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خالل تظاهرات أمام
مبنى املحكمة العليا في
القاهرة أمس (غيانلويغي
غارسيا ــ أ ف ب)

تونس :االحتقان السياسي
ّ
ّ
يتفجر شغبًا كرويًا في بنزرت
لم تعرف مدينة
بنزرت التونسية الهادئة،
حتى في أشد فترات
االنفالت األمني ،توترًا كالذي
تعيشه بعد إعالن الجامعة
التونسية لكرة القدم مباراة
لحسم بطولة تونس
تونس ــ نورالدين بالطيب

رغم موافقة جبهة اإلنقاذ ،أمر مستحيل،
ألنه بذلك ُي َع ّد عودة للنظام السابق.
وأوضح عواد لـ«األخبار» ،أن التغيير هذه
املرة جاد ،وسيتم بالفعل تغيير الحكومة
كاملة باستثناء  3وزارات ،ه��ي« :ال��دف��اع،
والصناعة وال�ت�ج��ارة ،التموين» ،على أن
يتم ذل��ك خ�لال شهر في حد أقصى« ،وإال
فالبالد ستنهار وتضيع منا ثورتنا».
واض� ��اف أن ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة ستكون
حكومة إنقاذ وطني ائتالفية يشارك فيها
جميع األحزاب.

ما قل
ودل
عشية زيارة وزير الدفاع
األميركي ،تشاك هاغل ،إلسرائيل
األسبوع املقبل ،طلبت وزارة
الدفاع األميركية ،من الكونغرس،
املصادقة على تحويل  220مليونًا
و 300ألف دوالر الى إسرائيل،
خالل عام  ،2014ملواصلة تطوير
منظومة القبة الحديدية املضادة
للقذائف الصاروخية .كما طلب
البنتاغون ،على الرغم من تقليص
املوازنة األميركية ،زيادة
املساعدات العسكرية إلسرائيل
في عام  ،2015بمبلغ حوالى 176
مليون دوالر لدعم مشروع الدفاع
الصاروخي اإلسرائيلي.
(األخبار)

عربيات
دوليات

منذ ظهر االثنني املاضي دخلت تونس
ف� ��ي أزم � � ��ة ج� ��دي� ��دة م� ��زج� ��ت امل �ن��اف �س��ة
الرياضية بالتوتر السياسي واألمني
ال��ذي تعيشه ال�ب�لاد ،حيث رأى أنصار
النادي الرياضي البنزرتي أن فريقهم
ي �ت �ع��رض ل�ل�إق �ص��اء ب ��إع�ل�ان ال�ج��ام�ع��ة
التونسية ل�ك��رة ال �ق��دم ت��رش�ي��ح فريقي
ال�ت��رج��ي ال��ري��اض��ي وال �ن��ادي األف��ري�ق��ي
لخوض امل�ب��اراة النهائية التي تحسم
بطولة تونس لسنة .٢٠١٣
ف�ق��د ع �م��د ال �ن ��ادي ال �ب �ن��زرت��ي ،ص��اح��ب
امل ��رت �ب ��ة ال �ث ��ال �ث ��ة ،ال � ��ذي ت ��أس ��س س�ن��ة
 ،١٩٢٨إل � ��ى م� �ن ��ع ح ��رك ��ة امل� � � ��رور ع�ب��ر
الجسر املتحرك الذي يربط بني املدينة
وال� �ع ��اص� �م ��ة .ك ��ذل ��ك ت� �ع ��رض ال �ع��دي��د
املنشآت العمومية للحرق والتخريب
م �ث��ل ب �ل��دي��ة ب� �ن ��زرت ،وت ��م ن �ه��ب بعض
امل�ص��ارف الخاصة ،حيث بلغ الغضب
ب ��أن� �ص ��ار ال� � �ن � ��ادي ح� � � ّ�د ح� � ��رق ال� ��راي� ��ة
الوطنية وإعالن «بنزرت مستقلة».
م��ن ج�ه�ت��ه ،س ��ارع رئ�ي��س ال �ن��ادي معز
ب ��ن غ ��رب �ي ��ة ،ع �ض��و امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
التأسيسي القيادي في حزب «التحالف
ال��دي �م��وق��راط��ي» ،إل ��ى ت �ه��دئ��ة أن �ص��اره
وال � ��دع � ��وة إل � ��ى االح� �ت� �ج ��اج ال �س �ل �م��ي،
بينما أع�ل�ن��ت ال�ه�ي�ئ��ة امل��دي��رة للفريق
تجميد كل األنشطة ما لم يتم إنصاف
«البنزرتي» ،فيما أعلن محافظ بنزرت
إمكان التراجع عن القرار.
امل� ��واج � �ه� ��ات ب�ي��ن األم � � ��ن وال �غ��اض �ب�ي�ن
تواصلت ف��ي ال �ش��وارع أم��س ،حيث تم
تسجيل بعض اإلص��اب��ات ف��ي صفوف
األم � � ��ن وك� ��ذل� ��ك ف� ��ي ص � �ف� ��وف ال �ش �ب��ان
ال �غ��اض �ب�ي�ن .وع � ��زز ال �ج �ي��ش ح �ض��وره
لحماية املؤسسات واملنشآت الحيوية،
ف� ��ي ح�ي��ن ت� ��م ال� �ق� �ب ��ض ع� �ل ��ى ال �ش��اب�ي�ن
املشتبه في حرقهما للراية الوطنية.
في هذا الوقت ،رأى قياديون في حركة
النهضة أن أط��راف��ًا سياسية استغلت
غضب األن�ص��ار التلقائي لتحوله إلى

