.3 في املائة مقارنة بالثالثي الرابع 
م��ن س��نة 2013، وف��ق إحصائي��ات للمعهد 

الوطني لإلحصاء.
وتش��ير اإلحصائي��ات إل��ى أّن نس��بة منو 
االقتص��اد الوطن��ي بلغ��ت 2.3 ف��ي املائة في 
س��نة 2014 مقاب��ل 2.4 ف��ي املائة في س��نة 

.2013
بين��ت  القطاع��ي،  املس��توى  وعل��ى 
اإلحصائي��ات أّن قط��اع الصناع��ات املعملية 
س��جل منوا بنس��بة 0.5 في املائة في الثالثي 
الراب��ع من س��نة 2014 مقاب��ل 1.2 في املائة 
ف��ي الثالث��ي الثال��ث، وذل��ك يع��ود أساس��ا 
إلى التحّس��ن املس��جل ف��ي قط��اع الصناعات 
الغذائي��ة والفالحي��ة بنس��بة 5.8 ف��ي املائة 
)ارتفاع انتاج زيت الزيت��ون بأربع أضعاف 
انت��اج املوس��م املاض��ي( وقط��اع الصناعات 

ف��ي   1.1 بنس��بة  والكهربائي��ة  امليكانيكي��ة 
املائ��ة، في املقاب��ل، مّت تس��جيل انخفاض في 
قط��اع الصناع��ات الكيميائي��ة ب��� - 9.5 في 
املائ��ة وقطاع صناعات م��واد البناء واخلزف 
والبلور ب��� - 1.3 في املائة، وقطاع النس��يج 

واملالبس واجللد ب� - 0.7 في املائة. 
ف��ي املقابل، س��جل قط��اع الصناع��ات غير 
املعملي��ة تراجع��ا بنس��بة - 2.2 ف��ي املائ��ة 
نتيج��ة تراجع االنت��اج في قطاع اس��تخراج 
النف��ط والغ��از الطبيعي ب��� - 4.2 ف��ي املائة 

وانتاج قطاع املناجم ب� - 11.8 في املائة.

وس��جل قط��اع اخلدم��ات املس��وقة تطّورا 
بنس��بة 3.2 في املائة مقارنة بالثالثي الرابع 
لس��نة 2013، حي��ث س��جل قط��اع خدم��ات 
النزل واملقاهي ارتفاعا بنس��بة 1.0 في املائة 
وخدمات النقل ب� 1.1 في املائة، وارتفع كذلك 
نس��ق منو اخلدم��ات غير املس��وقة ب� 4.2 في 

املائة.
وأش��ارت اإلحصائيات إلى تس��جيل قطاع 
الفالحة والصيد البحري نس��بة منو قدرت ب� 
2.8 في املائة في سنة 2014 مقابل نسبة منو 

سلبية ب� -  4.0 في املائة في سنة 2013.

تونس -  االقتصادي
أعلن املس��ؤول ع��ن برنامج املس��اندة الفنية 
للمؤسس��ات الصغ��رى واملتوس��طة بالبن��ك 
األوروب��ي إلع��ادة االعم��ار والتنمي��ة أنيس 
الفاه��م، في تصري��ح لوكالة تون��س افريقيا 
لألنب��اء، أّن البن��ك يعت��زم إط��الق برنام��ج 
ملواكبة املؤسسات الصغرى واملتوسطة ميتد 

للفترة املتراوحة بني 2015/2020.
وس��يخصص ه��ذا البرنامج، الذى س��يتم 
اجنازه بالتعاون مع وزارة التجارة والبعثة 

 10 بقيم��ة  اعتم��ادات  بتون��س،  األوروبي��ة 
مالي��ني يورو أي ما يع��ادل 22 مليون دينار، 
وسينتفع به 475 مؤسسة تنشط في مجاالت 
النقل واللوجس��تيك واخلدم��ات والصناعات 
التقليدية والس��ياحة.ويهدف ه��ذا البرنامج 
إلى مواكبة املؤسس��ات الصغرى واملتوسطة 
قص��د حتس��ني خدماته��ا م��ن خ��الل توفي��ر 

املرافقة والتكوين في مختلف انشطتها.
وأش��ار الفاه��م إل��ى أّن البن��ك األوروب��ي 
إلعادة االعمار والتنمية سيخّصص متويالت 

تت��راوح ب��ني 180 و200 ملي��ون ي��ورو أي 
ب��ني 394 و438 مليون دين��ار لفائدة تونس 
لتموي��ل 14 مش��روعا ف��ي قطاع��ات الطاق��ة 

واخلدمات والصناعة.
كم��ا يعت��زم البن��ك تكوي��ن م��ا ب��ني 500 
جان��ب  إل��ى  مؤسس��ة،  صاح��ب  و1000 
اط��الق برنام��ج لدع��م الهي��اكل املهني��ة على 
غ��رار اجلامع��ات القطاعي��ة التابعة لالحتاد 
التونس��ي للصناع��ة والتج��ارة والصناعات 

التقليدية بهدف حتسني قدراتها االتصالية.

تونس –  االقتصادي
بل��غ مخ��زون الس��دود ال��ى ح��دود ي��وم 20 فيف��ري اجلاري 
1526.342 مليون متر مكعب أي بزيادة ب� 144.527 مليون 
مت��ر مكع��ب مقارن��ة بالفترة نفس��ها خ��الل الس��نوات الثالث 
املاضي��ة حث كانت في ح��دود 1381.815 مليون متر مكعب، 
وف��ق معطيات صادرة عن االدارة العامة للس��دود واألش��غال 

املائية الكبرى.
وبينت املعطي��ات أن اإليرادات اجلملية بالس��دود ليوم 20 

فيفري 2015 قّدرت ب� 23.625 مليون متر مكعب. 
وجتدر اإلش��ارة إلى أّن مخزون املياه بسد سيدي سالم بلغ 
535.755 مليون متر مكعب وس��د مالق 30.101 مليون متر 

مكعب وسد بوهرمتة 96.358 مليون متر مكعب.

زيادة بـ 144.527 مليون متر مكعب 
في مخزون السدود إلى حدود 20 فيفري

معهد اإلحصاء:

 نسبة النمو في سنة 2014 بلغت 2.3 في المائة

البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية: 

إطالق برنامج جديد لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 العدد 586 الخميس 7 جمادي األولى 1436هـ  الموافق لـ 26 فيفري 2015



صوتكم8 10إسالمية

للتف��اؤل والتفكير اإليجاب��ي أثر كبير 
عل��ى نظام املناعة لدى اإلنس��ان حس��ب 
أحدث دراس��ة علمية.. دعونا نتأمل قوة 

الشفاء التي حتملها األفكار اإليجابية..
الس��لوك اإليجاب��ي ه��و كل تفكي��ر أو 
عمل يدع��و للتف��اؤل واخلير والبش��رى 
يعن��ي  الس��لبي  والس��لوك  واحملب��ة.. 
التش��اؤم وك��ره الن��اس واخل��وف م��ن 
جمي��ع  وينص��ح  واحل��زن..  املس��تقبل 
علماء النفس بضرورة أن يتمتع اإلنسان 
عل��ى  ناجح��اً  ليك��ون  إيجاب��ي  بتفكي��ر 
املس��توى العمل��ي واالجتماع��ي. ولك��ن 
الدراس��ة اجلديدة ف��ي 2015 تؤكد على 
فوائد ملموس��ة تتعلق بش��فاء األمراض 
أيض��اً! ففي بحث جديد أثبت باحثون من 
جامعة  "تورنتو" وجامعة "بيركيلي" 
اإليجاب��ي  التفكي��ر  أن  كاليفورين��ا  ف��ي 
"التف��اؤل" يق��ّوي نظ��ام املناع��ة حيث 
يساعد على الوقاية من االلتهابات أيضاً.
التفكي��ر  مج��ّرد  إن  العلم��اء  ويق��ول 
مث��ل  اآلخري��ن  جت��اه  حس��نة  بأش��ياء 
التفكير مبساعدة اآلخرين، والعفو عنهم 
وحّب اخلي��ر لهم ينّظم عم��ل الهرمونات 
والبروتين��ات اخلاصة بتنش��يط خاليا 
النظ��ام املناع��ي وجعل��ه أكث��ر مقاوم��ة 
بصح��ة  التمت��ع  وبالتال��ي  لألم��راض، 
أفضل من املتش��ائمني. إن أمراضاً نفسية 
كثيرة جداً مثل احلسد والتجسس وظلم 
البخ��ل  مث��ل  س��يئة  وع��ادات  اآلخري��ن 
والغ��ش والبغض��اء والتفكير ف��ي إيذاء 
اآلخرين... كل هذا يدّمر نظام املناعة لدى 
اإلنسان.. وذلك ألن التفكير السلبي جتاه 
اآلخري��ن يح��دث اضطرابات ف��ي أنظمة 
عم��ل الدم��اغ والقل��ب ونظ��ام املناع��ة.. 
وبالتالي صحة أس��وأ. "اخلاليا املناعية 
تق��وم مبهاجم��ة الفيروس��ات والبكتريا 
وف��ق برامج موجودة ف��ي داخلها وتدمر 
هذه الفيروس��ات أو تلتهمه��ا أو تفككها. 
إن قوة هذه "البرامج املناعية" وكفاءتها 
أجه��زة  عم��ل  اس��تقرار  مب��دى  تتعل��ق 
اجلس��م مث��ل القل��ب والدم��اغ وال��دورة 

الدموية.. وإن التفكير والس��لوك 
حتس��ن  اإليجابية  والتصرف��ات 
أداء هذه األعضاء وتنشط خاليا 
اجلس��م وبالتالي تق��وي النظام 

املناعي."

التفكيـــر اإليجابـــي لـــدى النبي 
الكريم

وأق��وال  أحادي��ث  تأملن��ا  ل��و 
وتصرفات حبيبن��ا عليه الصالة 
مليئ��ة  لوجدناه��ا  والس��الم 
بالتف��اؤل واإليجابي��ة، بل كل ما 

أمر ب��ه هذا النب��ي الكرمي ج��اء متفقاً مع 
الفط��رة الس��ليمة وم��ا يناس��ب س��عادة 
نك��ون  ب��أن  أمرن��ا  فالنب��ي  اإلنس��ان.. 
إيجابيني جت��اه اآلخرين عندم��ا قال: )ال 
يؤم��ن أحدكم حتى يح��ب ألخيه ما يحب 
فاإلنس��ان  البخ��اري[.  ]رواه  لنفس��ه( 
عندما يحب لغيره ما يحبه لنفس��ه فإنه 
يكس��ب ثق��ة اآلخري��ن وتزي��د س��عادته 
وتزداد مناعته أيضاً.. بالله عليكم، أليس 
ه��ذا ما يؤكد عليه العلم احلديث؟ هذا هو 
النب��ي األعظم ال��ذي يتهمون��ه باإلرهاب 
والعن��ف! كان يح��ب اخلي��ر والص��الح 
وأن يبّش��ر باخلير.. قال صلى الله عليه 
وسلم: )ويعجبني الفأل الصالح( ]رواه 
البخ��اري[، وه��ذه دع��وة ل��كل مؤمن أن 
يقت��دي بالنب��ي الك��رمي فيح��ب التفاؤل 

واألفكار اإليجابية التي تعود باخلير.
بالتفكي��ر  يأم��ر  كان  الك��رمي  النب��ي 
اإليجابي واالبتعاد عن التفكير الس��لبي 
حت��ى ف��ي األح��الم!! ق��ال علي��ه الصالة 
والس��الم: )الرؤي��ا ث��الث: فبش��رى م��ن 
الل��ه، وحدي��ث النف��س، وتخوي��ف م��ن 
الش��يطان؛ فإن رأى أحدك��م رؤيا تعجبه 
فلَيُق��َصّ إن ش��اء، وإن رأى ش��يًئا يكرهه 
ف��ال َيُقّص��ُه عل��ى أح��ٍد، وْلَيُق��م يصل��ي( 
]رواه البخ��اري[. فتأمل��وا مع��ي كي��ف 
أمر بعدم التفكير باحللم الس��يء، وأباح 
لإلنسان أن يحدث بالرؤيا احلسنة التي 
فيه��ا خير! لق��د أم��ر النبي عليه الس��الم 

باالستبش��ار باخلير وعدم تنفير الناس 
وهذا من أق��وى أنواع التفكي��ر اإليجابي 
ال��ذي يرف��ع مناعة اإلنس��ان، ق��ال النبي 
روا  ��روا، وبِشّ ��روا وال تعِسّ الكرمي: )يِسّ

وال تنِفّروا( ]متفق عليه[.
التفكي��ر  مي��ارس  النب��ي  كان  لق��د 
اإليجاب��ي ف��ي حت��ى أصع��ب الظ��روف 
الت��ي مر بها، ففي بداي��ة الدعوة حيث لم 
يتج��اوز اإلس��الم ح��دود مك��ة واملدينة، 
كان النب��ي ف��ي قم��ة التفاؤل عندم��ا أنبأ 
بأن اإلسالم سينتش��ر ليعم كل األرض!! 
لق��د كان واثق��اً من��ذ ذل��ك بل أقس��م على 
��ن هذا األمر، حتى  ذل��ك فقال: )والله لُيِتَمّ
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، 
ال يخ��اف إال الل��ه أو الذئ��ب عل��ى غنمه، 
ولكنكم تس��تعجلون( ]رواه البخاري[. 
ونقول: أال يس��تحق هذا النبي الكرمي أن 
يكون "رائد التفكير اإليجابي" حيث أنه 
دع��ا للتفاؤل واخلير واحملب��ة ونهى عن 
التش��اؤم في زمن لم يكن أحد يعلم شيئاً 
ع��ن فوائ��د التفكي��ر اإليجاب��ي؟ ه��ذا هو 
رس��ول الله، وهذا هو سّر محبة املؤمنني 
ل��ه والدفاع عنه والش��وق للقائه.. صلى 

الله عليه وسلم.

عبد الدايم الكحيل، موقع الكحيل 
لإلعجاز العلمي

 س 5 و28 دقيقةالصبح : 
 س 6 و55 دقيقةشروق الشمس :

 س 12 و39 دقيقةالظهر :
 س 15 و42 دقيقةالعصر :

 س 18 و13  دقيقةالمغرب :
س19 و37 دقيقةالعشاء : 

السؤال : هل الزوجة ملزمة بخدمة البيت، مبا في ذلك تربية األطفال؟
اجل��واب : اختل��ف أهل العلم في مس��ألة خدم��ة الزوج��ة لبيتها، فذهب 
بعضه��م إل��ى ع��دم وج��وب ذلك أص��ال، وذهب بعضه��م إلى وج��وب ذلك 
باملع��روف أي مبا جرت ب��ه العادة من خدم��ة مثلها. وذه��ب بعضهم إلى 
حتكي��م العادة والعرف، فإن كانت الزوج��ة ممن جرت العادة بأن مثلها ال 
َيخِدم، فيجب على الزوج حينئذ أن يوفر لها خادمة تخدمها. وإذا كانت في 
عرفه��م أنها تخدم وتقوم بحاجة البيت من الطبخ وغيره كتربية األطفال، 
فعليه��ا أن تقوم بذلك، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وس��لم يخدمون 
ف��ي البيت، يخدمون الرس��ول صلى الله عليه وس��لم في بيت��ه، يقدمن له 

الطعام و احلاجات وهن أشرف النساء رضي الله عنهن.
وأما معاونة الرجل زوجته في ش��ئون البيت: فال ش��ك أنه من إحس��ان 
العش��رة ومكارم األخالق التي سّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
ُجِل ِف��ي أَْهلِِه، فيه  فق��د روى البخ��ارّي في صحيح��ه قال: َب��اب ِخْدَم��ِة الَرّ
األْس��َود أنه َس��أَل أم املؤمنني َعاِئَش��َة رضي الله عنها: َما َكاَن الَنِّبُي صلى 
الل��ه عليه وس��لم َيْصَنُع ِفي اْلَبْيِت؟ َقاَل��ْت: َكاَن َيُكوُن ِفي ِمْهَن��ِة أَْهلِِه، َفإَِذا 
َس��ِمَع األَذاَن َخ��َرَج. ق�ال املهلّب: هذا من فعله عليه الصالة والس��الم، على 
س��بيل التواضع ولَيُس��َنّ ألمته ذلك، فمن الُس��ّنة أن ميتهن اإلنسان نفسه 

في بيته فيما يحتاج إليه من أمر دنياه وما يعينه على دينه، والله أعلم.

الشيخ حمدة سعّيد مفتي الجمهورية التونسية
ديوان االفتاء

هناك فارق بني حتقيق العبودية وحتقيق اإلجنازات الشخصية 
وال يعل��م ه��ذا إال من تخلّص م��ن مراد نفس��ه إلى مراد رّب��ه. تظهر 
مج��االت متع��ددة كل فترة م��ع تغير األوض��اع واألزمن��ة من طلب 
للعلم الشرعي، وظهور القنوات الفضائية، وانتشار الكتب الفكرية 
والروايات املترجمة، وانتش��ار الفيس بوك وتويتر. ومع ظهور كل 
مجال وس��طوع نخبته تتش��رف النفس لسلوك هذا املجال وحتقيق 
إجن��از فيه بعيدا عما إذا كان هذا املج��ال يصلح له أم ال؟ أرضى لله 
أم ال؟ جتده مع بداية التزامه يبحث عن حتقيق وجوده في أي مكان 
س��واء عن طريق حفظ املت��ون أو حتصيل األس��انيد أو.. أو.. عاش 

أسيرا لضغوط جماعته وبيئته و.. و..
خل��ق الل��ه عز وج��ل كل من��ا يصلح ألعم��ال معينة وتك��ون هذه 
األعم��ال ه��ي عبودية ذلك الش��خص وال يش��عر فيه��ا بالعنت. قال 
رس��ول الله صلى الله عليه وس��لم )اعملوا فكل ميس��ر ملا خلق له( 
ونطق��ت البق��رة، حينم��ا ركبها صاحبه��ا وضربها، وقال��ت )إنا لم 
نخل��ق لهذا وإمنا خلقن��ا للحرث( )احلديث ف��ي البخاري( لتوضح 
البق��رة أن املش��ّقة غالبا تصيب ال��ذي يتخلى عن قدرات��ه ويحاول 
عمل ما ال يس��تطيع فقد ُيصرف اإلنس��ان عن حتقيق عبوديته التي 
يس��تطيعها بس��بب بري��ق األضواء الت��ي تظهر تباعا ف��ي املجاالت 
املختلف��ة. فليح��رص كل منا على ما ينفع��ه وال يلتفت إلى إجنازات 

يريد أن يرضي بها ذاته التي قّدسها ونفسه التي عظمها.
إن ح��ب حتقي��ق اإلجن��ازات وتخط��ي الصع��اب جعل��ت أقوام��ا 
يطلب��ون من الل��ه أن يباع��د بني أس��فارهم فقال��وا )ربن��ا باعد بني 
أس��فارنا(، حتى يحقق��وا أمانيهم في تخطي املف��اوز. وأخيرا يقول 
الله )تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علّوا في األرض...( 
يق��ول الفضيل قطعت ه��ذه اآلية كل األمان��ي، وكان عمر بن العزيز 

يرددها دائما حتى قبض.

شبكة األلوكة
أعلنت هيئة اإلذاع��ة والتلفزة الفنلندية 
أنه سيتم ابتداًء من مارس املقبل إطالق 
ص للقرآن الكرمي.  برنامج إذاعي ُيخَصّ
وذكرت الهيئة على موقعها اإللكتروني 
أن البرنام��ج اخل��اص بالق��رآن الكرمي، 
س��ُيَبث على أم��واج "اإلذاع��ة األولى" 
ابت��داًء من 7 مارس املقب��ل، وتبلغ مدته 

30 دقيقة، وسيستمر ملدة 60 حلقة
 وأضاف��ت الهيئ��ة أن ه��ذا املش��روع 

الطم��وح َيهدف إلى تعري��ف الفنلنديني 
اإلس��المية  والثقاف��ة  الك��رمي  بالق��رآن 
بش��كل ع��ام، م��ن أج��ل تعزي��ز احلياة 
املش��تركة في هذا البلد الواقع في شمال 
أوروبا. وأش��ارت إل��ى أن كل حلقة تبدأ 
مبناقش��ة ب��ني اإلمام "أن��س احلجار"، 
رئيس اجلالية املس��لمة ف��ي "فنلندا"، 
"جاك��و  بالفنلندي��ة  الن��ص  ومترج��م 
س��يتطرقان  حي��ث  أنتي��ال"؛  هامي��ني 
للن��ص  والتاريخ��ي  الدين��ي  للس��ياق 

القرآن��ي. وأك��د اإلمام "أن��س احلجار" 
أن البرنام��ج خط��وة مهم��ة ف��ي تعزيز 
املس��لمني  ب��ني  والتق��ارب  التفاه��م 
املجتم��ع  ف��ي  األخ��رى  واملكون��ات 
الفنلن��دي. يذك��ر أن��ه وفًق��ا لتقدي��رات 
الس��لطات الفنلندي��ة، يض��م ه��ذا البلد 
نح��و 60 ألًف��ا م��ن املس��لمني، وتتك��ون 
اجلالية املسلمة في "فنلندا" أساًسا من 
الالجئني الصوماليني والعراقيني الذين 

استقروا في البالد منذ عام 1980.

فنلندا:

القرآن الكريم على أمواج اإلذاعة الفنلندية

اآلن ُنغّيْر 
ِسِهْم( )الرعد، 11(
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فسحة 
قرآنية

فتاوى

أوق��ات الص��الة لي��وم اخلميس 7 
جم��ادى األول 1436 هجري املوافق 

ل� 26 فيفري 2015 ميالدي
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ثقافية
11صوتكم

- سماح بن عبد اهلل
تناول��ت  رواي��ة  الش��اه..."  يس��قط   "
ع��ّدة حقب��ات زمنّي��ة ُمترابط��ة؛ فت��رة 
الث��ورة  وان��دالع  الديكتاتورّي��ة 
سياس��ّية  جتاذب��ات  م��ن  بعده��ا  وم��ا 
واجتماعّي��ة جمعها ظ��رف مكانّي واحد 
أال وه��و تون��س. كان الكات��ب حاض��را 
بني ش��خوص الرواية الت��ي راوح فيها 
ب��ني الس��رد واللوح��ات الرمزّي��ة التي 
ارتك��ز فيها على الوص��ف وغلبت عليها 
االس��تعارة والس��خرية واملُبالغة، "... 
هاجمها دون انتظار أو توّقع، كما تنزل 
من السماء صاعقة أو يثور ُبركان حتت 

األقدام.."
أقصوص��ات  فيه��ا  تداخل��ت  رواي��ة 
بنته��ا نف��س املواضي��ع الت��ي م��ا انفّك 
بص��وت  يتناوله��ا  التونس��ي  الش��عب 
جه��ورّي وصري��ح بعيدا ع��ن االختباء 
خل��ف اجلدران واحلدي��ث عنها بصوت 
خافت مس��روق قب��ل الث��ورة وفي عهد 

الدكتاتورّية.
بأس��لوب  روايت��ه  التيموم��ي  كت��ب 
ُمسترس��ل وبلُغة ُمترابط��ة  والّصادرة 
ع��ن دار س��حر للنش��ر وف��ي م��ا يلي ما 

صّرح به ل�"الضمير".

أحداث سياسية واجتماعّية ُمتباينة
إّن الّرواي��ة في ش��كل لوح��ات ُمرّقمة 
ُمتّكونة م��ن مجموعة من القصص التي 
انطلقت بتش��ابك أبطال الرواية خميس 
وعّياد الّرافع��ني لراية اجلالّد ومنصور 
وأمثال��ه ضحّي��ة السياس��ة واملُجتمع، 
عندم��ا وجد منصور نفس��ه بني مخالب 
البوليس السياس��ي ُمّتهما بعداء حزب 
احتفاله��م  ي��وم  الّدس��تورّي  الّتجّم��ع 
بذكرى السابع من نوفمبر بسبب خرقه 
لطب��ل رخيص؛ ومن هنا تب��دأ قّصة من 
أص��ل القّص��ة القائم��ة عل��ى انتص��اف 
احل��ّق من الظامل��ني ما عّبر عن��ه الكاتب 
بقوله".. كما يستطيع بيدق صغير في 
ظروف مواتية، أن يحصر ش��اه الّرقعة 

ويهزمه."
كما كش��ف الّراوي قصصا من الواقع 
املُع��اش عل��ى غ��رار عّي��اد الق��ّواد الذي 
االنح��راف  أش��كال  م��ن  ش��كل  ُيعتب��ر 
األخالق��يّ ومن الش��خصّيات املُتس��لّقة 

لالرتقاء في شكل ُمغاير لإلرهاب.
وأّكد الكاتب على أّن كّل األقصوصات 
وإن تباع��دت ف��ي الظ��رف الزمكانّي إالّ 
أّنها اجتمعت حتت سقف الواقعّية التي 

ع��اش عل��ى وقعها الّش��عب التونس��ي 
طيل��ة زمن طوي��ل، والهدف منه��ا إبراز 
أوج��ه ُوق��وف الوط��ن أو ُس��قوطه م��ن 
ي عند  خالل الرغبة في االنتقام والتش��فّ
الضحّي��ة الت��ي تباينت ف��ي الرواية من 
ش��خصّية إلى أخ��رى من اجل��الّد الذي 
جتلّى في عّدة ش��خوص ُمختلفة، حيث 
انته��ت الرواية التي تبحث عن س��قوط 
الش��اه باملُصاحلة وهو باألس��اس وهُم 
االنتق��ام واالنتص��ار ف��ي اخلي��ال؛ " ال 
حُتّدثن��ي ع��ن الّرقع��ة الّصغي��رة ب��ني 
يدي��ك، دعها فق��د خدعتك طوي��ال، أعني 
ُرقعة احلي��اة الّطويلة التي لم تكن فيها 
العبا بل ملعوبا بك... ظننت أّنك تربح، 
تربح، وت��زداد نفوذا وس��طوة فربحت 

األشياء وزنا لكّنها أفقدتك توازنك."

مكان
ّ
ورة تتحّدى الز

ّ
الث

انته��ت قضّية ُقّوة الّس��طوة ولو عند 
الق��ّواد باله��وان والكس��ر، كما انكس��ر 
ولي��س  جس��دّيا  احل��ّق،  ع��ن  الباح��ث 
نفس��ّيا.." أثقلهما املرض وفع��ل الّزمن 
والقدر واألجس��اد الفانية فلم يستطيعا 

الوقوف..."
لكّن الّث��ورة وُرغم تالطمه��ا بني قّوة 

امل��ال ونظ��ارة الفك��ر النّي��ر واحلرّي��ة 
املُرتبط��ة بالّدميقراطّية، حت��ّدت قذارة 
الزم��ان ونفض��ت الغبار عن ه��ذا وذاك 
ودع��ت اجلميع للنس��يان وكب��ت اآلالم 
كان��ت  وهك��ذا  للقي��ام،  تدفعه��م  علّه��ا 
خمي��س  عّمه��ا  دع��ت   ..." املُصاحل��ة 
للتخّف��ف م��ن قذارت��ه الّثقيل��ة، ودع��ت 
الّضي��ف لنس��يان وجعه وكب��ت آالمه، 

علّهما يستطيعان بعد ذلك القيام."
وف��ي نهاي��ة احلدي��ث أش��ار ه��ادي 
القادم��ة  الرواي��ات  أّن  إل��ى  التيموم��ي 
س��تصدر عن دار اجلنوب للنش��ر حتت 
إش��راف األس��تاذ توفي��ق ب��ّكار ورمّب��ا 
ُتع��رض ف��ي مع��رض تون��س الّدول��ي 

للكتاب في الّسنة القادمة. 

الروائي هادي تيمومي لـ"الضمير"
الوطن.. بين الُمصالحة واالنتقام

تونس-
تعلن وزارة الثقافة عن فتح باب 

الترشح للحصول على منحة 
للمساعدة على إنتاج األعمال 

الكوريغرافية بعنوان السداسي 
األول لسنة 2015، فعلى الشركات 

واجلمعيات واألفراد الناشطني في هذا 
املجال تقدمي ملفاتهم إلى وزارة الثقافة 

مباشرة أو عن طريق البريد املضمون 
الوصول في أجل أقصاه يوم اخلميس 

19 مارس 2015، وتتضمن ملفات 
الترشح الوثائق التالية:

1.مطلب كتابي في الغرض باسم 
السيدة وزيرة الثقافة.

2.سيرة ذاتية مفصلة لصاحب 

املشروع واملشاركني فيه.
3. تقدمي املشروع مع ضبط 

تقديراته املالية.
 

.1تقديم وصف للمشروع.
-   طبيعة املشروع.

 -  الهدف من املشروع.
 -  طريقة إجنازه.

 2. جذاذة فنية.
 -  املؤلفون:

كوريغرافي؛ مصمم الرقصات، 
ودراماتورجيا فضال عن إخراج 

ركحي وموزع ومؤلف موسيقى، 
وسينوغرافي ومصمم مالبس.

 - األطراف املتداخلة في العرض 

عددهم واألسماء إن مت االتفاق معهم، 
راقصون وممثلون وعازفون

 ومغنون وفنانو سيرك…
 - تقنيون: ذكر األسماء وعددها 
واالختصاص: تقني صوت وتقني 
إنارة وتقني فيديو وموضب ركح 

واملكلف بالقيافة.

.3 التقديرات المالية للمشروع:
- تكاليف املشروع اجلملية.

-1  األطراف  املتدخلة.
-2  التنفيذ.

كراءات )ستوديو تدريب- مسرح 
.... ) ومعدات صنع إعالم وإشهار 

)معلقات، مطويات، أقراص 
مضغوطة…(

نفقات إدارية ونفقات العرض األول 
ونفقات متفرقة )تأمني نفقات أخرى( - 

 املجموع.
 -  التكاليف اجلملية املطلوبة من 

الوزارة.

مالحظة:
لكل مشارك احلق في تقدمي ملف 

مشروع واحد خالل كل دورة.
ال تقبل امللفات التي مت دعمها سابقا.

لإلدارة احلق مبطالبة صاحب 
املشروع مبزيد من البيانات واملعطيات 

بعد تقدمي امللف.
العنوان:

وزارة الثقافة عدد 02، نهج 02 
مارس 1934، القصبة 1030 تونس.

بالغ عن فتح باب الترشح للحصول على منحة للمساعدة على إنتاج األعمال الكوريغرافية

تونس-
التق��ت وزي��رة الثقاف��ة واحملافظة على 
الت��راث الس��يدة لطيف��ة األخض��ر ي��وم 
الثالثاء 24 فيفري 2015 مبقر الوزارة، 
بس��فير اجلمهوري��ة العربي��ة املصرية 
بتونس، الس��يد أمين جم��ال الدين عبد 
الفتاح مشرفه، للتباحث في سبل تدعيم 

التعاون الثقافي التونسي املصري.

به��ذه  الوزي��رة،  الس��يدة  وأك��دت 
املناس��بة، على ض��رورة دفع مس��توى 

التبادل الثقافي بني البلدين الشقيقني.
وم��ن جهت��ه، أك��د الس��فير املص��ري 
بتون��س على أهمية تفعي��ل دور الدولة 
املثقف��ني،  ودع��م  الثقاف��ي  املج��ال  ف��ي 
مضيف��ا أن��ه م��ن املمك��ن تنظي��م عرض 
املوس��يقى  لفرق��ة  بتون��س  موس��يقي 

العربي��ة املصري��ة كما ميك��ن أن ينتظم 
"أم  الراحل��ة  الفنان��ة  ح��ول  مع��رض 
كلث��وم" مبناس��بة مرور أربعني س��نة 

على وفاتها.
وفي نفس الس��ياق، اقترحت السيدة 
الوزي��رة إمكانية برمجة ع��رض لفرقة 
أم كلثوم باملهرجان��ات الدولية بتونس 
عل��ى غ��رار مهرج��ان قرط��اج الدولي، 

مؤك��دة عل��ى أهمي��ة تنوي��ع التع��اون 
الثقاف��ي ب��ني البلدين في مج��االت فنية 

مختلفة كالشعر واألدب.
وبهذه املناس��بة، أش��ار الس��يد أمين 
جم��ال الدي��ن عبد الفت��اح مش��رفه إلى 
ف��ي مع��رض تون��س  مش��اركة مص��ر 
الدولي للكتاب الذي س��ينتظم بداية من 

27 مارس إلى 05 أفريل 2015.

 تظاهرة استقبال الّربيع بدار 
ابي بتوزر

ّ
قافة أبي القاسم الش

ّ
الث

تنّظم دار الّثقافة أبو القاسم 
الّشابي من والية توزر تظاهرة 

استقبال الّربيع وذلك يوم الّسبت 
28 فيفري 2015 انطالقا من 

الّساعة 14:00 بعد الّظهر.
تستهّل الّتظاهرة بورشة رسم 
حتتضنها ساحة دار الّثقافة أبو 

القاسم الّشابي فيما يكون املوعد 
انطالقا من الّساعة 16:00 بعد 

الّظهر مع كرنفال استقبال الّربيع 
بساحة رأس العني.

الّسهرة يؤّثثها حفل فّني من 
الّتراث إضافة إلى عكاظية الّشعر 

الّشعبي. 

عرض لمسرحّية " ثروة " 
بمركز الفنون الّدرامّية والّركحّية 

بصفاقس
ينّظم مركز الفنون الّدرامّية 

والّركحّية بصفاقس يوم الّسبت  
28 فيفري 2015 انطالقا من 

الّساعة الّرابعة مساء عرضا لعمله 
الفّني اجلديد " ثروة " وذلك بقاعة 

العروض " عّياد الّسويسي" 
بفضاء املركز.

مسرحّية " ثروة " ، عمل 
من إنتاج مركز الفنون الّدرامّية 

والّركحّية بصفاقس، إخراج حامت 
حشيشة ونّص حلّمادي امللّولي.

معـــرض "لنهـــذي فنـــا" بقصـــر 
العبدلية بالمرسى

ينظم املركز الدولي للثقافة 
والفنون قصر العبدلية باملرسى 

ومستشفى الرازي مبنوبة معرضا 
بعنوان "لنهذي فنا" من 28 
فيفري إلى 11 مارس 2015.

مائدة مستديرة حول الموسيقى 
"الربـــوخ"  الحضاريـــة  الشـــعبية 

بالنادي الثقافي الطاهر الحداد
   في إطار املوعد الشهري 

للتراث الالمادي ينظم النادي 
الثقافي الطاهر احلداد مائدة 

مستديرة حول املوسيقى الشعبية 
احلضارية "الربوخ" مع األستاذ 

عبد الرزاق الفقي وذلك يوم 
اجلمعة 27 فيفري 2015 بداية من 

الساعة الثالثة بعد الزوال.
يذكر أن الربوخ هو نوع 

موسيقي حضري أصحابه فقراء 
يعيشون في األحياء الفقيرة  

والقصديرية يلتقون في املقاهي 
الشعبية يعّبرون عن ذاتهم وهم 

في غالبيتهم نازحون من األرياف. 
الربوخ فيه حسرة وألم ولكنه 

مرح فيه غناء ورقص، تستعمل 
فيه الدربوكة واملزود )آلة نفخ من 

جلد املعز(.

أجندا
 الثقافة...

جلسة عمل لتباحث التبادل الثقافي التونسي المصري
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صوتكم8 12 رأي
د. الزبير خلف الله

 المركز العربي 
التركي للتفكير الحضاري

أ-  الجمهوريـــة التركيـــة والمنعطف 
الجديد:

تع��د س��نة 2002 منعطف��ا مهم��ا في 
تاريخ تركيا احلديثة التي كانت وصلت 
فيها الدولة الى حافة االنهيار واالفالس 
وتراكم الدي��ون اخلارجية لدى صندق 
النق��د الدول��ي، ودخلت الب��الد في أزمة 
سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة 
جراء فشل األحزاب السياسية في إيجاد  

مخرج للوضع املتأزم في تركيا. 
وقد ب��دأت مظاه��ر األزمة ف��ي تركيا 
اجلمهورية تشتد أكثر مع تعطل املسار 
الدميقراطي في تركيا بسبب انقالب 28 
ش��باط 1997 ال��ذي أجبر فيه العس��كر 
الزعي��م االس��المي جن��م الدي��ن أربكان 
رئيس احلكوم��ة االئتالفي��ة آنذاك على 
تقدمي استقالة حكومته، مما اضطر جنم 
الدين اربكان الى تقدمي االستقالة خوفا 
من وقوع انقالب عسكري مباشر وحتى 
ال تتك��رر مأس��اة االنقالب��ات املاضي��ة 
1960،1970، 1980 الت��ي دفعت فيها 
تركيا والتجربة الدميقراطية والش��عب 
الترك��ي ثمنا باهض��ا، وافق��د تركيا أي 

قوة استراتيجية او حضارية. 
هذا الوض��ع الصعب الذي دخلت فيه 
تركي��ا املتهالك��ة اقتصادي��ا وسياس��يا 
أعط��ى الفرص��ة لعدة ق��وى داخلية من 
مافيا وبارونات املال وش��بكات الفساد 
للهيمن��ة عل��ى كل املفاص��ل األساس��ية 
للدولة بل التحكم في الوضع السياسي 

القائم في تلك الفترة. 
أم��ا عل��ى املس��توى اخلارج��ي فق��د 
أصبح��ت تركي��ا مرتهنة ل��دى صندوق 
النق��د الدول��ي وال��ى الق��وى الغربي��ة 
الت��ي بات��ت توظ��ف تركيا ف��ي تطبيق 
للتدخل  االس��تعمارية  اس��تراتيجياتها 
وذل��ك  األوس��ط،  الش��رق  منطق��ة  ف��ي 
بأثق��ال كاهل تركي��ا املأزوم��ة بالديون 
التي وصلت س��نة 2002 الى 23 مليار 

دوالر أمريكي. 
ف��ي  الكمالي��ة  ودخل��ت اجلمهوري��ة 
مرحل��ة امل��وت الس��ريري اس��تراتيجيا 
وحض��اري،  وسياس��يا  واقتصادي��ا 
مرحل��ة  املرحل��ة  ه��ذه  عل��ى  ويطل��ق 
احتض��ار اجلمهوري��ة التركية، وفش��ل 
م��ن  تبق��ى  م��ا  إنق��اذ  ف��ي  العلماني��ني 
ول��دت  الت��ي  الكمالي��ة  جمهوريته��م 
باألس��اس ضعيف��ة ومترهل��ة وفاق��دة 
االس��تراتيجي  العم��ق  ملقوم��ات 

واحلضاري.
ف��ي ظ��ل ه��ذه األزم��ة العميق��ة التي 
وقع��ت  اجلمهوري��ة  تركي��ا  تش��هدها 
انتخابات برملانية س��نة 2002 وكانت 
النتيج��ة صادمة ل��كل الق��وى الداخلية 
واخلارجي��ة، فق��د ف��از ح��زب العدال��ة 
والتنمي��ة احملاف��ظ الذي أسس��ه رجب 
طيب أردوغان مع عبد الله غل قبل سنة 

من إجراء هذه االنتخابات. 
رج��ب أردوغان وعبد الل��ه غل اللذان 
كانا عنصرين أساسيني في حزب الرفاه 

بقي��ادة املرح��وم جن��م الدي��ن أرب��كان 
انس��حبا بع��د ذلك م��ن ح��زب الفضيلة 
ال��ذي تأس��س بع��د اس��تقالة حكوم��ة 
كان  و  الرف��اه،  ح��زب  وغل��ق  أرب��كان 
تأس��يس ح��زب العدال��ة والتنمية بعد 
خروج أردوغان من السجن يعد تصورا 
جدي��دا واقعي��ا للتعامل م��ع ملفات جد 

متشابكة داخل تركيا وخارجها. 
وم��ا إن مت االع��الن ع��ن نتائ��ج فوز 
العدال��ة والتنمية إال وب��دأت كل القوى 
الداخلي��ة احملس��وبة عل��ى العلماني��ني 
االعالمي��ة  ووس��ائلهم  واليس��اريني 
متهم��ني  وحزب��ه  أردوغ��ان  بتش��ويه 
إي��اه بالرجعية واملاضوية. وقد س��مح 
ع��دد األص��وات التي أح��رز عليها حزب 
االنتخاب��ات  ف��ي  والتنمي��ة  العدال��ة 
بتش��كيل حكوم��ة مبف��رده، األم��ر الذي 
س��هل عليه قي��ادة البالد وف��ق تصوره 
احلزبي، ودخل��ت تركيا منذ عام 2002 
ف��ي مرحل��ة جدي��دة، وحتول��ت خ��الل 
ثالثة عش��رة س��نة ال��ى من��وذج عاملي 
بس��بب جناح ح��زب العدال��ة والتنمية 
في إخ��راج تركيا من األزم��ة التي كانت 
ال��ى  قوي��ة  وإعادته��ا  فيه��ا،  تتخب��ط 

الساحة الدولية من جديد.

والتنميـــة  العدالـــة  ب-حـــزب 
والتحديات االســـتراتيجية والحضارية 

لتركيا:
نري��د أن نش��ير هنا الى ك��ون جتربة 
ح��زب العدال��ة والتنمي��ة ل��م تول��د من 
ف��راغ، وإمنا س��بقتها مح��اوالت أخرى 
ج��ادة س��عت نح��و إع��ادة تركي��ا ال��ى 
عمقها االستراتيجي واحلضاري. ورغم 
أن ه��ذه التج��ارب ل��م حتق��ق نتائجه��ا 
املرج��وة إال أنه��ا ش��كلت رصي��دا مهما 
اس��تفاد من��ه ح��زب العدال��ة والتنمية 
كثي��را ف��ي صياغ��ة رؤيته السياس��ية 

واالستراتيحية واحلضارية. 
م��ن أه��م رواد ه��ذه التج��ارب عل��ى 
مس��توى الفعل السياسي جند في بداية 
اخلمس��ينات جترب��ة رئي��س ال��وزراء 
عدن��ان مندري��س الذي أع��اد األذان الى 
اللغ��ة العربية بع��د أن منع��ه اتاتورك 
 18 مل��دة  التركي��ة  باللغ��ة  واس��تبدله 
س��نة، كم��ا ق��ام مندريس بفت��ح معاهد 
فيه��ا  درس  الت��ي  واخلطب��اء  األئم��ة 
اردوغ��ان، اضاف��ة ال��ى ك��ون حكوم��ة 
مندري��س انفتحت ع��ن العال��م العربي 
ودعم��ت الث��ورة اجلزائرية بالس��الح، 
اال ان جترب��ة مندري��س عل��ى الرغم من 
انه��ا حاول��ت اع��ادة تركي��ا ال��ى عمقها 

احلض��اري لكنها ب��اءت بالفش��ل جراء 
التحدي��ات الداخلي��ة الكب��رى وحتك��م 
أعدم��ت  الت��ي  العس��كرية  املؤسس��ة 
مندري��س بعد االنقالب الذي وقع س��نة 

 .1960
وكذل��ك جند ف��ي النص��ف الثاني من 
الثمانينات جترب��ة تورغت أوزال الذي 
يع��د مهن��دس النهض��ة االقتصادية في 
تركي��ا و أول من فت��ح تركيا على العالم 
خصوص��ا عل��ى املس��توى االقتصادي، 
حي��ث عرف��ت تركيا ف��ي عه��ده انطالقة 
اقتصادية ودخول االس��تثمار األجنبي 
إليه��ا، وبدأت تتش��كل بني��ة اقتصادية 
هائلة للبلد اال أن هذه التجربة األوزالية 
تراجع��ت أيض��ا، وأصيب��ت بانتكاس��ة 
وذل��ك بوفاة تورغ��ت أوزال في ظروف 
يكتنفه��ا كثير من الغموض والش��كوك، 
إذ تؤك��د العدي��د م��ن التقاري��ر أنه مات 
مقتوال بالس��م بعد أن فش��لوا ف��ي قتله 
بالرص��اص خ��الل محاول��ة االغتي��ال 
التي دبرت ضده أثناء جتمع جماهيري 

كبير.
 ام��ا التجرب��ة الثالث��ة فه��ي جترب��ة 
الزعي��م االس��المي املرحوم جن��م الدين 
أرب��كان الذي يع��د أب التيار االس��المي 
الرج��ل  ف��ي تركي��ا، حي��ث دخ��ل ه��ذا 

املعترك السياس��ي بداية من الس��تينات 
بع��د عودته م��ن املاني��ا، وقد اس��تطاع 
أن يص��ل ال��ى نائ��ب رئي��س للحكوم��ة 
م��ن  أول  ه��و  كان  الس��بعينيات.  ف��ي 
أم��ر بتدخل اجلي��ش التركي في ش��مال 
جزي��رة قب��رص ح��ني أرادت اليون��ان 
احتاللها كاملة. جتربة أربكان استمرت 
ليصبح في سنة 1995 رئيسا حلكومة 
ائتالفية سعى من خاللها الى إزالة اليتم 
احلض��اري واالس��تراتيجي ع��ن تركيا 
وإرجاعه��ا ال��ى احلاضن��ة العربي��ة و 
االس��المية، وشكل مع ثمان دول عربية 
واسالمية مجموعة ما يسمى الكمنولث 
االس��المي، وه��ي مجموع��ة اقتصادية 
اس��المية أراد لها أرب��كان أن تكون قوة 
فك��رة  واقت��رح  اس��المية.  اقتصادي��ة 
إيجاد عملة اس��المية موح��دة لها وهي 
الدين��ار الذهب��ي االس��المي. وق��د القى 
مشروع الكمونولث االسالمي معارضة 
شديدة من قبل الغرب، ورأوا فيه حتديا 
مباش��را له وملصاحل��ه االقتصادية في 
املنطق��ة العربية واالس��المية، كما رأت 
فيه األح��زاب العلمانية الداخلية ضربا 
الكمالي��ة.  للجمهوري��ة  و  للعلماني��ة 
فتوح��دت القوى الداخلي��ة واخلارجية 
ضد أرب��كان، ووقع انق��الب 28 فيفري 
1997 األبي��ض، وأجب��ر أرب��كان عل��ى 
االستقالة، ومت منعه من السياسة ألكثر 
م��ن خم��س س��نوات، ومت وأد مش��روع 

الكومنولث االسالمي نهائيا.
ذكرنا هذه التجارب الثالث الس��ابقة 
لكي نؤك��د أن تركيا في عهد اجلمهورية 
الكمالي��ة ورغ��م انفصاله��ا متام��ا ع��ن 
عمقها االس��المي، وهيمنة ايديولوجية 
متطرف��ة تعادي كل ما يتصل باإلس��الم 
وبتاري��خ تركيا احلض��اري العثماني، 
وحتالفها اس��تراتيجيا م��ع قوى غربية 
ال ترغ��ب في نه��وض تركيا م��ن جديد، 
اال ان��ه ف��ي ظ��ل ه��ذه الظ��روف وجدت 
محاوالت إصالحي��ة مهمة تعرضت في 
مجمله��ا الى حتديات داخلية وخارجية 

كبيرة أعاق نضجها وأفشلتها.
غ��ل  الل��ه  وعب��د  أردوغ��ان  وكان   
مؤسس��ا ح��زب العدال��ة والتنمي��ة من 
جترب��ة  األق��ل  عل��ى  عاص��روا  الذي��ن 
تورغ��ت أوزال وجن��م الدي��ن أرب��كان، 
وعايش��ا حجم التحدي��ات الكبرى التي 
تعرضت له��ا هاتان التجربت��ان اللتان 
جنحت��ا على األق��ل من ناحي��ة التصور 
حي��ث  م��ن  فش��لتا  لكنهم��ا  واأله��داف 
املنه��ج واآللي��ة. ورغم إمي��ان أردوغان 
مبجموع اه��داف التجربة األربكانية إال 
انه اختلف مع استاذه أربكان في املنهج 
وااللية واخلطاب، وانس��حب من حزب 
الفضيلة ليش��كل مع رفيقه عبد الله غل 
ح��زب العدال��ة والتنمية ال��ذي بني في 
تصوراته والياته على انقاض التجارب 

السابقة. 
والتنمي��ة  العدال��ة  ح��زب  ق��رأ  لق��د 
الواقع السياس��ي الترك��ي جيدا، وفككه 
وأع��اد تركيبه م��ن جديد ف��ي جملة من 
واألولوي��ات  واأله��داف  التص��ورات 
وااللي��ات اجلدي��دة التي س��ينطلق بها 
س��نة  الغارق��ة  تركي��ا  الدارة  احل��زب 
٢٠٠٢ ف��ي أزم��ة عميق��ة ته��دد كيانه��ا 
الداخلي واخلارجي. ويبدو أن أردوغان 

تركيا
 من العمق االستراتيجي 

إلى العمق الحضاري )2/2(
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   رأي
13صوتكم

استفاد بش��كل جلي من جتربة املرحوم 
االصالح��ات  مس��ألة  ف��ي  مندري��س 
تورغ��ت  جترب��ة  وم��ن  الدميقراطي��ة، 
أوزال في االصالحات اإلقتصادية ومن 
جترب��ة أرب��كان خصوص��ا في مس��ألة 
إل��ى عمقه��ا احلض��اري  ع��ودة تركي��ا 

اإلسالمي.
 وقد قدم حزب العدالة والتنمية نفسه 
وزعيمه أردوغان على انه حزب علماني 
وليس إس��الميا، وانتهج خطابا مغايرا 
متاما عن خط��اب املرحوم أربكان، األمر 
ال��ذي طمأن الغرب نوعا ما، كما أنه قدم 
تركيا على اأها دول��ة تنتمي الى العمق 
االوروب��ي. وجن��ح في توظيف مس��ألة 
انضم��ام تركيا الى االحت��اد االوروبي، 
وحقق من خاللها جملة من االصالحيات 
اجلوهري��ة، أهمه��ا إخ��راج تركي��ا م��ن 
األزمة األقتصادية، وفتحها على أسواق 
اقتصادي��ة عاملي��ة جديدة مثل الس��وق 
العربية واالس��المية واالسوية، وجلب 
استثمارات اجنبية كبيرة عادت بالنفع 
على الوض��ع االقتص��ادي واالجتماعي 
ف��ي تركي��ا، وقللت م��ن نس��بة البطالة، 
وحتقي��ق من��و اقتصادي هائ��ل. كما مت 
حتييد املؤسس��ة العس��كرية عن القرار 
السياس��ي، وتصفي��ة الدول��ة العميقة، 
والقضاء عل��ى بارونات املال والفس��اد 
واملافيا التي أنهك��ت تركيا وأفقدتها كل 

مقومات النهوض واإلصالح. 
لق��د انطلق ح��زب العدال��ة والتنمية 
من أولوي��ات واقعية حتقق االس��تقرار 
السياسي واالجتماعي واالقتصادي في 
تركيا، وتس��اعدها على الع��ودة مجددا 
الى عمقها االس��تراتيجي واحلضاري . 
وفعال جنحت تركيا خالل الثالثة عشرة 
سنة املاضية في حتقيق اجنازات هائلة 
لم حتق��ق خالل ثمانني عام��ا من تاريخ 
اجلمهوري��ة. وأصبحت ثاني أكبر دولة 
عاملي��ة من حيث النم��و االقتصادي بعد 
الص��ني. وانتقل��ت من رتب��ة ١١٦ عامليا 
ال��ى الرتب��ة ١٢، ومتكن��ت خ��الل ه��ذه 
الفت��رة من دفع كل ديونها لدى صندوق 
النق��دي الدول��ي، ب��ل انتقل��ت تركيا من 
دولة مديونة ال��ى دولة مانحة أقرضت 
خمس��ة ملي��ارات دوالر ال��ى صن��دوق 
النقد الدولي الس��يف الذي كان مس��لطا 
عليه��ا والزال مس��لطا على رق��اب بقية 

الدول النامية و الضعيفة. 
 ورغ��م التحدي��ات الصعب��ة داخلي��ا 
وخارجي��ا فق��د حتول��ت جترب��ة حزب 
ف��ي  ف��از  ال��ذي  والتنمي��ة  العدال��ة 
البرملانية بأغلبية س��احقة  االنتخابات 
على مدار ثالث م��رات الى منوذج عاملي 
ناج��ح، أبه��ر كل العامل��ني ف��ي العم��ل 
السياس��ي م��ن اس��الميني وعلماني��ني، 
وح��ول تركيا ال��ى قبل��ة تتدف��ق عليها 
خصوص��ا  األجنبي��ة،  االس��تثمارات 
االس��تثمارات العربية واإلسالمية التي 
عرف��ت حكوم��ة أردوغ��ان كي��ف تنفتح 
عليه��ا، وتس��تفيد منها بش��كل كبير في 
االس��تراتيجي  التنم��وي  مش��روعها 

واحلضاري. 
لقد أزع��ج النجاح الترك��ي عدة قوى 
الت��ي  االوروبي��ة  خصوص��ا  دولي��ة 
حاول��ت أن تعرق��ل انضم��ام تركيا الى 
االحتاد االوروب��ي، وانتقلت الى توتير 

الوض��ع السياس��ي ف��ي تركي��ا. وكانت 
أحداث غيزي بارك هي مؤشر كبير على 
انزعاج القوى االوروبية وبعض الدول 
العربي��ة م��ن تركي��ا الت��ي أعلن��ت على 
القي��ام بجمل��ة م��ن املش��اريع العمالقة 
مثل املط��ار الثال��ث الذي س��يكون أكبر 
مطار ف��ي العالم، وكذلك مش��روع قناة 
استانبول الذي س��يجعل تركيا متنفذة 
بش��كل كبير على كل الس��فن التي تعبر 
منها، وسيدر عليها أمواال طائلة، وكذلك 
مش��روع املفاع��ل الن��ووي ال��ذي بدأت 
فيه، ومش��اريع التصنيع في األس��لحة 
واألقم��ار الصناعية، إضاف��ة الى موقع 
تركيا االستراتيجي الذي يعد أهم معبر 
ألنب��وب الغ��از م��ن آس��يا ال��ى أوروبا. 
تركيا في عه��د حزب العدال��ة والتنمية 
شهدت مس��يرة جناحها حتديات كبرى 
داخليا وخاريجا وسترى حتديات أكبر 
على املدى القريب والبعيد إذا اس��تمرت 
ف��ي ه��ذا املنه��ج النهض��وي احلضاري 

واالستراتيجي.

المســـتقبل  وتحديـــات  تركيـــا  ج- 
استراتيجيا وحضاريا: 

إن املتأم��ل في كت��اب" تركيا والعمق 
االس��تراجتي " لرئيس الوزراء احلالي 
داوود  أحم��د  االس��تراتيجي  املفك��ر  و 
النهض��ة  فلس��فة  جي��دا  ي��درك  أوغل��و 
التركي��ة اجلدي��دة وأبعاده��ا العميق��ة 
وق��وة النض��ج السياس��ي ال��ذي يتمتع 
ب��ه صن��اع الق��رار ف��ي تركي��ا الراه��ن 
الت��ي أصبح��ت أكب��ر ق��وة إقليمي��ة في 
منطق��ة الش��رق، وباتت تش��كل محورا 
اس��تراتيجيا ف��ي املع��ادالت االقليمي��ة 
والدولي��ة. لقد مثل كت��اب داوود أوغلو 
خالص��ة فلس��فة تركي��ا اجلدي��دة ف��ي 
الس��ياق الزمن��ي الراه��ن وف��ي املرحلة 

القادمة على املدى القريب والبعيد.
جنح��ت تركي��ا أخي��را ول��و بنس��بة 
مئوي��ة متوس��طة ف��ي اس��تعادة عمقها 
قوته��ا  خ��الل  م��ن  االس��تراتيجي 
االقتصادي��ة الت��ي حولته��ا ال��ى اكب��ر 
منطق��ة  ف��ي  الدولي��ة  للق��وى  مناف��س 
الش��رق االوس��ط وف��ي اس��يا وأوروبا 
وفي افريقيا بل وف��ي القارة االمريكية. 
ولعب��ت دورا مهما في طبيع��ة الصراع 
اجل��اري االن في كثير من مناطق العالم 
مث��ل القضية الفلس��طينية والس��ورية 
والعراقية واملصرية والليبية واليمنية. 
كما جنحت تركيا في استعادة عمقها 
احلضاري بنس��بة متوس��طة أيضا من 
خ��الل عودته��ا للتصال��ح م��ع هويتها 
االس��المية، وإح��داث مصاحل��ة وطنية 
مع كل كيانات املجتمع التركي املتعددة، 
ورفع احلظ��ر على تعليم اللغة العربية 
تدري��س  منه��ج  وإدخ��ال  والكردي��ة، 
التربية االس��المية ومادة القرآن الكرمي 
والس��يرة النبوية في امل��دارس، وجعل 
درس اللغ��ة العثمانية درس��ا إجباريا، 
وانفتح��ت عل��ى العال��م عل��ى العرب��ي 
ف��ي  العرب��ي  الربي��ع  دول  ومس��اندة 
ثوراته ضد الظلم واالستبداد والوقوف 
بجانب الالجئني السوريني واستقبالهم 

ومساعدتهم. 
تركي��ا  جعل��ت  االجن��ازات  ه��ذه  كل 
وف��ي  جدي��دة  مرحل��ة  ف��ي  تدخ��ل 

موق��ع ق��وي يختل��ف متام��ا ع��ن تركيا 
اجلمهوري��ة الكمالية. مم��ا جعل الكثير 
من املراقب��ني واحملللني يعتب��رون فترة 
والدة  ه��ي  والتنمي��ة  العدال��ة  ح��زب 
ه��ي  ب��ل  الثاني��ة،  تركي��ا  جلمهوري��ة 
نه��وض العم��الق العثمان��ي م��ن جديد 
ال��ذي ب��ات الغ��رب والكثير م��ن القوى 
الدولي��ة تنظر اليه عل��ى أنه ميثل املارد 
ال��ذي يطمح في اس��تعادة مج��د الدولة 
العثماني��ة م��ن جديد. خصوص��ا اذا ما 
حاولن��ا أن نفهم رمزي��ة إعادة أردوغان 
لطبيع��ة تش��ريفات احلرس الرئاس��ي 
عل��ى الط��راز العثماني، وم��ا يرمز اليه 
رق��م 16 في عدد عس��اكر التش��ريفات، 
وجع��ل اللغ��ة العثمانية لغ��ة اجبارية 
في معاهد األئمة واخلطباء، واستخدام 
خط��اب مفعم بروح االفتخ��ار باألجداد 
العثماني��ني وبتاريخهم العثماني مثلما 
رأين��اه أخي��را ف��ي العملية العس��كرية 
التي نظمها اجليش التركي في األراضي 
الس��ورية حلماية ضريح سليمان شاه 
جد مؤس��س الدول��ة العثماني��ة عثمان 
غ��ازي مؤس��س الدول��ة العثمانية وما 
حتمل��ه ه��ذه العملي��ة م��ن دالالت ف��ي 

املستقبل. 
رؤي��ة  تعك��س  املظاه��ر  ه��ذه  كل 
صن��اع الق��رار األت��راك إل��ى تركي��ا في 
املس��تقبل، والدور الذي س��تلعبه تركيا 
والدولي��ة،  اإلقليمي��ة  الس��احة  عل��ى 
وحجم تأثيرها عل��ى طبيعة التوازنات 
االس��تراجتية في النظام العاملي القادم 
ال��ذي دعت تركيا مرارا إلى صياغته من 
جديد، ألن النظام الدولي الراهن انتهت 
صالحيت��ه وفش��ل ف��ي حتقيق الس��الم 

العاملي. 
ويبقى الس��ؤال املهم في هذا الس��ياق 
وهو: ما هي التحديات التي س��تواجهها 
املس��توى  عل��ى  مس��تقبال  تركي��ا 
االستراتيجي واحلضاري؟ وهل ستنج 

في جتاوزها؟
لإلجاب��ة ع��ن ه��ذا الس��ؤال علينا أن 
نذك��ر ب��أن نوعي��ة املش��اريع العمالقة 
الت��ي س��تقوم به��ا تركي��ا و املش��اريع 
التي هي بصدد اجنازها تس��اعدنا على 
قراءة أو فهم رؤية صناع القرار األتراك 

ملستقبل تركيا داخليا وخارجيا.
أهم هذه املش��اريع جند أوال مش��روع 
س��نة  س��ينتهي  ال��ذي  الثال��ث  املط��ار 
2017، وس��يكون أكبر مطار في العالم 
متقدما من حيث طاقة االس��تيعاب على 
مطار فرانكفورت في أملانيا، وستصبح 
اخلطوط اجلوي��ة التركية األولى عامليا 
اجل��وي،  أس��طولها  حج��م  حي��ث  م��ن 
اجلوي��ة  الش��ركات  أكب��ر  وس��تنافس 
العاملية. وقد أثار هذا املش��روع انزعاج 
بع��ض الدول الغربي��ة خصوصا أملانيا 
التي يوجد فيها مط��ار فرانكفورت أكبر 

مطار في العالم اآلن. 
ثانيا مش��روع قن��اة اس��تانبول التي 
س��تكون بدي��ال ع��ن مضيق البوس��فور 
الذي سينتهي مهمته س��نة 2023 وفق 
م��ا نص��ت علي��ه اتفاقي��ة ل��وزان س��نة 
1923، وس��تتحول قناة استانبول إلى 
أهم قناة ترب��ط بني بحر مرمرة والبحر 
االس��ود، وستس��تفيد تركي��ا كثي��را من 
الناحي��ة االقتصادي��ة م��ن ه��ذه القناة، 

وستؤثر قناة استانبول على حتويل كل 
املناطق احملاذي��ة لها من نقطة انطالقها 
على البحر االس��ود الى بحر مرمرة الى 
منطقة جذب واس��تثمار عاملي كبير مما 
س��يحول استانبول الى مركز اقتصادي 

مهم جدا في العالم. 
اخ��رى  مش��اريع  ع��دة  هن��اك  ثالث��ا 
عمالقة كمشروع جسر ياووز سليم وما 
يحمله اس��م هذا اجلس��ر من حساس��ية 
جتاه العلوي��ني و إيران وريث��ة الدولة 
الصفوي��ة الت��ي حاربه��ا ياووز س��ليم 
وكاد ينهيها من الوجود. كذلك مشاريع 
أنفاق الطرق الس��ريعة حتت البحر مما 
يعني أن تركيا  تدرك أهمية هذه املعابر 
حتت امل��اء في ص��ورة م��ا اذا مت ضرب 
اجلس��ور الرابطة بني القس��م االوروبي 
واآلس��يوي في اس��تانبول. كما جند أن 
تركي��ا دخل��ت عال��م صناعة التس��ليح 
مس��توى  عل��ى  و  والن��ووي  احلرب��ي 
االتصاالت كاألقم��ار الصناعية وغيرها 
من املش��اريع التي جعلت من تركيا قوة 
منافس��ة لل��دول املصنع��ة الكب��رى في 

العالم.
كل ه��ذه املش��اريع العمالق��ة جعلت 
الغرب والدول الصناعية الكبرى تنظر 
إل��ى تركي��ا عل��ى أنه��ا املارد اإلس��المي 
ال��ذي نهض من جديد، وق��د يتحول إلى 
مص��در تهدي��د له��ا ف��ي املس��تقبل ليس 
في منطقة الش��رق األوس��ط فقط بل في 
العالم اإلسالمي، حيث تتواجد املصالح 

الغربية هناك. 
تركيا الراهن لم تع��د في نظر الغرب 
مت  الت��ي  القدمي��ة  اجلمهوري��ة  تركي��ا 
س��لخها حضاريا، وفق��دت كل مقومات 
املنطق��ة.  ف��ي  االس��تراتيجي  العم��ق 
تركي��ا الي��وم أصبحت عام��ال فاعال في 
اإلقليمي��ة والدولي��ة. لذلك  التوازن��ات 
حاول��ت ه��ذه ال��دول أن ترب��ك الوضع 
السياس��ي داخل تركيا من خالل احداث 
غي��زي ب��ارك الت��ي بين��ت التحقيق��ات 
تورط ع��دة دول أجنبية فيها ومنظمات 
دولي��ة وبالتع��اون م��ع بع��ض ق��وى 
لك��ن  ذل��ك.  ف��ي  الداخلي��ة  املعارض��ة 
تركي��ا اجلدي��دة اس��تطاعت أن تتجاوز 
وتص��ر  واملؤام��رات  التحدي��ات  ه��ذه 
على االس��تمرار في طريقه��ا النهضوي 
واملض��ي قدم��ا لكي تكون م��ن مجموعة 

الدول الكبار في العالم.
إن مجموعة املش��اريع املتنوعة التي 
ذكرناها س��ابقا عل��ى كافة املس��تويات 
تندرج ضمن ما يس��مى مش��روع تركيا 
اجلديدة التي يسمى بتركيا سنة 2023 
حي��ث س��ينتهي 100 ع��ام عل��ى قي��ام 
اتفاقية  التركي��ة وانته��اء  اجلمهوري��ة 
قاصم��ة  ضرب��ة  ش��كلت  الت��ي  ل��وزان 
لتركي��ا س��نة 1923  وحرمته��ا من كل 

فاعلية استراتيجية وحضارية. 
مش��روع تركيا اجلدي��دة التي حتدث 
عنه اردوغان سيكون عبر ثالث محطات 
كب��رى هي تركي��ا س��نة 2013، وتركيا 
س��نة 2053، وتركيا س��نة 2075. هذه 
احملط��ات تعكس بش��كل ج��دي الرؤية 
االس��تراتيجية واحلضارية التي يعمل 
م��ن أجلها صن��اع القرار االت��راك الذين 
يدرك��ون جي��دا حتقي��ق ه��ذه احملطات 
س��يتعرض إل��ى حتديات كبيرة س��واء 

داخلي��ا من قبل بع��ض القوى املناهضة 
ذي  الترك��ي  احلض��اري  للمش��روع 
املرجعية اإلس��المية، أو على املس��توى 
الغربي��ة  ال��دول  قب��ل  م��ن  اخلارج��ي 
واحلض��ارة الغربي��ة الت��ي ترف��ض ان 
تلعب تركيا أي دور يس��اهم في تشكيل 
دورة حضاري��ة إس��المية ف��ي العال��م 

العربي واإلسالمي. 
نحن إذن أم��ام مش��هد تكتنفه جدلية 
االس��تراتيجية واحلضارة في تش��كيل 
الترك��ي  احلض��اري  املش��روع  مالم��ح 
اجلدي��د ال��ذي يتبن��ى ضمني��ا نظري��ة 
اجلامعة االس��المية التي كان السلطان 
عبد احلميد الثاني قد دعا اليها، ثم فشل 
بس��بب مؤامرة االنق��الب الت��ي دبرتها 
الق��وى الداخلي��ة م��ع الق��وى الغربي��ة 

ضده. 
تركيا أصبحت تتحدث مع الغرب ندا 
لند، وباتت تتمدد في العديد من املناطق 
في العالم ، وتهيمن على أس��واق كبرى 
في اجلمهوريات التركية في آس��يا وفي 
املنطق��ة العربية وف��ي افريقيا و اميركا 
اجلنوبية وف��ي منطقة البلقان واوروبا 
الش��رقية. وه��ذه املناط��ق بق��در ماهي 
متث��ل أس��واقا اقتصادية مهم��ة اال أنها 
في اآلن نفس��ه متثل نفوذا اس��تراتيجيا 
وحضاريا يس��اهم في تشكيل املشروع 

التركي في املستقبل.  
وطبعا سيتعرض هذا التمدد التركي 
إل��ى التص��ادم م��ع ع��دة ق��وى إقليمية 
ودولي��ة طامع��ة ف��ي النف��وذ والتم��دد 
وأهمه��ا إيران التي تس��عى إلى الهيمنة 
عل��ى منطق��ة الش��رق األوس��ط، وكذلك 
ال��دول الغربي��ة التي س��تحاول إيقاف 
التم��دد الترك��ي وجلم��ه للحف��اظ على 

مصاحلهم في مناطق التمدد التركي. 
الغربية  الدراس��ات  تركي��ا وحس��ب 
نفسها ستصبح في املستقبل قوة كبرى 
في العالم، وس��تكون فاع��ال مؤثرا على 
طبيعة التوازنات في العالم وفي النظام 
العامل��ي اجلدي��د ال��ذي يس��عى الغ��رب 
ان يش��كله وف��ق معايي��ره ومصاحل��ه 
وه��و االمر الذي س��يجعله يصطدم فيه 
م��ع تركيا اجلدي��دة الخت��الف املصالح 

واألهداف. 
خالص��ة الق��ول ميكنن��ا أن نق��ول إن 
تركيا على الرغم من أنها خطت خطوات 
جب��ارة في إع��ادة عمقها االس��تراتيجي 
واحلضاري إال أن املسافة أمامها مازالت 
طويل��ة ج��دا نح��و حتقي��ق مش��روعها 
احلض��اري الذي آم��ن به صن��اع القرار 
م��ا  إذا  خصوص��ا  احلالي��ني.  ألت��راك 
اعتبرن��ا أن حجم التحديات املس��تقبلية 
س��تكون كبي��رة جدا ف��ي ظ��ل األحداث 
اجلارية اآلن في منطقة الشرق االوسط 
الت��ي تتع��رض إل��ى مخط��ط للتقس��يم 
واع��ادة صياغته��ا من جديد، ق��د تكون 
تركي��ا إحدى ه��ذه ال��دول املعرضة له. 
لقد حاولن��ا في هذه الدراس��ة ان جنمع 
بني ثنائي��ة االس��تراتيجية واحلضارة 
احلض��اري  املش��روع  مالم��ح  لق��راءة 
الترك��ي الق��ادم ف��ي س��ياقه التاريخي 
وف��ي س��ياقه الزمني الراه��ن ومالمحه 
علي��ه  س��تكون  وم��ا  املس��تقبل  ف��ي 
تركي��ا واملنطق��ة والعال��م بش��كل ع��ام 

جيوسياسيا وجيوستراتيجيا. 
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ف��ي كل مرحل��ة م��ن تاري��خ أم��ة من 
األمم تس��طع في س��مائها جن��وم تهدي 
احلائري��ن وق��د تض��يء س��ماءها حتى 
لكأنها في رابعة النهار إذا كثروا واشتد 
وهجه��م فامتد مخترقا الزم��ان واملكان، 
كأش��به ما يكون بالطاقة املتجددة التي 
ال تنفد. تقديرنا أن صاحب الظالل س��يد 
قط��ب ومج��دد الفك��ر اخللدون��ي مال��ك 
ب��ن نبي رحمهم��ا الله من ه��ذا الصنف. 
فكالهما تع��ددت اهتماماته، ولكن عينه 
كان��ت ال تتح��ول ع��ن س��ؤال النهض��ة 
احل��ارق: مل��اذا تأخ��ر املس��لمون وتقدم 
غيره��م؟ فكي��ف أج��اب كل منهما؟ ومن 
خالل رحلة تتلمذي لهما، أين اس��تقرت 

مركبتي منهما؟ 
-1 رمب��ا يك��ون املرح��وم مال��ك ب��ن 
نب��ي اخلليف��ة الش��رعي للعالم��ة عب��د 
الرحم��ن ب��ن خل��دون رغ��م أن ب��ن نبي 
لي��س مؤرخ��ا، ولكنهم��ا يش��تركان في 
أن كليهما فيلس��وف للتاريخ وللتاريخ 
إن  تق��ول  أن  ول��ك  بال��ذات،  اإلس��المي 
كليهما مؤرخ حضاري، أعمل معوله في 
احلفر والتنقيب عن األس��س التي قامت 
عليه��ا حضارة اإلس��الم وبه��ا ازدهرت 
وآت��ت ثماره��ا اليانعة، وم��ن أين دخل 

عليها الصقيع الذي جّمدها؟ 
ورغ��م أن اب��ن خل��دون اجت��ه أكث��ر 
إل��ى العوام��ل السياس��ية واالجتماعية 
واملس��ؤولة  ال��دول  لقي��ام  والديني��ة 
عن قوته��ا وتلك املتس��ببة ف��ي ضعفها 
وانهياره��ا، ف��إن ب��ن نب��ي أعم��ل فكره 
ضم��ن منظور أوس��ع م��ن ه��ذه الدولة 
ف��ي  يبح��ث  فه��و  تل��ك،  أو  اإلس��المية 
الظاهرة احلضارية ذاتها التي أفرغ لها 
جهده وش��غل به��ا عمره، وه��و ما يهبه 
تفردا في الفكر اإلس��المي املعاصر الذي 
شغل نفس��ه أكثر في البحث في اإلسالم 
ذات��ه لينتهي جوابا عن س��ؤال النهضة 
امل��ؤرق: مل��اذا تأخ��ر املس��لمون وتق��دم 

غيرهم؟
إن س��بب ذل��ك ابتعادهم ع��ن حقائق 
اإلس��الم وتش��ّوهها في نظرهم، وهو ما 
يقتضي نق��دا ملا هم عليه م��ن تدين، مبا 
ق��د ينته��ي إل��ى تبديعهم في نظ��ر كثير 
م��ن املصلحني أو حتى تكفيرهم في نظر 
املتش��ددين، متهيدا لدعوتهم مجددا إلى 
كلم��ة التوحيد، كما ظه��ر ذلك على نحو 
ما في منظور بعض الس��لفيني وفي فكر 
س��يد قطب في مرحلت��ه الثاني��ة، بينما 
اجت��ه مالك ب��ن نبي إلى حياة املس��لمني 
وإلى تاريخهم يقلّب، كاش��فا عن مواطن 
"التخل��ف" فيهم��ا، مقاب��ل م��ا يجب أن 
يكون��وا علي��ه من "حتضر"، إذ املس��لم 
من ه��ذا املنظور ميكن أن يك��ون متخلّفا 
كم��ا ميك��ن أن يك��ون متحض��را.. ميكن 
أن يك��ون ع��ادال عقالنيا في اس��تخدامه 
كم��ا  املادي��ة،  إمكانات��ه  ول��كل  لوقت��ه 
يري��د ل��ه اإلس��الم، لكن��ه وه��و املس��لم 
املقيم لش��عائره الديني��ة ميكن أن يكون 
ظامل��ا مس��تهترا بالوقت وبامل��ال وبكل 

اإلمكانات املتاحة. 
فاملس��لمون حسب القرآن وفي الواقع 
"فمنه��م ظال��م لنفس��ه ومنه��م مقتصد 
ومنهم س��ابق باخليرات"، ومقابل ذلك 

ميكن لغير املؤمن أن يكون عادال عقالنيا 
في حسن استخدامه للوقت ولإلمكانات 
املادي��ة، فيكون متحض��را، كما ميكن أن 
يكون متخلفا ظاملا مس��تهترا. ولذلك أقر 
احملقق��ون من العلم��اء أن امللك -ولك أن 
تقول احلض��ارة- ال يقوم إال على العدل 
ولو مع الكفر، ولكنه ال يقوم على الظلم 

ولو مع اإلميان.
فحس��اب اإلميان مجاله اآلخرة، رغم 
تأثيره في الدنيا احملكومة بحساب سنن 
األعمال، من حس��ن وقبح وع��دل وظلم 
وإتقان وإهمال وجّد وكس��ل، وش��ورى 
واس��تبداد.. بصرف النظر عن النوايا.. 
إنها الس��نن. ق��ال تعالى "م��ن كان يريد 
إليه��م  ن��وف  وزينته��ا  الدني��ا  احلي��اة 
أعماله��م فيها وه��م فيها ال يبخس��ون" 

)هود(.
ل��م أح��ظ بش��رف لق��اء صاحب   2-
الظ��الل رحمه الله، ولكني ق��رأت كل ما 
كتب��ه ف��ي أول اجتاه��ي اإلس��المي إث��ر 
حتول��ي م��ن االجت��اه القوم��ي وتأثرت 
ه��و وش��قيقه محم��د  بالغ��ا  تأث��ر  ب��ه 
رضي الله عنهما، وم��ررت على املوطن 
ال��ذي انتقد في��ه س��يد "كاتب��ا" اكتفى 
بنعته باجلزائ��ري، وكان موضع النقد 
ه��و متيي��ز "الكات��ب اجلزائ��ري" ب��ني 
اإلس��الم واحلض��ارة عل��ى نح��و ميكن 
مع��ه أن يك��ون املس��لم متحض��را كم��ا 
ميك��ن أن يك��ون متخلف��ا.. انتق��د س��يد 
بش��دة هذا التمييز، ألن املسلم عند سيد 
قطب بالض��رورة متحضر، إذ اإلس��الم 
بتعريف��ه ه��و احلض��ارة، وبالتالي فال 
حتّض��ر خارج اإلس��الم ما دام اإلس��الم 
احلي��رة  وأصابتن��ي  احلض��ارة.  ه��و 
بعدم��ا قرأت أعمال ب��ن نبي، ولم يرتفع 
عني كابوس الش��ك وتنح��ّل عني عقدة 

احليرة حتى قدمت إلى اجلزائر وأنا في 
طريق عودتي من فرنس��ا عبر إس��بانيا 
أواخر 1969 حيث فّج��رت آثار األجداد 
ه��ي  تل��ك  أعماقي.. كان��ت  األندلس��يني 
زيارتي األولى للجزائر، ولم يكن عندي 
فيها مبتغ��ى غير اللقاء مبالك، وكنت قد 

مسحت كتبه تقريبا. 
مفتوح��ا  متواضع��ا  بيت��ا  كان 
للزائري��ن.. وكان احلدي��ث مع��ه صعبا 
ألنه يفرض عليك صرامة عقلية شديدة، 
فهو يستوقفك، حامال إياك حمال على أن 
تكون متماسكا في طرحك، ال تلقي الكالم 
على عواهن��ه، فتفكر وتعيد التفكير قبل 
أن جترؤ على صياغة جملة، بني يديه. 

س��ألته ع��ن املس��ألة الت��ي حّيرتن��ي 
مسألة اإلسالم واحلضارة؟ فاستفاض 
ف��ي الش��رح، حت��ى اجنل��ت من نفس��ي 
كل ش��بهة وانقش��ع كل التب��اس ح��ول 
املس��ألة الت��ي ش��ددت إليه الرح��ال من 
أجله��ا، فخرجت م��ن عنده وق��د امتألت 
املس��الة ه��ي قط��ب  ه��ذه  ب��أن  قناع��ة 
الرحى الذي يتح��رك حولها فكر الرجل 
وليس��ت باجلزئي��ة العارض��ة كما هي 
عند الكثيرين، وذلك ضمن رؤية شاملة 
للحضارة اإلس��المية ولواقع املس��لمني 
وللواق��ع الدولي، مبا يفت��ح أمامك آفاقا 
ويض��ع  والتفس��ير،  للتفكي��ر  رحب��ة 
ف��ي ي��دك مفتاحا ملا اس��تغلق م��ن كثير 
م��ن األس��ئلة واملعض��الت ف��ي التاريخ 

والواقع.
-3 بعد تفّكر طويل وحيرة وجتاذب 
في نفسي بني اإلمامني، جتلت في نفسي 
العظيم��ني  الرجل��ني  مكان��ة  كالصب��ح 
إذا  أنن��ي  أدرك��ت  منهم��ا..  كل  وموق��ع 
ابتغي��ت تفس��يرا آلي م��ن كت��اب الل��ه 
وبخاص��ة التفس��ير البيان��ي واملنظور 

الشامل للسورة في ترابط ومتاسك آيها 
ومحايثتها املس��تمرة للواقع باعتبارها 
ق��وة تغيير له وليس مجرد تش��خيص، 
صاح��ب  "الس��يد"  م��ن  أول��ى  فلي��س 
"الظالل" أظف��ر عن��ده مببتغ��اي ولكن 

دون اقتصار عليه أو استغناء عنه. 
أم��ا إذا رمت بحث��ا وتفكي��كا لظواهر 
عل��ى  والوق��وف  والتحض��ر  التخل��ف 
محركاتها ف��ي تاريخنا وواقعنا، فليس 
في الفكر اإلس��المي املعاصر ما يس��عف 
ويني��ر الطري��ق إلى الواق��ع وإلى كتاب 
الل��ه خي��ر م��ن مال��ك ب��ن نب��ي صاحب 
سلس��لة "احلضارة"، فإذا كان احلديث 
في احلضارة فال يفتى ومالك في املدينة.

ج��واب س��ؤال النهض��ة: مل��اذا تأخر 
املس��لمون وتق��دم غيره��م؟ عن��د س��يد 
واض��ح جل��ي: إن الس��ؤال م��ن أصل��ه 
خاطئ.. املس��لمون تخلفوا ألنهم تركوا 
اإلسالم، فينبغي دعوتهم إليه من جديد، 
فنعلمهم معنى ال إل��ه إال الله باعتبارها 
منه��ج حياة. أما غيرهم فلم يتقدموا، بل 
ه��م في جاهلية جهالء، ألن اإلس��الم هو 

احلضارة. 
أما عند بن نبي فاألمر غير ذلك.. ليس 
اإلس��الم هو احلض��ارة، اإلس��الم وحي 
نزل من السماء  بينما احلضارة ال تنزل 
من الس��ماء وإمنا يصنعها البشر عندما 
يحس��نون توظيف ملكاتهم في التعامل 
مع الزم��ان واملكان.. اإلس��الم ال يصنع 
احلض��ارة بذات��ه، وإمنا بالبش��ر عندما 
يفهمونه على حقيقته فيتولون التفاعل 
اجل��اد ب��ه وخلط��ه بالت��راب والزم��ان 
وامل��كان فيصنع��ون من ذل��ك حضارة. 
احلض��ارة اإلس��المية هي ه��ذا التفاعل 

اجلاد بني اإلنسان والتراب والوحي.
ق��د ينج��ح املس��لم ف��ي ه��ذا التفاعل 

فيصن��ع احلض��ارة، وق��د يفش��ل وه��و 
املس��لم وينج��ح غي��ره أي غي��ر املس��لم 
غي��ر  وني��ات  بقي��م  حض��ارة  فينت��ج 
م��ع  التعام��ل  أحس��ن  ألن��ه  إس��المية، 
س��نن الله توظيفا جيدا لعقل��ه وللوقت 

وللتراب.
وثي��ق  ارتب��اط  مال��ك  لفك��ر   4-
بالظاهرة االس��تعمارية التي ما كان لها 
أن تفش��و في أمتن��ا لوال التخل��ف الذي 
منحه��ا "قابلي��ة" التمكن فين��ا. ومالك 
متمي��ز ف��ي الفك��ر اإلس��المي املعاص��ر 
بتحليل��ه للظاهرة االس��تعمارية، وهو 
ما جعل��ه واحدا م��ن أهم أع��الم مفكري 
فان��ون  فران��س  مث��ل  الثال��ث  العال��م 
واإليراني علي ش��ريعتي.. مدرجا كفاح 
أمتنا ضمن كفاح الش��عوب املستعمرة، 
ومبش��را بعال��م ثالث متح��رر من قوى 
الهيمن��ة الش��رقية والغربي��ة، ومنّظرا 
ملؤسس��ات عاملثالثية مثل األفروآسوية 
ومؤمت��ر باندون��غ، ومدافع��ا ع��ن ثوار 
الالتيني��ة  وأمي��ركا  وأفريقي��ا  آس��يا 
ض��د االس��تعمار الغربي، س��واء أكانوا 

مسلمني أم غير مسلمني.
ه��ذا البع��د العمي��ق في فكر ب��ن نبي 
غائب في األدبيات اإلسالمية املعروفة، 
مب��ا يدرجها ضم��ن التي��ارات احملافظة 
التي ال تكاد ترى في الصراعات الدولية 
غي��ر وجهها العق��دي، وهو م��ا يحد من 
إمكان��ات لقائها به��ا وحتاوره��ا معها، 
فضال عن التعاون واالئتالف والتحالف 
عل��ى أس��اس رؤي��ة مش��تركة جامع��ة 
للمقهوري��ن ض��د جالديه��م املش��تركني 

اإلمبرياليني وعمالئهم.
-5 م��ن هن��ا يأتي وجه آخ��ر ألهمية 
مال��ك ب��ن نب��ي ف��ي فت��ح آف��اق الفك��ر 
اإلس��المي املعاصر وحركاته على قوى 
حترري��ة ثائرة ضد الظل��م الدولي، مثل 
الق��وى املناهضة للعومل��ة وأخطبوطها 
االقتصادي والثقافي والعس��كري وكذا 
القوى املدافع��ة عن البيئة، ولكنه منجم 

لم يستثمر وثروة ظلت معطلة. 
مرحلت��ه  ف��ي  قط��ب  س��يد  فك��ر  إن 
األول��ى يلتق��ي متاما م��ع فكر ب��ن نبي، 
فك��ر "العدال��ة االجتماعي��ة" و"صراع 
وقاالت��ه  الرأس��مالية"  م��ع  اإلس��الم 
الثوري��ة العدي��دة.. حت��ى اعتب��ر أه��م 
منّظ��ري ث��ورة 1952، لكن املالبس��ات 
الت��ي م��رت به��ا الث��ورة ومر بها س��يد 
نفس��ه تكاد تك��ون أغلقت تل��ك األبواب 
ول��م تت��رك من منظ��ور للصراع يبش��ر 
أو  العق��دي  الص��راع  غي��ر  س��يد  ب��ه 
السياسي، بينما تضاءل وانكمش حتى 
كاد يت��وارى مكان الص��راع االجتماعي 
واالس��تضعاف  االس��تكبار  ق��وى  ب��ني 
عل��ى الصعيد احملل��ي والدولي، وهو ما 
بش��رت به بعد ذل��ك الثورة اإلس��المية 
ف��ي إيران الت��ي أفادت من فكر س��يد في 
ط��وره األول وفكر مالك بن نبي خاصة، 
فطرح��ت انطالقا م��ن اإلس��الم منظورا 
للص��راع الدول��ي بني قوى مس��تضعفة 
الس��تار  مزيح��ة  اس��تكبارية،  وق��وى 
عن آي��ة عظيم��ة م��ن آي الذك��ر احلكيم 
"ونريد أن منّن على الذين اس��تضعفوا 
ف��ي األرض وجنعله��م أئم��ة وجنعلهم 
الوارثني. ومنّك��ن لهم في األرض ونري 

راشد الغنوشي
 بين سيد قطب ومالك بن نبي   

▲ مالك بن نبي ▲ راشد الغنوشي▲ سيد قطب
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15صوتكم
فرعون وهامان وجنودهم��ا منهم ما كانوا 

يحذرون" )القصص: 5 و6(.
-6 وم��ن هن��ا تأتي مش��روعية تخوف 
البع��ض مما اعتبرها ع��ودة التيار القطبي 
األول��ى..  املواق��ع  ليحت��ل  اإلخ��وان  ف��ي 
خش��يتهم أن يتمحور النضال في املجاالت 
ترتي��ب  يتأخ��ر  وأن  التربوي��ة  العقدي��ة 
القضاي��ا االجتماعية والسياس��ية، قضايا 
الع��دل واحلري��ة واالنفت��اح عل��ى الق��وى 
األخ��رى، مب��ا يضي��ق إمكان��ات التحال��ف 
م��ع الق��وى غي��ر اإلس��المية املناضلة ضد 
االس��تبداد واحليف االجتماعي والتس��لط 
اخلط��اب  أن  م��ع  أمتن��ا،  عل��ى  الدول��ي 
لإلخ��وان  اجلدي��د  للمرش��د  االفتتاح��ي 
املنس��وب إل��ى التي��ار القطبي جاء مبش��را 
باالنفتاح عل��ى القوى األخ��رى، داعيا إلى 
التعاون معها على خير األمة، على أس��اس 

فكرة املواطنة. 
غير أنه رغم تغطيته ملس��احات واسعة 
مجيب��ا إجابات مريحة عم��ا أثير حوله من 
تخوفات، فإن املس��ألة االجتماعية مس��ألة 
الفق��ر التي يتلظى بها عش��رات املاليني من 
احملش��ورين أحياء في قب��ور األموات وفي 
العش��وائيات، ُتنهُب أرزاقه��م ليل نهار من 
قبل عصابة احلكم وامل��ال، لم تنل حظا من 
اهتمامات مرشد منسوب إلى القطبية وإلى 
التمرك��ز حول قضاي��ا التربي��ة والعقيدة، 
عل��ى أهميته��ا، بينما يعل��م اجلميع -وهو 
أوله��م- أن اجلماع��ة الت��ي ه��و مرش��دها 
األول  مرش��دها  عم��ل  انطل��ق  ق��د  الثام��ن 
ومؤسس��ها من فئة العمال وفاقدي الشغل 
إال  اإلس��ماعلية،  مقاه��ي  ف��ي  املتكدس��ني 
أنه��ا مع الزم��ن وبضغوط م��ن هنا وهناك 
ارحتل��ت اجلماعة عنه��م رغم أنه��م كثروا 
جزئي��ا ص��وب نخب��ة املجتم��ع وطبقات��ه 
الوس��طى املتعلمة تارك��ة وراءها املاليني، 
تل��ك الت��ي كانت هّم س��يد قطب ف��ي طوره 

األول.
-7 إن فكر احملنة الذي رسم اخلط العام 
ملنتج��ات الطور الثاني من حياة س��يد وإن 
كان م��ادة جيدة لتثبيت جيل من املناضلني 
مس��تهدف بالتدمي��ر اجلس��دي واملعن��وي 
من قب��ل قوى علمانية صاع��دة على امتداد 
العال��م مب��ا جعله فك��ر الغرب��ة، ال يصلح 
بالضرورة غذاء للتيار اإلسالمي وقد مألت 
أنب��اؤه وفعاله الس��هل والوعر، حتى أجلأ 
تي��ارات العلمن��ة وبخاصة االس��تئصالية 
إل��ى جحر الضب، معتصم��ة بأدوات القمع 
مس��تقوية عل��ى ش��عوبها الت��ي "أس��لمت 
حت��ى الرقبة"، وهو م��ا وصف به صديقنا 
املرح��وم لويس كانت��وري حالة مصر، أي 
ما بقي غير الرأس )كشف سبر لآلراء على 
موقع إخوان أون الين طرح السؤال التالي: 
هل اجل��دار األمن��ي هدف��ه التضيي��ق على 
حماس أم حماية األمن القومي املصري؟ أن 
%3.5فق��ط هم من ص��ّوت للخيار األخير. 
ذلك هو حجم القوى احلاكمة املنسلخة عن 
األمة، فهل يصلح لتيار حقق هذا االنتش��ار 

أن يعتصم بأدبيات احملنة؟
-8 وف��ي مرحل��ة ال تزال فيه��ا الهجمة 
اإلمبريالي��ة زاحف��ة عل��ى منطقتن��ا، تكون 
احلاجة ماس��ة لدى أبناء التيار اإلس��المي 
أن ينفضوا الغبار عن تراث املرحلة األولى 
خاص��ة من فكر س��يد، وعن ت��راث بن نبي 
الذي ال يزال مغتربا في الوس��ط اإلسالمي 

ال��ذي جتتاح��ه أمواج الس��لفية املتش��ددة 
مبش��رة مبنظ��ور عق��دي ضي��ق ال ميكن��ه 
بحال أن يس��تعيد اإلجماع الضروري ألمة 
مس��تهدفة من قب��ل قوى الهيمن��ة الدولية، 
فم��ا أحوجه��ا إل��ى فك��ر اإلجم��اع لتواجه 
أعداءه��ا املجتمع��ني عليها، بينم��ا ال يحمل 
فكر التشدد في احملصلة غير نذر التحارب 
بني املس��لمني، وهو أعجز حت��ى على جمع 
كلمة املس��لمني الس��نة، وهذا م��ا ظهر جليا 
ف��ي العراق وفي غيره، بل��ه أن يجمع األمة 

بكل طوائفها ملواجهة العدو املشترك.
إنه ي��زرع حيثما حل التكفي��ر والتبديع 
والتنابذ بني صوفي وس��لفي وبني س��لفي 
وأش��عري وبني مذهب��ي وال مذهبي، فأنى 
يك��ون للمذاه��ب غي��ر الس��نية م��ن م��كان 
خ��ارج مي��دان التقات��ل مع أتباعه��ا، فضال 
ع��ن الطوائف غير املس��لمة التي كانت عبر 

التاريخ جزءا من األمة وحضارتها؟
احلرك��ة  ف��ي  القائم��ة  ال��رؤى  إن   9-
اإلس��المية متجهة بفعل الضغط الس��لفي 
إل��ى املزي��د م��ن الضي��ق، مبا يجع��ل بأس 
األم��ة بينه��ا، وه��و احلاص��ل عل��ى امتداد 
عال��م اإلس��الم، واجلزائر مثال أخ��ذت منه 
حظ��ا واف��را وكأن بن نبي لم مي��ر من هنا، 
وأحس��ب أن تأثيره في احلركة اإلس��المية 
التونس��ية واملغربية أش��د منه في اإلسالم 

اجلزائري.
-10 إن فك��ر مالك ب��ن نبي يلتقي متاما 
مع فكر س��يد ف��ي طور نضال��ه االجتماعي 
عل��ى  والقائم��ني  باملرب��ني  فح��ري  األول، 
الثقاف��ي ف��ي األم��ة أن يدرك��وا  التوجي��ه 
اخلط��ر امل��زدوج على األم��ة، خط��ر ثقافة 
العوملة والتحلل مما كان قد دعاه فكر س��يد 
في مرحلته اإلس��المية األول��ى في مقال له 
بدي��ع "مواك��ب الفراغات" وال��ذي يجعل 
من قضي��ة مباراة كرة قضية موت أو حياة 
تس��حب الس��فراء م��ن أجلها وم��ا بقي غير 
حتري��ك اجلي��وش، بينم��ا الق��دس تضيع 
وغ��زة تخن��ق والث��روات تنه��ب.. مقاب��ل 
ذل��ك وأخطر من��ه فك��ر التش��دد والتكفير، 
يلتق��ي فيه فكر احملنة القطبي مع التس��لف 
الرؤي��ة  نقط��ة  ف��ي  يلتقي��ان  املتش��دد.. 
املثالية العقدية ملش��اكل املسلمني، واعتبار 
الطريق الوحي��د لإلصالح واملجال الوحيد 
لالصطفاف هو التمركز حول نخل العقائد 
حس��ب  الغرابي��ل  ب��أدق  فيه��ا  واإلعم��ال 
أش��د ال��رؤى تش��ددا، أي إعم��ال عملي��ات 
الط��رح والض��رب والقس��مة ف��ي التعامل 
مع اختالفات املس��لمني، بدل عملية اجلمع 
والبحث عن املش��ترك حس��ب تعبير فهمي 
هويدي، وذلك ب��دل وزن الناس والتيارات 
بأكثر م��ن مي��زان: ظالم/ع��ادل، صديق/

عدو، مسالم/محارب.
فليس املسلم بالضرورة صادقا أو عادال 
أو مس��املا، وليس الكافر بالضرورة واقعا 
دائم��ا ف��ي اخلان��ات املقابلة، لذل��ك صنف 
القرآن املؤمنني أصنافا "فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم س��ابق باخليرات.." 
)فاط��ر:32(. كم��ا صن��ف الكافري��ن ب��ني 
صدي��ق يج��ب ب��ره والتعاون والتحال��ف 
معه، وعدو يحذر من��ه "ال ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقس��طوا إليهم إن 

الله يحب املقسطني" )املمتحنة:8(.

دولي

خليل العناني

لكل ثورة خريف، مب��ا فيها الثورات املضادة. وقد 
حمل��ت األس��ابيع املاضية مؤش��رات ودالالت تش��ي 
ب��أن الثورات املضادة تعيش، الي��وم، مأزقاً حقيقياً، 
ورمبا تكون ق��د دخلت في مرحل��ة "اخلريف". وما 
عاش��ته املنطق��ة العربي��ة، ف��ي العام��ني األخيرين، 
يكش��ف أن معرك��ة التغيي��ر ال ت��زال طويل��ة، عل��ى 
الرغم من محاوالت التعطيل واإلجهاض املتواصلة، 
وأن احلس��م ال يب��دو ماث��الً ف��ي األم��د املنظور.فم��ن 
جه��ة أولى، ال تصب التحوالت اإلقليمية املتس��ارعة 
ف��ي صالح الق��وى التي س��عت، وال ت��زال، إلى وقف 
"الربيع العربي" وإجهاضه. وقد أش��رنا إلى بعض 
هذه التحوالت في مقال س��ابق، والتي رمبا قد تؤدي 
إلى إعادة تش��كيل املواقف والتحالفات التكتيكية في 
املنطقة. ومن جه��ة ثانية، لم حتقق الثورة اإلقليمية 
املض��ادة أياً من أهدافها حت��ى اآلن. وللتذكير، متثلت 
ه��ذه األهداف ف��ي وقف دعوات التغيي��ر في املنطقة، 
وإقصاء قوى اإلس��الم السياسي وحتقيق االستقرار 
من خ��الل اإلقص��اء والقمع. فعلى الرغ��م من تراجع 
األصوات املطالبة بالتغيير في املنطقة، بسبب القمع 
أو اإلحب��اط وخيب��ة األم��ل، إال أن ثمة ش��عوراً عاماً 
بأنه ال مناص من التغييرواس��تكمال ما بدأ قبل أربع 
سنوات، وأن الثمن الذي ُدفع ال يجب أن يضيع هدراً. 
في حني صمد اإلس��الميون، على الرغم من محاوالت 
القمع واالستئصال التي يتعرضون لها، وال يزالون 
رقم��اً صعباً ف��ي املع��ادالت احمللي��ة واإلقليمية. في 
الوق��ت ال��ذي تعم في��ه املنطق��ة فوض��ي عارمة، وال 
يوج��د أي اس��تقرار حقيقي في البل��دان التي أصابها 
"الربيع العرب��ي"، ولن يكون هناك س��بيل لوقفها، 
في ظل استمرار اخليار األمني. ومن جهة ثالثة، يبدو 
أن الغرب أصبح على قناعة بأن األنظمة الس��لطوية 
العربية املناهض��ة للتغيير باتت عبئاً عليه، وأن من 
اخلط��أ االنصي��اع له��ا، أو مجاراته��ا ف��ي مغامراتها 
الداخلية واإلقليمية. وهو ما بدا بوضوح في احلالة 
املصرية التي رفض فيه��ا املجتمع الدولي االنصياع 
للنظ��ام املصري وداعمي��ه، فيما يخ��ص الوضع في 
ليبيا.م��ا ح��دث ف��ي األس��ابيع املاضية، أع��اد خلط 
األوراق ف��ي املنطقة، ودفع بأط��راف الثورة املضادة 
إل��ى إعادة تقييم مواقفه��ا وعالقاتها ببعضها. فعلى 
س��بيل املثال، يبدو أن العالقات ب��ني النظام املصري 
احلال��ي وبعض داعميه في اخلليج لم تعد كما كانت 
عليه قبل شهور، خصوصاً بعد فضيحة التسريبات 
األخيرة التي كشفت حجم ازدراء اجلنرال عبدالفتاح 
السيس��ي واحتقاره"يخط��ئ م��ن يظ��ن أن املعرك��ة 
أو الص��راع بني ث��ورات احلرية والث��ورات املضادة 
قد ُحس��م، أو انته��ى، لصالح هذه األخي��رة. بل على 
العك��س، دخ��ل الص��راع مرحل��ة جدي��دة م��ن خلط 

األوراق واحلسابات"

حلف��اءه، وهو ما حاول اس��تدراكه في خطابه قبل 
يومني، عندما حتدث بلغة اعتذارية كاشفة. صحيح 
أن ثمة مصالح مش��تركة ال تزال ترب��ط الطرفني، إال 
أن ثم��ة متلم��الً واضح��اً م��ن طريقة إدارة السيس��ي 
األوض��اع الداخلي��ة، والت��ي ق��د مته��د إل��ى انفجار 
كبير ف��ي مصر. وقد س��معنا، ألول م��رة منذ انقالب 
يوليو 2013، أصواتاً خليجية، تنتقد بش��دة طريقة 
التعاط��ي م��ع السيس��ي، وتطال��ب بض��رورة وقف 
دعمه، أو تأييده. بل ثمة مطالب وحتذيرات صريحة 
وواضح��ة من مثقف��ني وكت��اب خليجي��ني، بعضهم 
قري��ب من دوائر صنع القرار، تنادي بضرورة إعادة 
النظ��ر في العالقة مع نظام اجلنرال السيس��ي وعدم 

االنسياق وراء مغامراته الداخلية واخلارجية.
يب��دو الصراع ب��ني الثورة والث��ورة املضادة أكثر 
وضوحاً في احلالة اليمنية. فبعد شهور من التحالف 
بني جماعة احلوثي��ني وبقايا نظ��ام الرئيس اليمني 
الس��ابق، عل��ى عبدالل��ه صال��ح، وال��ذي س��عى إلى 
إجه��اض الثورة اليمنية واالس��تيالء على الس��لطة، 
انقلبت األوضاع بعد خروج الرئيس عبدربه منصور 
ه��ادي إلى ع��دن، وإعالنه رفضه االنق��الب احلوثي. 
ويب��دو أن ثم��ة تقارب��اً ب��ني الس��عودية واألط��راف 
املناهضة للحوثيني داخل اليمن، وفي مقدمتهم تكتل 
اللق��اء املش��ترك، وفي القل��ب منها "التجم��ع اليمني 
لإلصالح" احملسوب على جماعة اإلخوان املسلمني، 

والذي زار وفد منها اململكة قبل أيام.
ولع��ل م��ا يزي��د األم��ر تعقي��داً تداخ��ل احمللي مع 
اإلقليم��ي. فاألوض��اع ف��ي مص��ر واليمن وس��ورية 
البل��دان،  ل��م تع��د محص��ورة داخ��ل ه��ذه  وليبي��ا 
وإمن��ا متداخل��ة م��ع بعضها، م��ا يتطلب ق��دراً عالياً 
م��ن احلكم��ة والذكاء ف��ي بن��اء التحالف��ات وحتديد 
املواقف. فقد تخيل اجلنرال السيس��ي أن في مقدوره 
استنس��اخ النم��وذج املص��ري ف��ي ليبي��ا، وه��و م��ا 
رفضت��ه، ليس فقط الدول الكب��رى، وإمنا أيضا دول 
إقليمية أخ��رى مهمة، كتونس واجلزائر. كما أن عدم 
ق��درة دول التحالف على حس��م الص��راع مع تنظيم 
الدولة "داعش"، يكش��ف، من جهة، مدى محدودية 
اخلي��ار العس��كري، أو األمني، ف��ي التعاطي مع مثل 
هذه التنظيمات املتوحش��ة، ويؤكد، من جهة أخرى، 
احلاج��ة إل��ى قوى معتدل��ة، ميكنها حتقي��ق قدر من 

التوازن االجتماعي والفكري مع هذه التنظيمات.
بكلم��ات أخ��رى، يخط��ئ م��ن يظ��ن أن املعركة أو 
الصراع ب��ني ثورات احلري��ة والث��ورات املضادة قد 
ُحس��م، أو انته��ى، لصال��ح ه��ذه األخي��رة. ب��ل على 
العك��س، دخ��ل الص��راع مرحل��ة جدي��دة م��ن خلط 
األوراق واحلس��ابات. وهي معركة ل��ن ينتصر فيها 
إال من ينح��از لطموح��ات الناس وآماله��م ورغبتهم 
في العي��ش مبجتمعات تقوم عل��ى احلرية والعدالة 

والكرامة اإلنسانية.
)عن العربي الجديد(

هل بدأ "خريف" الثورات المضادة ؟
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 الدولي
ق��ال الرئيس اجلزائ��ري عبد العزيز 
مح��اوالت  "هن��اك  إن  بوتفليق��ة 
داخلي��ة وخارجية لضرب اس��تقرار 
ب��الده" الت��ي تعي��ش منذ ش��هرين 
احتجاجات ش��عبية وسياس��ية ضد 
الغاز  مش��روع حكومي الس��تخراج 
الصخ��ري باجلن��وب بدعوى خطره 

على البيئة.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلم��ة لبوتفليق��ة 
ف��ي احتف��ال رس��مي أقي��م الثالث��اء 
مبحافظ��ة وه��ران غرب��ي اجلزائ��ر 
مبناس��بة ذكرى تأميم قط��اع النفط 
ف��ي 24 فيف��ري 1971 قرأه��ا نيابة 

عنه مستشاره محمد علي بوغازي.
وق��ال بوتفليق��ة كما نقل��ت وكالة 
األنباء الرس��مية "أدعو اجلزائريني 
الب��ذل  س��واعد  ع��ن  التش��مير  إل��ى 
والعطاء في س��بيل اس��تمرار تشييد 
بالدن��ا ووقايته��ا م��ن أن��واع الكي��د 

واألذى الناجم��ة عن تل��ك احملاوالت 
الداخلي��ة واخلارجي��ة الت��ي ت��روم 
اإلخالل باس��تقراره"، دون تس��مية 

هذه اجلهات الداخلية واخلارجية.
وأض��اف "هناك ض��رورة لصون 
هذا الس��لم ال��ذي ما اس��ترجعناه إال 
بدف��ع أبه��ظ األثم��ان وال ميك��ن ألية 
تنمي��ة أن تتحقق في غياب الس��لم" 
األمني��ة  األزم��ة  إل��ى  إش��ارة  ف��ي 
التي ش��هدتها اجلزائر  والسياس��ية 

خالل عقد التسعينيات".
نهاي��ة  من��ذ  اجلزائ��ر  وتش��هد 
ديسمبر املاضي احتجاجات شعبية 
رافضة ملش��روع حكومي الس��تغالل 
الغ��از الصخري في اجلنوب بدعوى 

خطره على البيئة واملياه اجلوفية.
ومنعت الش��رطة اجلزائرية امس 
االول الثالث��اء تظاه��رة احتجاجي��ة 
ض��د  املعارض��ة  اح��زاب  لق��ادة 
الغاز الصخري وتضامنا  استخراج 

م��ع احتجاج��ات س��كان الصح��راء 
القريبني م��ن مواقع احلفر، بحس��ب 

مراسل وكالة فرانس برس.
ومتك��ن حوال��ي ثالث��ني م��ن قادة 
م��ن  املعارض��ة  اح��زاب  ومناضل��ي 
الوص��ول ال��ى محيط س��احة البريد 
املرك��زي حاملني الفت��ات كتب عليها 
"ال للغ��از الصخ��ري" و"كلن��ا عني 
صالح"، لكن قوات الش��رطة فرقتهم 

بالقوة واوقفت بعضهم.
وكانت "هيئة املتابعة واملشاورة 
للمعارض��ة" وهو حتال��ف ألحزاب 
من��ذ  دع��ا  سياس��ية  وش��خصيات 
تأمي��م  ذك��رى  الس��تغالل  اس��ابيع 
 )1971 فيف��ري   24( احملروق��ات 
لتنظيم وقفة تضامنية في كل انحاء 
الب��الد حت��ت ش��عار "ال الس��تغالل 
اج��ل  "م��ن  و  الصخ��ري"  الغ��از 

السيادة الوطنية".
وبهدف تهدئ��ة االحتجاجات وعد 

وزير الطاقة يوسف يوسفي االثنني 
بإنشاء مرصد "مس��تقل" ملتابعة و 
مراقب��ة عملي��ات التنقيب ع��ن الغاز 
الصخري يضم ممثل��ني عن املجتمع 

املدني.
ال��ى مضاعفة  وتس��عى اجلزائ��ر 
انتاجه��ا م��ن الغاز م��ن حوالي 131 
مليار متر مكعب في 2014 الى 151 
ملي��ار مت��ر مكع��ب ف��ي نهاية س��نة 
اس��عار  انخف��اض  ملواجه��ة   2019
النف��ط وتلبي��ة الطلب احملل��ي الذي 
س��يقفز الى 50 ملي��ار متر مكعب في 
2025، بحسب شركة النفط والغاز.

واجلزائر في املرتبة الرابعة عامليا 
من حي��ث احتياطات الغاز الصخري 
القاب��ل لالس��تخراج، بع��د الواليات 

املتحدة والصني واالرجنتني.
وقدر املدير التنفيذي لسوناطراك 
ه��ذه االحتياط��ات ب20 ال��ف مليار 

متر مكعب من الغاز الصخري.

 الدولي
أكد الوزير األول عبد املالك سالل بأن احلكومة ستشرع في 

جتسيد التقسيم اإلداري اجلديد خالل األسابيع القادمة. 
وأوض��ح س��الل ف��ي الكلم��ة الت��ي ألقاه��ا ف��ي القاع��دة 
البترولي��ة بحاس��ي مس��عود الت��ي احتضن��ت االحتفاالت 
الرس��مية بالذك��رى املزدوج��ة لتأس��يس االحت��اد الع��ام 
للعمال اجلزائريني وتأميم احملروقات أنه سيتم ترقية عدة 
دوائ��ر إلى مصاف واليات على غرار ‘' تقرت وعني صالح 

واملنيعة وتيميمون وجانت.
وأش��ار الوزي��ر األول ف��ي ذات الس��ياق إل��ى أن املرحلة 
الثاني��ة من التقس��يم اإلداري اجلديد س��تتم الس��نة املقبلة 
على مس��توى منطقة الهضاب العليا على أن تستكمل خالل 
س��نة 2017 في املناطق الش��مالية للبالد، مرجعا أس��باب 
تقس��يم العملية إلى ثالث مراحل إلى تراجع مداخيل البالد 

بسبب انهيار أسعار النفط بحوالي 50 باملائة.
وأكد الوزير األول، عبد املالك س��الل، بأن اجلزائر تصدر 
األمن واألمان للبلدان املجاورة لها. وقال سالل بأن اجلزائر 
"واح��ة آمنة تتواجد في بحر مضط��رب وهي تصدر األمن 
واألمان لبلدان اجلوار" مؤكدا في هذا الش��أن بان اجلزائر 

"ليست دولة عنف بل دولة حوار".
وشدد سالل، أمام جموع احلاضرين بان اجلزائر "حرة 
ف��ي قراراتها وليس هناك من يف��رض عليها أي قرار فلديها 
)اجلزائر( شعب متماسك وجيش ومصالح امن قادرة على 

حمايتها والدفاع عنها".
عل��ى صعي��د آخر اس��تغرب س��الل "تش��كيك" البعض 
ف��ي إطارات قط��اع احملروق��ات خاصة عند قيامهم بش��رح 
املس��الة املتعلقة بالغاز الصخري مشيرا إلى ان "اإلطارات 
اجلزائري��ة في هذا املج��ال "حتتل الطليعة على املس��توى 

الدولي بفضل كفاءتها".
واس��تطرد في هذا املجال أن هناك من وصل به األمر الى 
الق��ول بأن احلكوم��ة "تتالع��ب بصحة املواطن��ني" داعيا 
اجلزائريني الى "االستماع والوثوق في مسؤوليهم كونهم 

يعملون على صون مستقبل البالد".

 الدولي
أعلنت شركة احملروقات سوناطراك اململوكة للحكومة اجلزائرية امس 
االربعاء، انها اكتش��فت ثالثة حق��ول للنفط والغاز جدي��دة ذات جودة 
مهمة جدا منذ بداية العام 2015.وقال سعيد سحنون الرئيس التنفيذي 
بالنيابة لوكالة األنباء اجلزائرية الرس��مية " اكتشفت سوناطراك منذ 
بداي��ة الع��ام 2015 وبإمكانياته��ا اخلاصة ثالثة حق��ول بترولية ذات 
ج��ودة مهم��ة للغاية".وأوض��ح س��حنون، أن االكتش��اف األول خاص 
بالنف��ط وحتق��ق مبنطق��ة "تق��رت" بوالي��ة ورقل��ة /800 كيلومت��ر 

جنوب البالد/، فيما حتقق االكتش��اف الثاني )نفط( في غرداية /400 
كيلومتر جنوب البالد/، بينما جرى اكتشاف حقل ثالث للغاز في والية 
البيض جنوبي غرب اجلزائر.وبدأت س��وناطراك في مرحلة تقييم هذه 
االكتش��افات التي س��وف يعقبها برنامج للتقدير ستباش��ره على مدى 
قصير.ونوه س��حنون إل��ى أن تدفقات احلقول الثالثة مش��جعة للغاية 
ولكنه��ا ال توفر معلوم��ات حول احلج��م النهائي لها، الفت��ا إلى أن هذه 
التدفق��ات تتراوح ما ب��ني 3 أالف و4 آالف برميل يوميا وهي " معدالت 

لم يتم تسجيلها منذ مدة طويلة".

 الدولي
كش��ف مصدر دبلوماس��ي جزائري أن بالده 
رفضت اقتراحا لتش��كيل ق��وة عربية تتدخل 
ف��ي ليبيا للس��يطرة عل��ى الوض��ع والقضاء 
عل��ى تنظي��م داع��ش بعملية عس��كرية برية 
تب��دأ بع��د تنفيذ عملي��ات قصف ج��وي على 

مواقع للتنظيمات املتطرفة هناك.
وق��ال مصدر دبلوماس��ي جزائ��ري، طلب 
عدم الكش��ف ع��ن هويته، ان هناك 4 أس��باب 
لرف��ض اجلزائر االقتراح بتش��كيل قوة برية 
عربي��ة تتدخل في ليبيا للقض��اء على تنظيم 

"داعش".
و ل��م يح��دد املص��در اجله��ة الت��ي تقدمت 
باملقت��رح، لك��ن قب��ل يوم��ني كش��ف الرئيس 
املص��ري عب��د الفت��اح السيس��ي، ف��ي كلم��ة 
تلفزيوني��ة ع��ن وج��ود اتص��االت م��ع كافة 
للدع��وة لتش��كيل "ق��وة  العربي��ة،  الدول��ة 

عربية مشتركة".
وأوضح املص��در الدبلوماس��ي اجلزائري 
لألناض��ول أن "االقت��راح تضم��ن أن تك��ون 
الق��وة البرية التي تتدخل في ليبيا نواة لقوة 
عربية للطوارئ قادرة على التدخل الس��ريع 
ب��را وج��وا وتتك��ون من وح��دات عس��كرية 

مصرية وأردنية ومن دول عربية أخرى".
وحول أس��اب رفض ب��الده للمقت��رح قال 
املصدر "االقتراح الذي مت تداوله عقب إعدام 
جماعة متطرف��ة تابعة لتنظي��م داعش ل�21 
مصري��ا ف��ي ليبيا رف��ض ل� 4 أس��باب هي أن 
العقيدة العس��كرية للجيش اجلزائري متنع 

تدخله خارج احلدود."
وأضاف "إطار تش��كيل القوة العس��كرية 
العربي��ة غير واضح من ناحية أهداف عملية 

التدخل في ليبيا."
وتابع أن "إمكانية اس��تغالل قوة التدخل 

ألغراض ال عالقة لها مبكافحة اإلرهاب."

أما الس��بب الرابع، بحس��ب املصدر نفسه، 
فهو "وجود خالف ف��ي رؤية الدول العربية 
املعني��ة بالتدخ��ل ف��ي ليبيا للوض��ع في هذا 

البلد وحتى في بلدان عربية أخرى".
وأوضح املص��در أن اخت��الف رؤية الدول 
العربي��ة للوض��ع ف��ي ليبيا وحت��ى في دول 
أخ��رى تع��رف أزمات داخلية يعد أهم س��بب 

في الرفض اجلزائري.
أن  إل��ى  الدبلوماس��ي اجلزائ��ري  وأش��ار 
ب��الده س��بق وأن أعربت ع��ن رفضها ملواقف 
اتخذته��ا اجلامع��ة العربية م��ن أزمات دول 
كسوريا وليبيا بتعليق عضويتهما والدخول 
كط��رف في األزم��ة الداخلي��ة وبالتالي ميكن 
استغالل هذه القوة العسكرية خارج التوافق 

العربي".
وفي وقت سابق قال مصدر أمني جزائري 
لالناضول، إن ال��دول الثالث املعنية باألزمة 
ف��ي ليبي��ا وه��ي مص��ر، اجلزائ��ر، وتون��س 
قررت "زيادة التنسيق األمني والعسكري"، 
بينها خالل اجتماع عقد األحد بالقاهرة، ضم 
ضباًطا عس��كريني من الدول الثالث ملناقش��ة 
تط��ورات الوض��ع العس��كري وامليدان��ي في 

ليبيا.

الرئيس الجزائري يحذر من محاوالت داخلية وخارجية لضرب استقرار البالد

سوناطراك الجزائرية:

 اكتشاف 3 حقول جديدة للنفط والغاز منذ بداية العام

أربعة أسباب لرفض الجزائر المشاركة 
بقوة عربية للتدخل في ليبيا

سالل يعلن رسميا التقسيم 
اإلداري الجديد بعد أيام
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دولي
17صوتكم

 الدولي
قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، 
إن النظ��ام املدمج إلدارة املعطي��ات الزراعية، 
املط��ّور ف��ي تركي��ا، ه��و األول م��ن نوعه في 
العال��م، مضيًف��ا: "ه��و نظ��ام يض��م ث��الث 
ثورات، ثورة تغير وحتول نظام عمل الدولة 
واحلكوم��ة وال��وزارة، وتوف��ر قف��زة نوعية 
للقط��اع، وهو ثورة بالنس��بة للمنت��ج، الذي 
أصب��ح اآلن ج��زًءا م��ن النظام، وث��ورة ثالثة 
بالنسبة للمس��تهلك أيًضا".وفي كلمة ألقاها 
امس األربعاء، خالل اجتماع تعريفي بأنظمة 
املعطي��ات الزراعي��ة ف��ي العاصم��ة التركية 
أنقرة، أضاف داود أوغلو: "ميكننا عن طريق 
ه��ذا النظ��ام رؤي��ة كل متر مرب��ع وكل أرض 
زراعي��ة من أنق��رة، وبناًء علي��ه وضع خطط 
استراتيجية، وميكننا رؤية ما يتم إنتاجه في 
أي مكان، ومعرفة ما ينقص، وأرس��لنا عشرة 
آالف مهن��دس زراعي إلى امليدان، س��يوفرون 
لنا مع األجهزة التقني��ة املوجودة في امليدان، 
معطي��ات تق��وم الوحدات املعني��ة مبتابعتها 
م��ن أنق��رة وبقي��ة الواليات".وتاب��ع قائ��اًل: 
"تخرج تركيا حالًيّا من كونها بلًدا يس��تورد 
األنظم��ة، ويطبقها لتصبح بلًدا ينتج األنظمة 
ويتبادلها مع البل��دان الصديقة، ويوجه دفة 
السياس��ات الزراعي��ة ف��ي العال��م م��ن خالل 
تبادله له��ذه األنظمة".وأفاد رئيس احلكومة 
التركي��ة أن بالده حققت إجن��ازات كبيرة في 

القط��اع الزراع��ي، وارتف��ع الن��اجت القوم��ي 
اإلجمال��ي للقط��اع الزراع��ي م��ن 23.7 مليار 
دوالر أمريكي، إل��ى 61 مليار دوالر، لتصبح 
أكبر منتج زراعي في أوروبا، والسابعة على 
الصعيد العاملي.وأوضح أن حكومته خفضت 

نس��بة الفائدة في القروض الزراعية، مشيًرا 
إلى أن فائدة الق��روض التي مينحها املصرف 
الزراع��ي كانت %59 في 2002 )عند وصول 
ح��زب العدال��ة والتنمي��ة إلى س��دة احلكم(، 

وانخفضت حالًيّا إلى 8.25%.

 الدولي
تخط��ط مجموع��ة دوجا التركي��ة لدخول 
س��وق التأم��ني اإلس��المي )التكاف��ل( في 
األش��هر القادم��ة مب��ا س��يكون أول منتج 
من نوع��ه في تركيا.وقال نه��اد كيرميزي 
وح��دة  وه��ي  س��يجورتا  دوج��ا  رئي��س 
ف��ي  لرويت��رز  دوج��ا  ملجموع��ة  التأم��ني 
مقابل��ة إن ش��ركته اقترب��ت م��ن توقي��ع 
اتفاق تعاون مع شركات إعادة تأمني مثل 
س��ويس ري وش��ركات أخرى م��ن منطقة 

اخلليج وماليزيا.
وكبدي��ل للتأمني التقلي��دي تلتزم عقود 
التكافل بأحكام الش��ريعة اإلسالمية التي 
واملضارب��ات  بالفائ��دة  التعام��ل  حتظ��ر 
االس��تثمار  ومتن��ع  اخلالص��ة  النقدي��ة 
ف��ي اخلم��ور والقمار.وق��ال كيرميزي إن 
مجموع��ة دوج��ا الت��ي تعم��ل ايض��ا ف��ي 
قطاع��ات التعليم والتكنولوجيا والرعاية 
الصحي��ة تري��د االس��تفادة م��ن االهتم��ام 
املتنام��ي باملنتجات املالية اإلس��المية في 
تركيا ذات األغلبية املس��لمة. ومن املنتظر 

أن تطلق ثالثة بنوك تركية تديرها الدولة 
وح��دات معامالت إس��المية للتوس��ع في 

التمويل بدون فوائد.
وتابع كيرميزي "منارس أنشطة تأمني 
تقليدي��ة في الوقت احلاض��ر ونعد البنية 
مس��تعدون  س��نكون  للتكاف��ل.  التحتي��ة 
متاما بحلول مايو وحصلنا على موافقات 

شفهية من اخلزانة."
وأض��اف أن ث��الث إل��ى أرب��ع ش��ركات 
أخ��رى عل��ى األق��ل تخطط لدخول س��وق 

التأمني اإلسالمي بحلول عام 2018.

 الدولي
أق��رت اجلمعية العامة ملجل��س األمة الترك��ي )البرملان(؛ 
القس��م األول من مش��روع قانون األمن الداخلي - يشتمل 
على 20 مادة - ليلة الثالثاء/ األربعاء، بعد أن نقل حزب 
"العدال��ة والتنمي��ة" احلاكم؛ املش��روع ال��ذي تقدمت به 
كتلت��ه النيابية؛ إل��ى اجلمعية العامة، عقب فش��ل الهيئة 
االستش��ارية بالبرمل��ان في التوصل التف��اق عليه.ومُيَّكن 
القان��ون اجلدي��د - املكون الش��رطة التركي��ة؛ من تفتيش 
األش��خاص املشتبه بهم، بعد احلصول على إذن خطي في 
األوقات العادية - وإذن شفهي في احلاالت الطارئة - من 
مسؤولي األمن وليس من القضاء. ومينع القانون حيازة 
او نقل األلعاب الناري��ة، والزجاجات احلارقة، والكريات 
املعدنية واملقالع، في التجمعات أو التظاهرات.كما يسمح 
مشروع القانون اجلديد للشرطة؛ باستخدام قوة السالح 
في مواجهة األشخاص الذين يهاجمون املدارس، واملباني 
العامة، وأماكن العبادة، باس��تخدام الزجاجات احلارقة، 
وامل��واد املتفج��رة، أو القابلة لالش��تعال، أو التي تس��بب 
اختناق��ات، أو باس��تعمال األدوات احلادة. ه��ذا ويعاقب 
املش��روع اجلدي��د؛ األش��خاص الذي��ن يغط��ون وجوههم 
كلًي��ا أو جزئًي��ا بهدف إخف��اء هويتهم - ضمن املس��يرات 
أو التظاه��رات الت��ي تق��ام؛ م��ن أج��ل الدعاي��ة للمنظمات 

اإلرهابية - بالسجن ملدد تصل إلى 5 سنوات.
كما يخ��ول القان��ون اجلديد؛ ال��والة - عندم��ا تقتضي 
الض��رورة - صالحي��ة إص��دار أوام��ر لقادة ق��وات األمن 
وعناصره��ا؛ م��ن أج��ل العث��ور عل��ى مرتكب��ي اجلرائم. 
ومبوج��ب أحكام القانون؛ ميكن لق��ادة قوات األمن، الذين 
يحددهم الوالي؛ إصدار قرار بتوقيف املش��تبه به ملدة 48 
س��اعة.وتعرض مش��روع القانون إلى هج��وم وانتقادات 
ش��ديدة من قب��ل أح��زاب املعارضة، التي تق��ول إنه مينح 
الس��لطات األمنية صالحيات واس��عة جًدّا، واعتبرت أنه 
"يؤس��س إلقام��ة الدولة البوليس��ية ف��ي تركي��ا"، على 
ح��د قولها.وعّبر زعيم ح��زب احلركة القومي��ة املعارض 
"دولت باهج��ه لي" - في خطاب ل��ه بالبرملان أمام كتلة 
حزبه النيابية - عن اعتقاده بأن احلزمة "تهيئ األرضية 
القانونية لدولة اخلوف"، بحس��ب وصفه، مشيرا إلى أن 
حزب��ه اعترض منذ البداية على مش��روع القانون؛ "نظرا 
للنتائ��ج اخلطي��رة التي س��تنجم عنه في ح��ال املصادقة 
عليه".كم��ا أعرب "عاكف حمزة تش��ابي" - نائب رئيس 
الكتلة النيابية حلزب الش��عب اجلمهوري املعارض - عن 
رفضه ملش��روع القانون، ووصفه بأنه "مش��روع الدولة 

البوليسية"، على حد قوله.

  الدولي
قال��ت مص��ادر إن الش��رطة التركي��ة 
سلس��لة  ف��ي  عش��رات  احتج��زت 
عملي��ات خاص��ة باتهام��ات بتنصت 
غير مش��روع تس��تهدف أنصار رجل 
الدين فت��ح الله كولن الذي يعيش في 
الواليات املتحدة وكان حليفا للرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان ثم أصبح 

خصما له.
مت  أن��ه  أمني��ة  مص��ادر  وذك��رت 
إصدار أم��ر اعتقال بحق 54 ش��خصا 
ف��ي  منه��م  ش��خصا   37 احتج��از  مت 
مداهم��ات متزامن��ة تركزت ف��ي أنقرة 
وامتدت الى 20 اقليما في شتى أنحاء 

تركيا.
ومت احتج��از عش��رات م��ن ضباط 
الش��رطة ف��ي اط��ار تل��ك التحقيق��ات 

من��ذ منتص��ف العام املاض��ي. ونفذت 
مداهم��ات ف��ي 12 مدين��ة ف��ي الثامن 
م��ن فبراير ش��باط وص��درت قرارات 
بحبس 17 ضابطا بعد ذلك باسبوع.

باقام��ة  كول��ن  اردوغ��ان  ويته��م 
"دول��ة موازي��ة" داخ��ل مؤسس��ات 
الدولة في مس��عى لالطاح��ة به وهو 
يلق��ي باللوم عل��ى مؤي��دي كولن في 
الش��رطة والقض��اء ع��ن حتقي��ق في 

مزاعم فس��اد ه��زت احلكوم��ة أواخر 
عام 2013.

وفي خض��م الفضيحة مت تس��ريب 
تسجيالت لكبار املسؤولني من بينهم 
اردوغان وبثت عل��ى االنترنت. ومنذ 
ذل��ك احل��ني مت إقالة أو نق��ل آالف من 
ضب��اط الش��رطة والقض��اة واملدعني 

إلى مهام اخرى.
محكم��ة  أص��درت  ديس��مبر  وف��ي 

تركية أمر اعتقال لكولن لالشتباه في 
تزعمه منظم��ة اجرامية وقامت تركيا 

هذا الشهر بإلغاء جواز سفره.
مت  إن��ه  اعالمي��ة  تقاري��ر  وقال��ت 
الثالث��اء صدور أم��ر اعتقال ثان بحق 
كول��ن وبحق صحفي له صلة بقضية 

التنصت.
وينف��ي كول��ن تهم��ة التآم��ر ض��د 

احلكومة.

داود أوغلو: 

تركيا طورت نظاما زراعًيا األول من نوعه فى العالم

"دوجا" تطلق أول منتج للتأمين اإلسالمي في تركيا

البرلمان التركي يصادق 
على القسم األول من 

قانون األمن الداخلي

الشرطة التركية احتجزت عشرات في قضية تنصت غير مشروع
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رجاء غرسة  الجالصي
اس��تنكرت اللجنة الوطنية الليبية حلقوق االنس��ان، عملية اغتيال الناشطة 
احلقوقية والسياس��ية انتصار احلصائري وعمتها مس��اء مبنطقة ابوسليم 
بالعاصمة طرابلس من قبل مجهولني .  وكانت العناصر األمنية في طرابلس 
عث��رت ليلة الثالثاء، على جثتني داخل صندوق س��يارة، احداهما للناش��طة 

احلقوقية انتصار احلصائري.
وكانت احلقوقية انتصار احلصائري من أش��دّ املدافعات على حقوق املرأة 
إضاف��ة إلى دعمها الدولة املدنية اخلالية من كّل أش��كال التطرف وعّبرت عن 
دعمها بناء جيش وطني يحمي البالد بدل التش��كيالت املسلحة التي عصفت 
بأم��ن ليبيا. وأكدت اللجنة في بيان تلقت "الضمير" نس��خة منه أّن جرمية 
اس��تهداف انتصار احلصائري ُتعد انتهاكا وخرق��ا واضحا لإلعالن العاملي 
حلماية املدافعني ع��ن حقوق اإلنسان.  ووصف بيان اللجنة حادثة االغتيال 
بالعم��ل اإلرهاب��ي والش��نيع ال��ذي يتنافى م��ع كل القيم واألع��راف الدينية 

واإلنسانية و الدولية.
وأضاف��ت “أّن ه��ذا العمل اجلبان يس��تهدف تكريس ثقاف��ة تكميم األفواه 
وقم��ع احلريات و حري��ة التعبير التي تكفله��ا كافة القيم واملب��ادئ الدينية 
واإلنس��انية ، مح��ذرة م��ن الوض��ع الكارث��ي الذي عص��ف بحري��ة التعبير 
ف��ي ليبيا نتيج��ة تغول اجلماع��ات اإلرهابية واالجرامية مما س��اعدها على 
توس��يع انتهاكاتها واس��تهدافها لكّل األصوات الداعية إلى دولة مدنية” . و 
في تعليقها عل��ى احلادث، قالت احلكومة الليبية املؤقتة التي يترأس��ها عبد 
الله الثني، في بيان إن "هذا العمل هو دليل واضح على أن طرابلس غير آمنة 
وحت��ت تهديد اإلره��اب". وطالبت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنس��ان ، بعثة 
األمم املتحدة للدعم بليبيا ومفوضية األمم املتحدة الس��امية حلقوق اإلنسان 
ومكتب النائب العام " بسرعة التحقيق بهذه اجلرمية الشنعاء ومعاقبة من 

يقف وراء ارتكابها" .
اغتيال ليس األول من نوعه

وناش��د البيان  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملجلس 
الدول��ي حلقوق اإلنس��ان “بس��رعة التحرك العاج��ل حلماي��ة املدافعني عن 
حقوق اإلنس��ان بليبيا في ضوء تزايد االنته��اكات واالعتداءات واخلروقات 
التي متارس بحقهم وفي ظل غياب مؤسس��ات الدولة التي تعزز حماية هذه 

الشريحة من املجتمع الليبي”.
و منذ ثورة فبراير في 2011، شهدت ليبيا موجة اغتياالت طالت ناشطني 

حقوقي��ني وسياس��يني و اعالميني. إال أن ع��ام 2014 كان االس��تثناء، عندما 
طال االغتيال العنصر النس��ائي الليبي في عدة مدن، فعثر الصحفية نصيب 
ميل��ود كرفانة فقد مقتولة ذبحا في مدينة س��بها ف��ي 29 مايو2014  قبل ان 
تتم اغتيال الناش��طة احلقوقية اغتيلت الناش��طة واحلقوقية الليبية سلوى 

بوقعقيص في 25 يونيو في منزلها مبدينة بنغازي.
و ي��وم 17 يوليو 2014 اغتيل��ت عضو املؤمتر الوطني املس��تقيل فريحة 

البركاوي  بالرصاص في سيارتها في مدينة درنة، شرقي ليبيا.
و ف��ي 17 فبراير 2015، قضت زينب عبد الكرمي، زوجة مدير مديرية أمن 
بنغازي س��ابقا الس��يد الدرس��ي، متأثرة بجراحها بع��د أن أصابها رصاص 

قناص.

ليبيا ترفع 
قيود التأشيرة 

على المواطنين 
الجزائريين

 الدولي
ق��ررت حكومة اإلنقاذ الوطني الليبية برئاس��ة 
إل��ى  الدخ��ول  تأش��يرة  رف��ع  احلاس��ي،  عم��ر 
األراض��ي الليبي��ة عل��ى مواطن��ي اجلمهوري��ة 
اجلزائري��ة الدميقراطية الش��عبية، أعتباراً من 

يوم الثالثاء املوافق 24 فيفري 2015.
و قال��ت احلكوم��ة الت��ي تتخذ م��ن العاصمة 
طرابل��س مق��را لها ف��ي بي��ان ، إن ه��ذا اإلجراء 
يأتي س��عياً منها لتوطيد أواص��ر العالقات مع 
اجلمهوري��ة اجلزائرية الدميقراطية الش��عبية 
وتعزيزاً لسبل التعاون بني الشعبني الشقيقني 

الليبي و اجلزائري.
أعلن املؤمت��ر الوطني العام في ليبيا الثالثاء 
أن��ه يعت��زم مقاضاة مص��ر دوليا عل��ى قصفها 
مدينة درنة الذي وصفته منظمة العفو الدولية 
بأنه جرمية حرب، حيث أسفر عن مقتل مدنيني، 

وهو ما أنكرته القاهرة.
األول  النائ��ب  املخ��زوم  صال��ح  أعل��ن  فق��د 
لرئي��س املؤمت��ر، تع��اون املؤمت��ر م��ع منظمة 
العف��و الدولية الت��ي اعتب��رت القصف املصري 

ألراض ليبية جرمية حرب.
وأض��اف املخ��زوم ف��ي مؤمت��ر صحف��ي في 
طرابل��س أّن��ه س��يتواصل مع املنظم��ة من أجل 
الشروع في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

ضد مصر مبوجب املواثيق الدولية.
وأشار املسؤول الليبي إلى أن هذه اإلجراءات 
س��ُتتخذ لدى املؤسس��ات الدولية املختصة من 
أجل رفع القضية بالش��كل القانوني الذي تكفله 

القوانني الدولية.

طرابلس: لجنة حقوق االنسان تدين اغتيال 
الناشطة الحقوقية الحصائري

 الدولي
أش��اد الرئي��س األميركي باراك أوباما لدى اس��تقباله امي��ر قطر في البي��ت االبيض أّول أمس 
الثالث��اء بال��دور ال��ذي تق��وم ب��ه الدوحة ف��ي اط��ار االئت��الف الدولي ض��د تنظي��م "الدولة 

االسالمية"، مشيرا الى وجود "شراكة متينة" بني البلدين.
وق��ال أوباما في ختام لقاء عقده في البيت االبيض مع الش��يخ متيم ب��ن حمد آل ثاني الذي 
يقوم بأول زيارة رس��مية منذ توليه احلكم في 2013 ،"نحن مصممان على القيام بكل ما هو 

ممكن لدحر تنظيم الدولة اإلسالمية، ولكي يتمكن اجلميع من العيش بسالم في العراق".
كم��ا أع��رب أوباما ع��ن "قلق البلدين الش��ديد" حي��ال الوضع في س��وريا. وق��ال الرئيس 
األميركي عن س��وريا "نواصل دع��م املعارضة املعتدلة، ونواصل االعتق��اد بأنه لن يكون من 
املمكن اعادة االس��تقرار الكامل الى هذا البلد ما دام الرئيس بش��ار األسد، الذي فقد كل شرعية 
ف��ي بلده، ل��م يغادر الس��لطة". واضاف اوباما "كيف نص��ل إلى ذلك؟ إنه حت��د كبير تبادلنا 
بش��أنه األف��كار". وأش��ادت واش��نطن ب��دور الدوحة ف��ي التهدئة ف��ي اليمن حيث اس��تولت 
مليش��يات شيعية على الس��لطة. وفي مقال في نيويورك تاميز قبل اللقاء مع اوباما، اكد امير 
قطر أن الشراكة االستراتيجية "تعززت في السنوات االخيرة بالرغم من العنف في املنطقة".

واضاف "لألس��ف ف��ي بعض احل��االت حربنا عل��ى االرهاب تس��اعد على بقاء مس��تبدين 
ملطخة أيديهم بالدم وساهموا في تناميه"، مشيرا إلى نظام لبشار األسد. وتابع "على الدول 

العربية أن تعمل معا من أجل التوصل إلى حل لسوريا".

أوباما وأمير قطر: يجب 
إنهاء داعش ورحيل األسد
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يوص��ى دائم��اً للرياضي��ني بإتب��اع أنظم��ة للغ��ذاء 
الصحي تساعدهم على األداء اجليد في الرياضات التي 

ميارسونها سواء أيام التدريب أو أثناء املنافسة.
وتوج��د بع��ض األساس��يات ف��ي التغذي��ة اخلاصة 

بالرياضات أو ما يطلق عليها ب�"غذاء الرياضات":
1  احلرص على بقاء اجلس��م الئق��اً رياضياً باحلفاظ 
عل��ى مع��دالت الده��ون الت��ي تناس��ب ن��وع الرياضة٬ 
وذل��ك بتناول الكمي��ة املالئمة من الطاق��ة والتي تقاس 
بالكيلوغول مع حجم احلسم ونوع البرنامج التدريبي.

2  عل��ى الرياض��ي املداوم��ة عل��ى تزوي��د عضالت��ه 
للتدريب واملنافسة بوقود الكربوهيدرات وذلك بإعطاء 
املزيد من املساحة لهذا النوع من األطعمة وذلك باإلقالل 

من الدهون لكى حتل محل األطعمة الكربوهيدراتية.
3  االس��تمتاع بأطعم��ة غذائي��ة متنوع��ة لك��ي متدك 
بالبروتين��ات والفيتامين��ات واملع��ادن الت��ي يحتاجها 
جس��مك٬ واالحتياج له��ذا التنوع قد يزي��د مع البرنامج 

الرياضي املجهد.
4  العناية بالسوائل٬ فتناول السوائل واملياه مطلوب 

قبل وبعد وأثناء الرياضة لتجنب اجلفاف.
يختل��ف وزن وش��كل وحج��م جس��م كل رياضي عن 
اآلخ��ر حي��ث يتبعون أنظم��ة تدريبي��ة مختلف��ة ولكن 
يتفق��ون في القواع��د الغذائية الصحي��ة التي يتبعونها 
إال أن هن��اك بع��ض االخت��الف البس��يط ف��ي وجباتهم 

الغذائية.
فالرياضيون الذين يتبع��ون برامج رياضية مجهدة 
لعدة ساعات يومياً يحتاجون إلى أكل كميات كبيرة من 
الكربوهيدرات٬ أما الرياضيون طوال القامة يحتاجون 
إل��ى أكل املزي��د ع��ن الرياضي��ني صغ��ار القام��ة٬ وكذا 

الرياضات املختلفة.
  وه��ذه ه��ي بع��ض األمثل��ة لغ��ذاء العب��ي بع��ض 

الرياضات:
1  غذاء العبي كرة السلة )ذكور(:

يحت��اج العب��و ك��رة الس��لة الرج��ال إلى وجب��ة قبل 
املباراة ووجبة بعد املباراة.

والالعب الذي يكون وزن��ه تقريباً 100 كجم وطوله 
حوالي 188.8 سم يكون احتياجه من الطاقة كبير لكي 

يتناسب مع حجمه الكبير.
وع��ن الوجبة التي يتم تناولها قبل املباراة يكون ذلك 

قبل بدئها بحوالي 3
س��اعات حتى يش��عر بارتي��اح أثناء اللع��ب ويكون 
محتوى الوجبات من املواد الكربوهيدراتية والسوائل.

  محتوى وجبة ما قبل املباراة:
  3 4 أكواب من النودلز مع صلصة الطماطم.

  شريحتان خبز.
  طب��ق صغير م��ن س��لطة الفاكهة وكوب م��ن عصير 

الفاكهة.
أم��ا وجبة ما بع��د املباراة يتم فيها اس��تعادة ما فقده 

جسم الرياضي من معدالت السوائل والكربوهيدرات.
ويت��م تناولها بأس��رع وق��ت ممكن بع��د االنتهاء من 
املب��اراة من أجل اإلحالل الس��ريع لهذه امل��واد الغذائية 
ولتجن��ب اإلف��راط ف��ي الطعام ال��ذي يش��عر الرياضي 

بعدم االرتياح أثناء النوم.
  محتوى وجبة ما بعد املباراة:

  تناول مشروب رياضي فوراً بعد االنتهاء من املباراة.
  قطعتان حلم مع طماطم في ساندويتش )مع اإلقالل 

من السمن أو الزبد(.
  موز باللنب حوالي 750 500 مليلتر )يتم عمله باللنب 
املنزوع الدس��م وامل��وز أو لنب بودرة منزوع الدس��م مع 

ملعقينت صغيرتني من اآليس كرمي قليل الدسم(.
2  غذاء لالعبات اجلمباز )إناث(:

العبات اجلمباز حتتاج إل��ى تناول وجبات صغيرة٬ 
فالعب��ة اجلمب��از الب��د وأن حت��رص عل��ى بق��اء معدل 
اس��تهالكها م��ن الطاق��ة منخفض��اً للحف��اظ عل��ى قوام 
جس��دها الرش��يق وعدم زيادة معدل الدهون باجلسم. 
ومتطلباته��ا م��ن الطاقة تكون منخفض��ة ألنها صغيرة 
ف��ي احلجم وتدريباتها غير مجهدة عل��ى الرغم من أنها 
تتدرب لس��اعات طويل��ة يومياً لكن كل م��ا حتتاج إليه 
امله��ارة والقوة واملرونة مع القليل م��ن املجهود. تختار 
العب��ة اجلمباز غذاءه��ا بعناية من أج��ل احلصول على 

أقصى نفع من التغذية وأقل قدر من الطاقة
وخاصة  بتناول أطعمة قليلة في دهونها.

  وجبة  العبات اجلمباز:
  كمية صغيرة من اللحم املش��وي  اخلالي من الدهون 

)كل الدهون منزوعة(.
  ثمرة بطاطس متوسطة احلجم مسلوقة.

م��ن  مختلف��ة  أن��واع  ثالث��ة  م��ن  متوس��طة  كمي��ة    
اخلضراوات )مثال: اجلزر   الفاصوليا   البروكلي(.

  200 جرام من علبة زبادي فاكهة قليلة الدسم.
3  غذاء العدائني )ذكور(:

إل��ى أكل أطعمته��م  العدائ��ني  الرج��ال م��ن  يحت��اج 
م��ن الكربوهي��درات لك��ي تتالءم م��ع برنام��ج التغذية 
اليوم��ي حيث أن الكربوهيدرات متدهم بالوقود املفضل 
لعضالتهم عل��ى الرغم من أن العدائ��ني ميتازون بخفة 
ال��وزن وقلة دهون اجلس��م مع��دل ال��وزن )65 كجم(٬ 
ومتطلبات��ه م��ن الطاق��ة كبيرة نس��بة للطاق��ة الكبيرة 
التي يفقدها أثناء التدريب وأثناء املنافسة. وينبغي  أن 
يش��رب العداء وفير من الس��وائل خالل تدريباته سواء 
م��اء و/أو مش��روب رياضي مع االس��تمرار ف��ي تناول 

السوائل أثناء تناول وجبته املسائية.
  وجبة العدائني:

  مقدار متوسط من اللحم اخلالي من الدهون مشوي.
كبي��رة  بطاط��س  وثم��رة  النودل��ز  م��ن  أك��واب   3   

ومسلوقة.
  1 ك��وب م��ن اخلض��راوات املختلف��ة مث��ل العب��ات 

اجلمباز.
  ش��ريحتان م��ن خب��ز احلب��وب اخلالص��ة )الطحني 

الكامل أو األسمر(.
  إناء كبير من سلطة الفاكهة + 200 جرام من الزبادي 

قليل الدهون.
  كوبان من عصي��ر الفاكهة )باإلضافة إلى الوفير من 

املاء(.
4  وجبة العبي التجديف )ذكور(:

كج��م(   85( كبي��ر  التجدي��ف  الع��ب  حج��م  يك��ون 
وتدريباته��م مجه��دة تس��تمر م��ن 4 3 س��اعات يوميا٬ً 
ل��ذا فاحتياجاتهم من الطاق��ة والكربوهي��درات عالية. 
ولكي تس��اعد العب التجديف على زيادة احتياجاته من 

الطعام دون اإلفراط في تناول الوجبات واإلحساس
بعدم الراح��ة فهو بحاجة إلى تناول وجبتني مس��اًء 
عل��ى أن تك��ون هن��اك فت��رة بينهم��ا س��اعتني. والع��ب 
التجديف مثل  العب كرة الس��لة الب��د وأن يتناول نفس 
مش��روب اللنب بامل��وز واآليس كرمي٬ فهذه املش��روبات 
غني��ة بالطاقة ألنه يف��رز عرقاً غزي��راً أثن��اء تدريباته 

وممارسة الرياضة.
5   وجبة العبي التجديف )ذكور(:

  الوجب��ة األولى )7 مس��اًء( نفس وجب��ة العداء التي 
يتناولها مساًء.

  الوجبة الثانية )9 مس��اًء( إناء كبير من احلبوب مع 
لنب قليل الدهون٬ ومشروب موز باللنب واآليس كرمي
)نفس طريقة إعدادها املذكورة لالعب كرة السلة(.

عيادة الرياضيين 
التغذية األساسية والضرورية للرياضيين في رياضات مختلفة

على هامش مباراة موناكو وآرسنال... 
أيمن عبد النور تحت أنظار اإلنقليز 

 الرياضي
كان املداف��ع الدولي التونس��ي لنادي موناكو الفرنس��ي أمين عبد النور أساس��يا الليلة 
في تش��كيلة فريقه التي ستواجه فريق آرس��نال اإلنقليزي في إطار الدور ثمن النهائي 
لدوري أبطال أوروبا.. عبد النور اس��تعاد مكانه في تش��كيلة فريق اإلمارة الفرنس��ية 
بعد أن تعرض لإلقصاء في الدوري الفرنسي وهو جتديد فيه من قبل مدربه البرتغالي 

ليوناردو خاردمي..
وكان الالع��ب الدولي للمنتخب التونس��ي والالعب الس��ابق للنجم الس��احلي محّل 
متابعة من قبل فريق توتنهام هوتس��بير الذي كان يراقب عن كثب يوم أمس في ملعب 
اإلمارات، وأيضا في املواجهة الثانية بفرنسا قريبا، مردود عبد النور سعيا إلى دراسة 

التعاقد معه في املرحلة القادمة..
العبنا الدولي موجود ضمن قائمة الالعبني الذين يس��تهدف نادي اإلمارة الفرنس��ية 
التفوي��ت ف��ي خدماته��م وفق��ا لتصريح��ات نائب رئيس��ه الذي أك��د أن أب��رز الالعبني 

معروضون للبيع في امليركاتو الصيفي في عملية إعادة هيكلة الفريق..

 الرياضي
فش��ل مال��ك اجلزي��ري ف��ي تخط��ي الدور 
األول لبطول��ة دبي املفتوح��ة للتنس بعد 
أن انهزم أم��ام الكروات��ي بورنا كوريتش 
لواح��د.  ش��وطني  بنتيج��ة   80 املصن��ف 
وجتدر اإلش��ارة إلى أن اجلزيري املصنف 
83 عاملي��ا كان ق��د كس��ب الش��وط األول 
بنتيجة 7 مقابل 5 لكنه خس��ر الش��وطني 
الثاني ب�3 مقابل 6 والثالث بنفس النتيجة 
لتتواصل سلسلة النتائج السلبية لالعب 

التونس��ي بعد بروزه في بطولة استراليا 
املفتوحة بداية سنة 2015.

كم��ا ودع��ت أن��س جاب��ر بطول��ة قطر 
املفتوح��ة بع��د هزميته��ا في ال��دور األول 
أمام زارينا دياس من كازاخستان املصنفة 
31 عامليا بنتيجة شوطني لصفر بواقع 3 

مقابل 6 و2 مقابل 6.
يذك��ر أن أنس جابر املصنفة 130 عامليا 
كانت قد حصلت على بطاقة دعوة للدخول 
مباش��رة في اجلدول النهائي لبطولة قطر 

املفتوحة دون املرور بجدول التصفيات.

تنس 

الجزيري يغادر دورة دبي وجابر 
تودع دورة قطر
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 الرياضي
شهدت مباراة أمل حمام سوسة والنادي الرياضي 
البنزرت��ي ضمن منافس��ات دور ال��� 32 من بطولة 
كأس تون��س لك��رة الق��دم والتي دارت ي��وم األحد 
الف��ارط عل��ى ملع��ب بوعلي حل��وار تنفي��ذ واحدة 
من أس��وأ الضرب��ات احلرة ف��ي تاريخ ك��رة القدم 
إن لم تكن األس��وأ على اإلطالق في عالم الس��احرة 
املس��تديرة. وق��د حاول س��ليم ب��ن بلقاس��م تنفيذ 
الضرب��ة احل��رة التي احتس��بت لفريقه ف��ي اجتاه 
منطق��ة ج��زاء الن��ادي البنزرتي لكن كرت��ه ذهبت 
بعيدة ع��ن زمالئه وعن املناف��س متجهة نحو خط 

التماس وكادت تصطدم مبراقب اخلط. 
وحتول متوس��ط ميدان األمل س��ليم بن بلقاسم 

إلى مادة دس��مة للتهكم والس��خرية في ع��دة صحف عاملية إذ 
أصبح��ت الضربة احل��رة التي نفذها موضع س��خرية العديد 
من وس��ائل اإلعالم العاملية. وتفننت وس��ائل اإلعالم العاملية 

ف��ي وص��ف تل��ك الركلة احل��رة حيث صن��ف موق��ع "وورلد 
س��بورت" العامل��ي الركلة الت��ي نفذها "بن بلقاس��م" ضمن 

الضربات احلرة األكثر إثارة للسخرية في عالم كرة القدم.

في مباراة حمام سوسة والنادي البنزرتي

مخالفة بن بلقاسم تتحول إلى مادة للتهكم 
والسخرية في الصحف العالمية

رغم قرار "الطاس"

الكاف يرفض مشاركة شبيبة 
القبائل في دوري أبطال إفريقيا

 الرياضي
تلقت إدارة ش��بيبة القبائل اجلزائري رس��الة من األمانة العامة لالحتاد 
اإلفريقي لكرة القدم رفضت من خاللها األخيرة طلب إدماجها في النسخة 
احلالية من منافسة دوري أبطال إفريقيا. وكانت إدارة الشبيبة قد قدمت 
طلبا رس��ميا "للكاف" للمشاركة في النس��خة احلالية من دوري أبطال 
إفريقيا قبل أن تعقد هذه الهيئة اجتماعها لدراس��ة قضية النادي اجلمعة 

الفارط باجلزائر برئاسة الكاميروني عيسى حياتو.
وكان��ت محكم��ة التحكيم الرياضي��ة قد قررت الغ��اء عقوبات االحتاد 
اإلفريق��ي لك��رة القدم ض��د فريق ش��بيبة القبائل اجلزائ��ري على خلفية 
مقتل مهاجمه الكاميروني البير ايبوسيه في جويلية املاضي إثر إصابته 
بآلة حادة من املدرجات. ووفقا للش��روق اجلزائرية أثار القرار اس��تياء 
رئيس النادي محند ش��ريف حناشي الذي أكد أنه يرفض القرار وسيقدم 
طلبا للحصول على تعهد كتابي من أجل املش��اركة في املنافس��ة املوس��م 
املقب��ل بصورة آلية. وقال حناش��ي "القرار صدمنا كثيرا لكننا س��نطلب 
من الكاف تعهدا كتابيا للمشاركة في النسخة املقبلة من رابطة األبطال" 
وأض��اف "لن أس��مح بضياع ح��ق الش��بيبة وس��نواصل مطالبنا حتى 

نحقق ما يريده األنصار".

 الرياضي
أك��د جونيور بيني��ام مدير االتص��ال بالكونفدرالية اإلفريقية 
لك��رة الق��دم ف��ي تصريح لهيئ��ة اإلذاع��ة البريطاني��ة بي بي 
س��ي أن هيئته تس��اند "الفيف��ا" في املقترح اخل��اص بتنظيم 
مونديال قطر 2022 خالل ش��هري نوفمبر وديسمبر بحسب 
م��ا أعلن عنه االحتاد الدولي لكرة القدم في حيث أش��ارت بأن 
جلنتها التنفيذية س��تجتمع بتاريخ��ي 19 و20 مارس املقبل 
مبقره��ا املتواج��د مبدينة زيوريخ السويس��رية للحس��م في 
مطل��ب تنظيم مونديال قط��ر في الش��هرين األخيرين من عام 

.2022
وأض��اف املتح��دث أن "ال��كاف" ال تس��تبعد تأجي��ل موعد 
نهائيات النس��خة ال���34 لكأس أمم إفريقي��ا بغينيا كوناكري 
2023 إل��ى تاري��خ الح��ق بس��بب مونديال قط��ر 2022 في 

حالة ما إذا صادق��ت هيئة الرئيس جوزيف بالتر على تنظيم 
مونديال قطر في نوفمبر وديس��مبر 2022 فستجتمع اللجنة 
التنفيذي��ة لإلحتاد اإلفريقي لكرة الق��دم الحقا  لبرمجة موعد 

جديد خاص ب�"كان 2023".

"الكاف" يفكر في تأجيل "كان" 2023 بسبب مونديال قطر

 الرياضي
أم��س  املص��ري  ال��وزراء  مجل��س  ق��رر 
وزرات��ي  م��ن  جلن��ة  تش��كيل  األربع��اء 
الداخلي��ة والش��باب والرياض��ة واحتاد 

ك��رة الق��دم التخاذ إج��راءات الس��تئناف 
املمت��از بع��د توقفه��ا  ال��دوري  مس��ابقة 
قب��ل مب��اراة  قتي��ال   22 بس��بب س��قوط 
الزمالك وأنبي في وقت س��ابق من الشهر 

اجلاري. لكن وحس��ب التوقع��ات لن يتم 
اس��تئناف ال��دوري احمللي قب��ل منتصف 

الشهر املقبل.
وق��ال مجل��س ال��وزراء ف��ي بي��ان ل��ه 

"قرر املجلس تش��كيل جلن��ة من وزارتي 
الداخلي��ة والش��باب والرياض��ة واحتاد 
الكرة التخاذ إجراءات عودة الدوري دون 
جمه��ور وذل��ك بعد انته��اء فت��رة احلداد 
40 يوم��ا عل��ى ضحاي��ا أح��داث مب��اراة 
الدف��اع اجل��وي ب��ني الزمال��ك وإنب��ي." 
وكان مجلس الوزراء أوقف املسابقة بعد 
س��قوط قتلى قبل مباراة الزمالك مع إنبي 
يوم 8 فيفري اجلاري بسبب تدافع حدث 

بع��د مواجه��ات ب��ني املش��جعني وق��وات 
األمن.

ق��راره  ال��وزراء  مجل��س  يرب��ط  ول��م 
ف��ي  ال��ذي س��يعقد  باملؤمتراالقتص��ادي 
ش��رم الش��يخ ب��ني 13 و15 م��ارس لكن 
تقارير صحفية ذكرت قبل انعقاد اجتماع 
املجلس أن املس��ابقة احمللية لن تعود إلى 
احلي��اة إال بعد انتهاء املؤمت��ر الذي تعقد 

عليه مصر آماال لدعم اقتصادها املتعثر.

 الرياضي
رفض االحتاد العربي لكرة اليد ملف الترش��ح الذي تقدمت 
به الهيئة املديرة للترجي الرياضي التونسي للمشاركة في 
البطولة العربية لألندية الفائزة بالكأس املقرر إقامتها من 

20 الى 30 مارس املقبل مبدينة أغادير املغربية.

قرار االحتاد العربي برفض مش��اركة فريق باب سويقة 
كان بس��بب ورود مطل��ب الترش��ح بع��د انقض��اء األج��ل 
القانوني وال��ذي مت حتديده في وقت س��ابق يوم األربعاء 
2015. وإث��ر هذا القرار س��تقتصر املش��اركة  18 فيف��ري 
التونس��ية ف��ي ه��ذه البطولة عل��ى فريق النج��م الرياضي 

الساحلي.

بقرار من مجلس الوزراء
تشكيل لجنة لبحث عودة الدوري المصري دون جمهور

البطولة العربية لألندية لكرة اليد

االتحاد العربي يرفض مشاركة الترجي

 الرياضي
بق��رار من والي قاب��س وجدت الهيئة املديرة للملعب القابس��ي نفس��ها 
أم��ام خياري��ن اثنني إم��ا لعب املب��اراة التي س��تجمعه بجمعي��ة جربة 
األح��د القادم في ملعب قابس دون حضور اجلمهور أو اللعب في ملعب 

بوشمة بحضور اجلمهور.
وق��د حتص��ل امللعب القابس��ي بداية األس��بوع اجلاري عل��ى موافقة 
الس��لط األمنية بلعب مباراته حلس��اب اجلولة 18 م��ن بطولة الرابطة 
احملترف��ة األول��ى لكرة الق��دم أم��ام جمعية جرب��ة في امللع��ب األوملبي 
بقابس عوضا عن ملعب بوش��مة. ق��رار الوالي خلف ردود أفعال كبيرة 
ف��ي قابس خاص��ة وقد مت تأوي��ل األمر ال��ى كونه أصي��ل مدينة جربة 
ويس��عى ليوفر الظروف املالئمة لفريق منطقته ليحقق نتيجة إيجابية 
في املباراة. الهيئة املديرة للس��تيدة التي أكدت تشبثها بلعب املباراة في 
ملع��ب قابس وبحضور ال� 1500 متفرج التي نص عليها بالغ اجلامعة 

املتعلق بالترفيع في عدد اجلماهير في مختلف مالعب اجلمهورية.

وقفة  احتجاجية
احتجاجا على قرار والي قابس نضم عدد من أحباء الس��تيدة عش��ية 
أم��س وقفة احتجاجية أم��ام مقر الوالي��ة للضغط عل��ى الوالي ودفعه 
للتراج��ع عن ق��راره خاصة أنه رفض اس��تقبال الهيئة املدي��رة للفريق 

إليجاد حل للمسألة في ظل تباين اآلراء ومتسك كل طرف مبوقفه.

الملعب القابسي 

الوالي يغضب األحباء 
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 الرياضي
ق��دم فريق عمل كأس العال��م لكرة القدم 
توصي��ة بإقامة نهائي��ات مونديال قطر 
2022 ف��ي فصل الش��تاء لتفادي درجة 
احل��رارة املرتفعة في الدولة اخلليجية. 
وقال أمني ع��ام االحت��اد الدولي غيروم 
فالكه أن ش��هري نوفمبر وديس��مبر هو 
احل��ل الوحي��د إلقامة موندي��ال 2022. 
وس��تعلن هيئة "فيفا" التنفيذية القرار 

النهائي خالل شهر مارس املقبل.
والق��ى احتم��ال إقام��ة املباري��ات في 
ش��هري نوفمب��ر وديس��مبر ردود فع��ل 
متباين��ة حيث يواج��ه معارضة األندية 

األوروبية التي تخش��ى تعطيل بطوالتها الكبرى على غرار 
إسبانيا وأملانيا وإنقلترا فيما أعلن كل من االحتاد األوروبي 
واألفريقي لك��رة القدم توافقهما حول ق��رار االحتاد الدولي 
لك��رة القدم بش��أن موعد إقام��ة بطول��ة كأس العالم 2022 

بدولة قطر.
وق��ال ميش��يل بالتين��ي رئي��س االحت��اد األوروب��ي في 
تصريح��ات لصحيف��ة "ليكي��ب" الفرنس��ية  "اليويف��ا" 
يس��اند ما يفضل��ه "الفيفا" بش��أن تلك البطول��ة والبد من 
اجلميع التعاون من أجل إخراج البطولة في أحسن صورة. 
وأض��اف أن األفض��ل ف��ي مواعي��د تل��ك البطولة بالنس��بة 

لالعبني واجلمهور أن تقام البطولة في فصل الشتاء.
س��اند فولفغانغ نيرس��باخ رئيس االحت��اد األملاني لكرة 
القدم اقتراح تنظيم مونديال قطر 2022 في شهري نوفمبر 
وديسمبر. وقال نيرسباخ ال يوجد بديل عن تنظيم مونديال 
2022 في الشتاء واآلن األمر بيد االحتاد الدولي لكرة القدم 

"فيفا" إليجاد "أفضل حل ممكن".

من جهته أعلن املدير التنفيذي "للبرميييرليغ" ريتشارد 
سكودامور إنه يشعر بخيبة أمل من قرار الفيفا بإقامة كأس 
العالم 2022 في الشتاء. وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية 
تصريحات سكودامور التي أعرب فيها عن خيبة أمله بقرار 
الفيف��ا بإقامة كأس العالم في ش��هري نوفمبر أو ديس��مبر. 
وأك��د أنه يش��عر ب��أن االحت��اد األوروبي قد خذل��ه في هذه 
القضية حيث كان يفضل أن تقام هذه البطولة في شهر ماي 

من أجل عدم تعطيل البطوالت املختلفة.
كما أعرب احتاد دوريات احملترفني لكرة القدم في أوروبا 
عن رفضه للمقترح ألنه "سيتس��بب في أضرار كثيرة على 
س��ير املنافس��ات احمللية". وذكر االحتاد أن "الفيفا" تقدم 
باالقتراح وأن "الدوريات واألندية متسكت باحلل املشترك 
كي يقام املونديال في ش��هر ماي". وأكد االحتاد في بيان له 
أن "هذا املقترح جاء بناء على دراس��ة حول أش��ياء مقبولة 
متاما س��واء من ناحي��ة األحوال اجلوية وظ��روف الطقس 

املناسبة بالنسبة لالعبني وكذلك للجمهور".

إقامة مونديال قطر 2022 في الشتاء بين الترحيب والرفض

"الكاف" و"اليويفا" يساندان واتحاد الدوريات 
األوروبية يرفض

 الرياضي
منذ حلظة تكليف االحت��اد الدولي لكرة 
القدم "الفيفا" ملجموعة العمل اخلاصة 
بتق��دمي توصي��ة ألنس��ب موع��د إلقامة 
نهائي��ات كأس العالم 2022 بدا أنه من 
املس��تحيل التوص��ل إلى اتف��اق يرضي 
جميع األطراف. لك��ن توصية مجموعة 
العم��ل أول أم��س الثالث��اء بإقامة كأس 
العالم في نوفمبر وديس��مبر األول رمبا 
تكون هي أنس��ب احللول رغم معارضة 
الكبي��رة.  األوروبي��ة  األندي��ة  بع��ض 
األوروبي��ة  األندي��ة  أم��ام  وس��يكون 
العمالق��ة س��بع س��نوات للتأقل��م م��ع 
ض��رورة تغيي��ر موع��د خمس أو س��ت 
مباريات خالل شتاء 2022 وذلك للمرة 
األول��ى من��ذ نحو 100 عام م��ن انطالق 

كأس العالم.
وه��ذه امل��رة س��يتعني عل��ى األندي��ة 
األوروبي��ة األخذ في االعتب��ار مصلحة 
اآلخرين أيضا كما قال الش��يخ س��لمان 
ب��ن إبراهي��م آل خليف��ة رئي��س االحتاد 
العم��ل.  اآلس��يوي ورئي��س مجموع��ة 

وقال الشيخ س��لمان بعد اجتماع لنحو 
س��اعة واح��دة "بعض األط��راف أبدت 
قلقها لكن أي قرار سيتعني عليك اتخاذه 
سيواجه ببعض التساؤالت لكننا ننظر 

ملصلحة جميع األطراف."
أربع��ة  هن��اك  البداي��ة  ف��ي  وكان��ت 
مواعي��د مقترح��ة أمام مجموع��ة العمل 
الت��ي عق��دت اجتماعها الثال��ث واألخير 

في الدوحة أول أمس الثالثاء.
العم��ل  مجموع��ة  كان��ت  ل��و  لك��ن 
أوص��ت بإقام��ة البطول��ة ف��ي جانف��ي 
وفيف��ري لتعارض��ت كأس العال��م م��ع 
مس��ابقات أخ��رى منه��ا دورة األلع��اب 
دوري  ونهائ��ي  الش��توية  األوملبي��ة 
ك��رة قدم األمريكي��ة وبطولة أس��تراليا 
املفتوح��ة للتنس وكلها حتظى مبتابعة 

تلفزيونية هائلة.
ولو أوص��ت مجموعة العم��ل بإقامة 
البطولة ف��ي أفريل وماي لتعارض ذلك 
مع ش��هر رمضان الذي يتزام��ن مع هذا 
املوع��د ف��ي 2022 كما أن ه��ذا التوقيت 
يك��ون حاس��ما ف��ي معظ��م مس��ابقات 

الدوري بأوروبا.
البطولة  إقام��ة  إمكانية  واس��تبعدت 
ف��ي ج��وان أو جويلي��ة بس��بب ارتفاع 
درج��ات احل��رارة خالل فص��ل الصيف 
ف��ي اخللي��ج ووصوله��ا ألكث��ر من 40 
درجة مائوية وهو ما س��يؤثر بالس��لب 
عل��ى الالعبني واملش��جعني رغم أن قطر 
وعدت بإمكانية اس��تضافة البطولة في 
هذا التوقيت عن طريق اس��تخدام تقنية 
صديقة للبيئ��ة لتبريد املالعب ومناطق 

املشجعني.
ولو أقيم��ت كأس العالم في وقت 
متأخ��ر عن املوع��د املقت��رح احلالي 
سيتعارض ذلك مع نحو 50 مسابقة 
دوري ح��ول العال��م على م��دار عدة 
أس��ابيع إضاف��ة إلى توق��ف دوري 

أبطال أوروبا والدوري األوروبي.
وتبدو درج��ات احل��رارة مقبولة 
في فصل الش��تاء ف��ي قطر وتتراوح 
مائوي��ة  درج��ة  و30   23 ب��ني 
وستكون األندية األوروبية الكبيرة 
هي تقريبا فقط املتأثرة بش��كل كبير 

رغم أن مبدأ العطلة الش��توية ليس 
غريبا عليها.

وعادة ما تتوقف مسابقة الدوري 
األملان��ي ف��ي جانفي وكذل��ك بعض 
الدول األوروبي��ة األخرى وإذا تقرر 
إقام��ة البطول��ة ف��ي املوع��د املقترح 
وللم��رة األول��ى من��ذ انط��الق كأس 
العال��م 1930 فإن األندية املتضررة 
في أنقلترا وأي دول أخرى س��تكون 
لديها سبع س��نوات لالستعداد لهذا 

التغيير.
س��تتأثر  ذل��ك  ح��دث  ل��و  وبالطب��ع 
مواعيد التصفيات الت��ي عادة ما تنتهي 
قبل ستة أش��هر من النهائيات وسيكون 
م��ن املفت��رض إقام��ة مباري��ات امللح��ق 
في أفري��ل وماي 2022 ب��دال من املوعد 
التقلي��دي بانتهائه��ا ف��ي نوفمب��ر م��ن 

العام الذي يسبق التظاهرة.
أيض��ا  العم��ل  مجموع��ة  وناقش��ت 
إمكاني��ة إقامة كأس الق��ارات في جوان 
أو جويلي��ة 2021 خ��ارج قط��ر بينم��ا 
تق��ام كأس العال��م لألندية ف��ي قطر في 

نوفمبر وديس��مبر 2021 لتكون مبثابة 
االس��تعداد األخير الس��تضافة نهائيات 

كأس العالم.
ورغم أن األندية الكبي��رة في أوروبا 
لن تش��عر بالس��عادة من إرب��اك جدول 
مبارياته��ا التقلي��دي ف��إن كأس العالم 
ف��ي النهاي��ة تع��د حدث��ا عاملي��ا وليس 
بطولة خاصة بأوروبا فقط. وس��تكون 
اخلط��وة املقبلة لتحدي��د موعد البطولة 
عند انعقاد اللجن��ة التنفيذية للفيفا في 
زوري��خ ف��ي 19 و20 م��ارس ملناقش��ة 
توصيات مجموعة العمل وهذا سيحسم 

األمر متاما.
وسبق لهارولد ماين نيكولز الرئيس 
الس��ابق للجن��ة الفني��ة املس��ؤولة عن 
املرش��حة  ال��دول  ع��روض  حتلي��ل 
الستضافة كأس العالم 2022 أن أعطى 
قط��ر أق��ل درج��ات ف��ي التقييم بس��بب 
إقامته��ا املفترض��ة خالل الصي��ف لكنه 
قال لرويترز مؤخ��را إنه وفقا للظروف 
احلالية فإن أنسب موعد إلقامة املسابقة 

سيكون في نوفمبر وديسمبر.

أسباب تجعل من نوفمبر وديسمبر األنسب إلقامة مونديال 2022 

 الرياضي
بعد فقدانه للقب الس��وبر اإلفريقي الس��بت الفارط أمام وفاق سطيف اجلزائري، يريد 
ن��ادي األهل��ي املصري مواجهة س��طيف اجلزائري لك��ن هذه املرة في إط��ار ودي حيث 
أك��دت صحيفة "اليوم الس��ابع" املصري��ة أن إدارة الن��ادي املصري ق��د وجهت دعوة 
رس��مية الس��تضافة الفريق اجلزائري في رد للجميل على االستقبال امللكي الذي عرفه 

وفد األهلي املصري خالل حلوله باجلزائر نهاية األسبوع الفارط.
يذك��ر أن مباراة الس��وبر اإلفريقي ب��ني الوفاق واألهلي املصري ق��د انتهت في وقتها 
القانون��ي على نتيجة التع��ادل اإليجابي هدفني من اجلانبني وم��ع املرور إلى ضربات 
اجل��زاء الترجيحية أنصف��ت الكرة اجلزائريني مما مكنهم من رف��ع اللقب اإلفريقي أمام 

جمهوره.

األهلي المصري يطالب بإعادة مباراة 
السوبر اإلفريقي
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 الرياضي
لم يلعب لويس س��واريز دورا أساس��يا 
لبرش��لونة  الهجوم��ي  املثل��ث  ف��ي 
اإلس��باني من��ذ انضمام��ه ف��ي صفق��ة 
ضخم��ة م��ن ليفرب��ول لكن��ه ع��اد إل��ى 
انقلترا ليل��ة الثالثاء بلمحة من غريزته 
التهديفي��ة الت��ي طاملا ط��اردت دفاعات 
أندي��ة ال��دوري االنقليزي املمت��از لكرة 
القدم. ونال سواريز مهاجم أوروغواي 
استحس��ان جماهي��ر برش��لونة بفضل 
تعاونه املعتاد في مساعدة األرجنتيني 
ليونيل ميس��ي والبرازيل��ي نيمار على 

إخراج أفضل ما في جعبتهما.
لكن قبل مواجهة مانشستر سيتي في 
ذهاب دور الس��تة عش��ر ل��دوري أبطال 

أوروبا كان سواريز ميلك سبعة أهداف 
فقط في رصيده مع برش��لونة في كافة 
املس��ابقات الت��ي يش��ارك فيه��ا الفريق 
هذا املوس��م وه��و ع��دد قلي��ل باملقارنة 
مع 31 هدفا س��جلها مهاجم أوروغواي 
بقميص ليفربول في الدوري االنقليزي 
املوس��م املاضي. كما س��جل ميس��ي 37 
هدفا هذا املوس��م مقابل 24 هدفا لنيمار 
مهاج��م البرازي��ل حي��ث تأل��ق االثن��ان 
ليقودا برشلونة للفوز 1-2 على ملعب 
س��يتي لكن س��واريز هو من هز الشباك 
بالهدف��ني وبفض��ل حتركاته املس��تمرة 
تس��بب س��واريز في متاعب جمة لدفاع 

سيتي وجلو هارت حارس انقلترا.
وسبق لسواريز أن هز شباك هارت 
مرت��ني في جوان املاض��ي لينهي آمال 

انقلترا في تخطي دور املجموعات في 
كأس العالم ف��ي البرازيل لكن مهاجم 
أوروغواي واجه عقوبة إيقاف طويلة 
بع��د ذلك بس��بب عض الع��ب منافس 
ف��ي البطولة. وبعد ع��ض جيورجيو 
كيليني مدافع إيطاليا وإيقافه ألربعة 
أش��هر انتقل سواريز من ليفربول إلى 
برش��لونة مقاب��ل 75 ملي��ون جني��ه 
دوالر  ملي��ون   115.86 اس��ترليني 
قب��ل بداية املوس��م احلال��ي. واحتاج 
أج��ل  م��ن  الوق��ت  لبع��ض  س��واريز 
الوصول إلى س��رعته املعه��ودة لكن 
اذا جن��ح ف��ي تك��رار الع��رض ال��ذي 
قدمه أمام س��يتي فانه س��ينال الرضا 
الت��ام م��ن جماهي��ر برش��لونة الت��ي 
متيل دائما إلى ميسي ونيمار. واعتاد 

سواريز أن يلعب الدور األساسي مع 
ليفربول في كل ش��يء املوسم املاضي 
لكنه أظهر نضجا في برشلونة وتقبل 
وجوده كفرد في املجموعة مع النادي 
االس��باني. ورغم اهدار ميسي لركلة 
جزاء تصدى لها ه��ارت في اللحظات 
األخي��رة م��ن اللق��اء يعتقد س��واريز 
أن برش��لونة هو املرش��ح األبرز اآلن 

للوصول إلى دور الثمانية.
وقال سواريز في تصريحات صحفية 

"إنه��ا نتيجة مس��تحقة وم��ن املفترض 
بالفخر."وأض��اف  نش��عر  جتعلن��ا  أن 
"كانت لنا الس��يطرة التامة في الشوط 
األول وأتيح��ت لنا العدي��د من الفرص. 
بالنتيج��ة."  للغاي��ة  س��عداء  ونح��ن 
وتابع "ركالت اجلزاء تضيع عن طريق 
من ميلكون الشجاعة لتسديدها واملنفذ 
األساس��ي لركالت اجلزاء في فريقنا هو 
ليونيل ميسي بال شك الهدف هو خوض 

لقاء العودة بهدوء."

سواريز يخرج من عباءة ميسي 
ونيمار في برشلونة

ركلة الجزاء الضائعة قد تتحول 
للحظة حاسمة في مشوار برشلونة

 الرياضي
لو أخفق برش��لونة ف��ي التأهل للدور ثمن النهائي ل��دوري أبطال أوروبا لكرة 
الق��دم للمرة الثامنة على التوالي فإن ركلة اجلزاء التي أهدرها ليونيل ميس��ي 
أمام مانشستر سيتي ليلة الثالثاء ستتحول للحظة حاسمة في مشوار النادي 
اإلس��باني هذا املوس��م. وكان برش��لونة متقدما 1-2 خارج أرضه على سيتي 
في ذهاب الدور 16 في بفضل ثنائية لويس س��واريز قبل أن ينفذ ميسي ركلة 

جزاء احتسبت لصاحله في الوقت احملتسب بدل الضائع.
وتص��دى احل��ارس ج��و هارت لتس��ديدة ميس��ي قائ��د منتخ��ب األرجنتني 
ليحاف��ظ لبط��ل إنقلترا على آماله في التعويض في مب��اراة اإلياب في نوكامب 

في 18 مارس املقبل.
ولدى ميس��ي س��جل رائع في ركالت اجلزاء إذ بلغت نسبة جناحه نحو 90 
باملائة لك��ن إهدار الركلة أعاد لألذهان ذكريات أليم��ة عندما أضاع ركلة جزاء 
ف��ي بداية الش��وط الثان��ي من مباراة برش��لونة بال��دور قبل النهائ��ي لدوري 

األبطال أمام تشيلسي في أبريل نيسان 2012.

 الرياضي
ق��ررت جلنة القي��م التابع��ة لالحت��اد الدولي لك��رة القدم 
"فيفا" تبرئة ساحة البلجيكي ميشيل دهوغ عضو اللجنة 
التنفيذية للفيفا بعد أن تثبتت من عدم وجود أدلة واضحة 
تش��ير إل��ى ارتكابه مخالف��ات أثن��اء عملية إس��ناد تنظيم 
بطولت��ي كأس العالم 2018 و2022 لروس��يا وقطر على 

التوالي.
وخض��ع دهوغ عضو اللجن��ة التنفيذي��ة للفيفا منذ عام 
1988 للتحقي��ق في ارتكاب��ه أربع خروقات لالئحة القيم 
ف��ي الفيفا خالل عملية اختيار مق��رات إقامة بطوالت كأس 

العالم القادمة والتي أثارت جدال واسعا.
وأك��دت جلنة القيم التابعة للفيفا في بيان لها "ال يوجد 
دالئ��ل كافية تدع��م إمكانية حدوث انته��اك لالئحة القيم ال 

يوجد داع إلجراء املزيد من التحقيقات في هذا الشأن".
وكان ده��وغ الذي يش��غل أيضا منصب رئي��س اللجنة 
الطبيبة للفيفا تلقى لوحة فنية كهدية من اللجنة الروسية 

املنظم��ة ملوندي��ال 2018 م��ن ضم��ن املوضوع��ات الت��ي 
خضعت للتحقيق.

وأوض��ح الفيف��ا في بي��ان له "غرف��ة التحقيق��ات باتت 
مقتنع��ة أن اللوح��ة ليس له��ا أي قيمة جتاري��ة كما أثبتت 
التقدي��رات التي جرت مرتني في هذا الش��أن كما أن اللوحة 
قدم��ت كهدي��ة م��ن فياتشيس��الف كولوس��كوف لصديقه 
الطبي��ب دهوغ كنوع من التعبير ع��ن الصداقة التي جتمع 
بينهما". وقلل الفيفا من ش��أن االتهام الصادر بحق دهوغ 
بأن أح��د أقاربه مت تعيينه في أح��د الوظائف في قطر بعد 
التصوي��ت الذي جرى ع��ام 2010 ومت على ضوئه حتديد 

املقرات اجلديدة للمونديال.
وأض��اف الفيفا في بيانه "غرف��ة التحقيقات تأكدت أنه 
ال عالق��ة بني الوظيف��ة املذكورة وعملية الترش��ح حيث أن 
الطبيب ده��وغ لم يكن طرفا في النقاش��ات التي نتج عنها 
الع��رض الوظيف��ي وال توجد دالئ��ل محددة تش��ير إلى أن 
ق��رار الطبيب دهوغ تأث��ر بقبول قريبه الع��رض املقدم له 

للعمل في قطر".

 الرياضي
اعت��رف العب مانشس��تر يونايت��د اندرياس بيري��را بأنه 
حت��دث مع ب��ول بوغب��ا الع��ب يوفنت��وس اإليطالي حول 

احلياة في مدينة تورينو.
س��بورت  توت��و  لصحيف��ة  ص��رح  بيري��را  اندري��اس 
اإليطالي��ة قائ��ال "الكل يعرف ب��أن اليوفنت��وس ناد كبير 
لق��د حتدثت في العديد من املرات مع بول بوغبا إنه صديق 
شخصي رائع لقد أخبرني بأنني سأجد نفسي في تورينو 

الوضع جيد على املستوى املهني والشخصي."

وأضاف "ذلك أمر هام بالنس��بة ل��ي بالوقت احلالي أنا 
عالق مع اليونايتد ولكن وكيل أعمالي يقيم العروض التي 

تصلني ومنها عرض اليوفنتوس األمر ليس سرا.
وأنه��ى حديث��ه قائال: "بالطب��ع أعرف بطول��ة الدوري 
اإليطالي سيكون أمر ممتع للعب بجوار بول بوغبا ولكني 
لم اتخذ قراري النهائي س��وف أقيم األم��ور ثم اتخذ القرار 

في نهاية األمر."
يذك��ر أن ن��ادي مانشس��تر يونايتد يحتل املرك��ز الرابع 
برصيد 47 نقطة ضمن منافسات بطولة الدوري األنقليزي 

لكرة القدم.

بوغبا ينصح العب المان بريرا باالنضمام ليوفينتوس

لجنة القيم بالفيفا تبرئ ساحة البلجيكي 
دهوغ من الفساد
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 الرياضي
يعتقد العب الوس��ط التشيلي والعب 
جوفنتوس اإليطالي آرتورو فيدال أن 
تراجع مستوى بوروسيا دورمتوند 
في مس��ابقة الدوري األملاني لن يؤثر 
بالس��لب على نفس��يات العبي��ه عند 
مواجهته��م لفريق��ه الس��يدة العجوز 
ف��ي ثمن نهائ��ي دوري أبطال أوروبا 
بل سيكون عامالً مساعًدا لهم لتعطيل 
مس��يرة الس��يدة العجوز نح��و ربع 
النهائ��ي. دورمتوند املنتش��ي بثالثة 
ال��دوري  ف��ي  متتالي��ة  انتص��ارات 
األملاني على كل من فرايبورغ وماينز 
تورين��و  إل��ى  س��افر  وش��توتغارت 

عل��ى  اليوف��ي  ملواجه��ة  لالس��تعداد 
ملع��ب جوفنتوس آرين��ا بذهاب ثمن 
النهائي يوم الثالثاء، ويخشى فيدال 
احمللي��ة  الصح��وة  له��ذه  تك��ون  أن 
أث��ر إيجاب��ي عل��ى الفري��ق األصف��ر 
وتدفعهم نح��و تقدمي أكثر من 100٪ 

من مستواهم.
كيك��ر  لصحيف��ة  في��دال  وق��ال 
األملاني��ة "مش��اكل دورمتون��د ف��ي 
البوندسليغا س��تجعله أكثر خطوة 
ألن��ه س��يركز جه��وده عل��ى دوري 
أبطال أوروبا، يريدون إظهار قوتهم 
احلقيقية ف��ي أوروبا بع��د نتائجهم 
املخيبة في الدوري، ترتيبهم احلالي 
ال يلي��ق باجل��ودة الهائل��ة لالعبيه، 

تواجده��م ف��ي املرك��ز ال���12 خادع، 
وستكون مواجهة صعبة علينا".

كل��وب  فري��ق  "ق��وة  وأض��اف 
ليس��ت ف��ي فردي��ات العبي��ه، أنه��م 
يلعبون بتوحد وجماعية، أس��لوبهم 
ج��ذاب ومتميز م��ع الك��رة باإلضافة 
لتمتعهم بس��رعة مجنون��ة". وانتقد 
آرت��ورو في��دال تصريح��ات رئي��س 
الس��ابق  إنترنازيونال��ي  ن��ادي 
ماس��يمو مورات��ي لتقليل��ه من حجم 
الك��رة اإليطالي��ة مقارن��ة بال��دوري 
اإلجنليزي واألملاني واإلسباني حيث 
قال أن السيري آ بحاجة لقطع شوًطا 
طوي��الً للتمك��ن م��ن الع��ودة للقم��ة، 
وقال فيدال "ف��ي إيطاليا الدفاع أكثر 

قوة من أملانيا وبشكل أكثر دقة لدينا 
إعداد تكتيكي قوي للفرق".

وواصل العب ليفركوزن الس��ابق 
ال��دوري  ف��ي  الصغي��رة  "الف��رق 
اإليطالي صعبة وتستطيع هزميتك، 
وهذا يعن��ي أن الدوري اإليطالي من 

بني أصعب الدوريات في أوروبا".
وعن قوة وسط جوفنتوس اختتم 
الالع��ب حديثه "منتلك خط وس��ط 
على أعلى مستوى مثل باقي املراكز، 
لكن اآلن علينا إثبات ذلك على أرض 

امللعب في دوري األبطال".
وحني سئل فيدال عن الالعب الذي 
يتمن��ى مزاملته ف��ي جوفنتوس قال 
"بالتأكي��د إذا متكنا م��ن التعاقد مع 

بوروس��يا  العبي  أحد 
دورمتون��د فأمتنى أن 

إنه  يكون ماركو رويس، 
العب كرة قدم عظيم حًقا، 
لكنه وقع لت��وه على عقد 

جديد مع ناديه".
يخ��رج  وس��وف 

جوفنتوس ف��ي رحلة صعبة 
إل��ى ملع��ب باليرم��و "رينزو 

باربيرا" ي��وم 15 مارس املقبل 
ف��ي اجلولة ال���27 من الس��يري 

آ قب��ل يوم��ني فقط م��ن انتقاله إلى 
ملعب س��يغنال إيدونا ب��ارك ملواجهة 
دورمتوند في مب��اراة إياب ثمن نهائي 

األبطال يوم 18 مارس.

انكسار دورتموند خادع ونريد شراء رويس
فيدال

 الرياضي
الس��وق  أبح��اث  مجموع��ة  أعلن��ت 
الرياضية "ريبوكوم" أن االستثمارات 
العربي��ة الش��رق أوس��طية ف��ي رعاية 
قمص��ان الف��رق األوروبي��ة متث��ل نحو 
25 في املائة من إجمالي إنفاق شركات 
العال��م العامل��ة ف��ي أكبر 6 مس��ابقات 

للدوري في القارة العجوز.
وتع��ززت إي��رادات أندية ك��رة القدم 
الكب��رى في أوروب��ا التي ارتف��ع دخلها 
من رعاي��ة القمصان إل��ى أكثر من 687 
ملي��ون ي��ورو )777.75 مليون دوالر( 
ه��ذا املوس��م بزي��ادة 20 ف��ي املائة عن 
موسم 2013 - 2014. وبلغت إيرادات 

املوسم املاضي 570 مليون يورو.
وتقول شركة البحوث االستراتيجية 
العاملية التي تتخذ من أملانيا مقرا لها إن 
ش��ركات في اإلمارات العربي��ة املتحدة 
وقطر استثمرت نحو 160 مليون يورو 
ه��ذا املوس��م مب��ا يع��ادل نح��و 25 في 

املائة من إجمالي إنفاق ش��ركات العالم 
العاملة مبجال رعاية القمصان في أكبر 

ست مسابقات للدوري بأوروبا.
الش��ركات  أن  التقري��ر  وأض��اف 
اإلماراتية تشكل أكبر راع للقمصان من 
دولة واحدة تعقبها الش��ركات األملانية 
بإي��رادات قدرها 112 ملي��ون يورو ثم 
الش��ركات األميركية بإيرادات تبلغ 82 

مليون يورو.
القمص��ان  رعاي��ة  إي��رادات  وزادت 
ف��ي ال��دوري اإلنقلي��زي 36 ف��ي املائ��ة 
واإلس��باني 30 في املائة بينما ارتفعت 
ف��ي ال��دوري اإليطال��ي 21 ف��ي املائ��ة 
والفرنسي 13 في املائة واألملاني تسعة 
ف��ي املائة. وكان ال��دوري الهولندي هو 
الوحيد الذي ش��هد تراجع��ا في إيرادات 
الرعاية بني مس��ابقات الدوري الكبرى 
ف��ي أوروب��ا إذ انخفضت بنس��بة 5 في 
املائة. ويعد قميص مانشس��تر يونايتد 
اإلنقلي��زي ه��و األعل��ى قيمة م��ن حيث 

الرعاي��ة بع��د العق��د ال��ذي أمت��ه قب��ل 
بداية املوس��م احلالي مع شركة جنرال 
ش��يفروليه  ش��عار  لوض��ع  موت��ورز 
عل��ى صدر القميص مقاب��ل 559 مليون 
دوالر ملدة سبع س��نوات. ورغم املوسم 
الكارث��ي الذي مر ب��ه الفريق باخلروج 
احملليت��ني  ال��كأس  مس��ابقتي  م��ن 
واالبتعاد عن دائرة املنافس��ة على لقب 
الدوري ال��ذي كان يحمل لقبه باحللول 
في املركز الس��ابع بجدول الترتيب فإن 
مانشس��تر يونايتد ما زال النادي األكثر 
جذبا لعقود الرعاية حيث توصل أيضا 
التف��اق م��ع ش��ركة "نايكي" ل��ألدوات 
الرياضي��ة لتمدي��د عقد رعاي��ة قمصان 
الفريق بقيمة مليار دوالر )600 مليون 

إسترليني( ملدة 10 سنوات.
ويحظى ش��عار "طي��ران اإلمارات" 
باالنتشار على قمصان فرق من النخبة 
آرس��نال  منه��ا  والعاملي��ة  األوروبي��ة 
اإلنقليزي وريال مدريد اإلس��باني وإيه 

س��ي مي��الن اإليطال��ي، وباريس س��ان 
جيرمان الفرنس��ي وهامب��ورغ األملاني 

وأوملبياكوس اليوناني.
كما تنفرد ش��ركة طي��ران "االحتاد" 
القابض��ة  أبوظب��ي  لش��ركة  التابع��ة 

برعاية قميص نادي مانشس��تر س��يتي 
بط��ل ال��دوري اإلنقلي��زي فيم��ا حتظى 
ش��ركة قط��ر للطي��ران برعاي��ة قميص 
ي��ورو  ملي��ون   30 مقاب��ل  برش��لونة 

للموسم الواحد.

االستثمارات العربية تمثل 25 % من إجمالي رعاية قمصان فرق كرة القدم األوروبية

 الرياضي
يبدو لقب الدوري اإليطالي لكرة القدم 
في طريقه للبقاء بني يدي جوفنتوس، 
وبات هن��اك صراع آخر يلف��ت األنظار 
ف��ي "الكالتش��و" ب��ني األرجنتيني��ني 
ماورو إي��كاردي وكارلوس تيفيز على 
لقب هداف البطولة. ويبدو تيفيز قريباً 
من الظفر باللق��ب مع جوفنتوس، فيما 
س��يكون عل��ى إيكاردي جترع املوس��م 
الس��يئ إلنت��ر، لك��ن ف��ي حصيل��ة كل 
منهما الشخصية هناك 14 هدفاً، وهما 
النجم��ان األب��رز ف��ي بطول��ة تتحدث 
بلكنة أرجنتيني��ة. فخلفهما في ترتيب 

الهدافني، يأتي الفرنسي جيرميي مينيز 
إلى جان��ب اثنني آخرين من مواطنيهما 
هما غونزال��و هيغواين الع��ب نابولي 
وباول��و ديباال الع��ب باليرمو. وحتلل 
وسائل اإلعالم اإليطالية في صفحاتها 
الص��راع بني تيفيز وإي��كاردي، حاضر 

ومستقبل كرة القدم األرجنتينية.
وال يوج��د ما يج��ب عل��ى تيفيز )31 
عام��اً( إثباته في مش��واره، ل��ذا فإن كل 
األنظار اآلن منصبة على إيكاردي، الذي 

يحقق أرقاماً استثنائية في سن 22.
ففي مبارياته األخيرة، سجل مهاجم 
إنتر معدالً تهديفياً لم يعد معه مضطراً 

للتطلع ألرقام جنوم متكرس��ني بالفعل 
مث��ل تيفي��ز أو هيغواي��ن، إذ أحرز 19 

هدفاً في 31 مباراة.
كل  هدف��ا  إي��كاردي  يس��جل  وفيم��ا 
126 دقيق��ة، يفعل ذل��ك هيغواين كل 
129 دقيق��ة وتيفي��ز كل 131 دقيق��ة، 
بحس��ب إحصائية نشرتها صحيفة )ال 

ستامبا(.
وأوضح مؤخ��راً املدي��ر الفني إلنتر 
ميالن روبرتو مانش��يني، الذي س��بق 
الس��ابق  فريقهم��ا  ف��ي  تيفي��ز  ودرب 
مانشستر سيتي: "دربت تيفيز، واآلن 
أدرب إي��كاردي. ماورو لديه املس��تقبل 

كله أمام��ه وال يزال ميكنه أن يتحس��ن 
كثي��راً بع��د". ف��ي املقاب��ل رد إيكاردي 
"إن��ه  قائ��الً:  بتيفي��ز  مقارنت��ه  عل��ى 
أقوى من��ي بكثير.. ف��از بالكثير خالل 

مشواره".
وحملت أرقام ماورو إيكاردي وكيل 
أعماله على االجتماع بش��كل عاجل مع 
مس��ؤولي إنتر ملراجع��ة عقد يعد، رغم 
س��ريانه حت��ى 2018، متدني��اً مقارنة 

برواتب باقي الالعبني.
 وفيما لم يلفت الالعب الشاب الوافد 
م��ن س��مبدوريا االنتباه كثيراً املوس��م 
املاض��ي، يعد إي��كاردي اآلن جنم إنتر، 

وهو ما أبلغ به صراحة رئيس النادي، 
الثري اإلندونيس��ي إريك توهير. األمر 
املؤكد ه��و أن أرجنتينياً س��يعود لنيل 
لق��ب ه��داف الكالتش��و بعد غي��اب دام 
أعوام��اً طويل��ة، من��ذ أن فعله��ا هرنان 

كريسبو عام 2001 بقميص التسيو.
أن  آخري��ن  ألرجنتيني��ني  وس��بق 
أجنلين��و  مث��ل  اللق��ب  بذل��ك  ظف��روا 
وس��يفوري ومارادون��ا وباتيس��توتا، 
وقبلهم جميعاً خولي��و ليبوناتي الذي 
أسهم بتسجيله 35 هدفا في 32 مباراة 
مبن��ح تورينو لق��ب ال��دوري األول له 

عام 1928.

تيفيز وإيكاردي األوفر حظًا: صراع أرجنتيني "ناري" على لقب هداف الدوري اإليطالي
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رس��ومات معقدة ال يتم فهمها وتفسيرها اال من خالل وضع 
مرأة اس��طوانية في مركز هذه الرس��وم، هذا النوع من الفنون 
يس��مى  Anamorphosis ) وه��ذا االس��م م��ن اليوناني��ة و 
 Awtar Singh يعني تش��كل مج��ددا( ابدعه الفنان الهن��دي
Virdi. و يب��دو أوتار هو الفنان الوحيد في العالم املختص 

بهذا النوع من الفنون.
يحم��ل أوت��ار كذل��ك رق��م قياس��ي ف��ي موس��وعة جينيس 
لرس��م أكب��ر لوح��ة anamorphic )أي لوحة مش��وهة يتم 
رؤيته��ا من خ��الل أداة أخرى( عام 2004. ب��دأ أوتار جتربته 
الفنية هذه عندما الحظ انعكاس��ات وجهه على زجاج سيارة 

نظيف��ة بعدها أصب��ح أوتار يجرب يوميا مهارته في تش��كيل 
رس��ومات مش��وهة ال تتضح اال م��ن خ��الل أدوات أخرى مثل 

املرآة االسطوانية.
أبدع أوتار عدة رسومات لشخصيات مشهورة ، و هو ينفذ 
رس��وماته الت��ي حتتاج الى حس��اب و توازن دون اس��تخدام 
أية برامج أو أدوات حاس��وبية و من خالل االعتماد على عقله 
فق��ط و ضربات ريش��ته التي تأتي مبنتهى الدق��ة و العفوية. 
مما جتدر االش��ارة اليه أن مثل هذه الرس��ومات ميكن تنفيذها 
باس��تخدام احلاس��وب و لكنها حتتاج وقتا أط��ول من الوقت 

الذي يبذله أوتار في تنفيذها.

ظلت تضاري��س األرض تتداولها عملي��ات البناء والهدم 
من��ذ اللحظة األول��ى لنش��أتها إل��ي يومنا الراه��ن ،  مبعني 
تكون اجلزر البركانية في أواسط احمليطات وتشكل قارات 
صغي��رة أو ش��به القارات ،  ثم تصط��دم وتلتحم مع بعضها 
البع��ض على هيئ��ة قارة أو عدد م��ن القارات يب��دأ كل منها 
بالنم��و بإضاف��ة سالس��ل جبلية إل��ى حوافه��ا حتي تصل 
إل��ى أقص��ى حجم لها ،  ثم تتق��ارب تلك الق��ارات من بعضها 
البع��ض حتي تلتحم ف��ي النهاي��ة لتكون ق��ارة واحدة ،  ثم 
تع��اود هذه الق��ارة التفتت إلي ع��دد من الق��ارات التي تبدأ 
ف��ي التباع��د ع��ن بعضه��ا البعض تارك��ة بينه��ا محيطات 
جدي��دة ،  ثم تب��دأ قيع��ان احمليط��ات اجلديدة ف��ي التصدع 
وممارس��ة عملية اتس��اع وجتديد في الصخور املكونة لها ،  
فتصطدم قيعان احمليطات بالقارات املقابلة مكونة عددا من 
السالس��ل اجلبلية الت��ي تضاف إلي حواف الق��ارات فتنمو 
وتندف��ع بالتدريج مع هذا النمو إلي قلب القارة حيث تكون 
عوام��ل التعرية ق��د برتها وحولتها إلي ما يس��مى بالدروع 
القدمي��ة،  وتك��ون سالس��ل جبلية جدي��دة ق��د تكونت عند 
حاف��ة القارة ،  وهكذا تتحول احمليط��ات إلي قارات ،  وتتفتت 
القارات لتفصلها بحار طولية تتسع بالتدريج لتتحول إلي 
محيطات جدي��دة في دورة القارة /  احمليط ،  والتي تؤكد لنا 
أن األرض الت��ي بدأت مبحيط غامر حتولت إلى قارة جبلية 
شديدة التالحم والوعورة ،  ثم تعرضت عبر ماليني السنني 
لعوام��ل الهدم اخلارجية من رياح ومي��اه جارية وعمليات 

امل��د واجل��زر وأعم��ال الكائن��ات احلي��ة )  منذ خلقه��ا (  التي 
س��وت تلك التضاريس وشقت فيها السبل واملجاري املائية 
والس��هول والوديان وكونت التربة التي تنتش��ر علي هيئة 
غط��اء رقي��ق للصخور وف��ي الس��هول واملنخفض��ات وفي 
قيع��ان البحار واحمليط��ات .  ويظل هذا الص��راع بني عوامل 
اله��دم اخلارجي��ة لتضاري��س األرض حت��ي تص��ل بها إلي 
منس��وب س��طح البحر أو إلي مس��توي قريب م��ن ذلك حني 
يتوق��ف الصراع ،  أو تتدخ��ل عوامل البن��اء الداخلية فتعيد 

رفع تضاريس األرض فيبدأ الصراع من جديد . 
في دورات تكون القارات وتبادلها مع احمليطات ،  ودورات 
البناء والهدم علي س��طح القارات تتكون السهول اخلصبة ،  
والتربة الغنية ،  والصخور الرسوبية املختلفة التي حتوي 
في في داخلها الكثير م��ن اخليرات األرضية من مثل النفط ،  

والغاز الطبيعي ،  والفحم ،  واملياه حتت السطحية

امللقب��ة  األول��ى  إيزابي��ال 
قش��تالة  ملك��ة  الكاثوليكي��ة 
امللك  ابن��ة  )1504-1474( ه��ي 
خوان الثاني. تزوجت عام 1469 
م��ن فردينان��د الثان��ي ول��ي عهد 

مملكة أراغون.
تول��ت ع��رش مملك��ة قش��تالة 
هن��ري  أخوه��ا  توف��ي  أن  بع��د 
وشهدت   )1454-1474( الرابع 
حكمه��ا  م��ن  األول��ى  الس��نوات 
حرب��اً أهلي��ة م��ع خصومه��ا م��ن 
منه��ا  وخرج��ت  القش��تاليني 
منتص��رة ووطدت دعائ��م حكمها 
بع��د قضائها عل��ى نف��وذ األمراء 
اإلقطاعي��ني. ومل��ا تول��ى زوجه��ا 
 1479 ع��ام  أراغ��ون  ع��رش 
أصبحت حتم��ل أيضاً لق��ب ملكة 
أراغ��ون وكان ذل��ك بداية توحيد 
مملكتي قش��تالة وأراغ��ون اللتني 
ش��كلتا ن��واة الدولة اإلس��بانية. 
قرر امللكان متابعة ماُعرف باس��م 
حروب »االسترداد« للقضاء على 
األندل��س  ف��ي  العرب��ي  الوج��ود 
حرب��اً  جيوش��هما  وخاض��ت 

ضروس��اً في مواجه��ة مملكة غرناط��ة دامت أحد عش��ر عام��اً )1481-1492( 
متكن��ت ف��ي أثنائها من احتالل مدين��ة مالقة )1487( ثم مدين��ة أملرية )1489( 
وأخي��راً س��قطت غرناط��ة ف��ي ع��ام 1492 وُطرد وُش��ّرد ع��دد كبير من س��كان 
األندلس. وأقيمت في أثناء ذلك محاكم تفتيش في كل مكان مارس��ت أبشع أنواع 
التعذي��ب واإلره��اب الفكري والديني، وذهب ضحيتها كثير من املس��لمني الذين 
أجبروا على التنصر كما لقي اليهود املصير ذاته. وتعد هذه احملاكم واملمارسات 
الالإنس��انية التي قامت بها، صفحة س��وداء في تاريخ هذه امللكة وزوجها..وقد 
منحهما البابا اسكندر السادس في عام 1496 لقب »امللكان الكاثوليكيان« تقديراً 
جلهودهما في نش��ر الديانة املسيحية. ومن أهم األحداث في عهد امللكة اكتشاف 
القارة األمريكية عام 1492 على يد كريس��توف كولومبوس الذي كان يعمل في 
خدمتها. وكان ذلك بداية تأس��يس امبراطورية إس��بانية في العالم اجلديد التي 
جعل��ت منه��ا أقوى املمال��ك األوربية وأغناها في القرن الس��ادس عش��ر. وقد آل 

عرش قشتالة بعد وفاتها إلى ابنتها خوانا امللقبة باملجنونة.

وق��ف أح��د االمراء على باب  مطحنة فرأى حماراً يدور بالرحى وفي عنق��ه جلجل فقال لصاحبها : ِلَم جعلت اجللجل في 
عن��ق احلمار فقال: رمبا أدركتني س��آمة أو ُنعاس فإذا لم أس��مع ص��وت اجللجل علمت أن احلمار واقف فأحثه ليس��تأنف 
املسير فقال األمير: ومن أدراك فرمبا وقف وحرك رأسه باجللجل هكذا وحرك األمير رأسه فقال صاحب املطحنة: ومن أين 

لي بحمار يكون عقله مثل عقل األمير 

ابداع فني من نوع جديد

 ما هي السورة التي تبدأ بالكلمة قد؟.
 ف��ي أي فص��ل يكون ظل االنس��ان 

اقصر؟
 م��اذا كان اس��م دول��ة غان��ا قب��ل 

استقاللها ؟
 ما تتمة القول : صدور االحرار ؟

 ماه��ي اطول فترة يس��تطيع ان يحكم 
فيها رئيس امريكي عن طريق االنتخاب 

املباشر ؟

إيزابيال األولى