م ��وض ��وع ل�لاح �ت �ق��ان ال �س �ي��اس��ي ال ��ذي
أصبح يهدد وحدة البالد ،وخصوصًا
أن مدينة بنزرت الساحلية التي كانت
ُت ّ
شبه بباريس وأق��رب امل��دن التونسية
جغرافيًا إل��ى ف��رن�س��ا ،ل��م ت�ع��رف توترًا
كبيرًا حتى ف��ي الفترات الصعبة التي
عاشتها مدن أخرى.
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،رأت أط � � ��راف أخ� � ��رى م��ن
املعارضة أنه ال بد من تطبيق القانون
ال ��ذي ص��اغ�ت��ه الهيئة العليا لتحقيق
أه� � � ��داف ال� � �ث � ��ورة ،وال� � � ��ذي ي �ن ��ص ع�ل��ى
الفصل بني النشاط السياسي والنشاط
ال ��ري ��اض ��ي ،ب �م��ا ي�ع�ن��ي م �ن��ع ال�ن�ش�ط��اء
ال �س �ي��اس �ي�ين م ��ن ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي��ات
أول��ى في الفرق الرياضية حتى ال يقع
توظيف الرياضة بما تملكه من شعبية
في العمل السياسي.
ف� ��رئ � �ي� ��س ال � � �ن � � ��ادي األف � ��ري� � �ق � ��ي س �ل �ي��م
ال��ري��اح��ي ه��و ف��ي ال��وق��ت ذات� ��ه رئ�ي��س
ح��زب االت �ح��اد ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ،ورئيس
النادي البنزرتي مهدي بن غربية هو

تعرض العديد من
ّ
المنشآت العمومية
للحرق والتخريب بسبب
إقصاء النادي البنزرتي

أمني مال حزب التحالف الديموقراطي.
أم��ا رئ�ي��س ال�ت��رج��ي ال��ري��اض��ي حمادي
امل � ��ؤدب ،ف�م�ح�س��وب ع �ل��ى ح ��زب ح��رك��ة
نداء تونس.
ول ��م ي�ق�ت�ص��ر ال �ن �ش��اط ال�س�ي��اس��ي على
رؤس��اء الفرق الرياضية فقط ،بل امتد
ال ��ى امل ��درب�ي�ن وال�ل�اع �ب�ي�ن أي �ض��ًا ،إذ إن
مدرب الفريق الوطني نبيل معلول هو
عضو في حركة نداء تونس ،ومعروف
بعدائه الكبير لوزير الرياضة نجم كرة
القدم السابق طارق ذياب ،املنحاز إلى
حركة النهضة.
هكذا تدفع مدينة ب�ن��زرت منذ االثنني
امل��اض��ي ث�م��ن االح �ت �ق��ان ال�س�ي��اس��ي في
ال �ب�لاد ،ال ��ذي زادت ��ه ق� ��رارات «الجامعة
التونسية» توترًا ،في وقت يخشى فيه
من تراجع الجامعة عن قرارها.
وف� ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،ت �ط��ال��ب ج�م��اه�ي��ر
ال �ب �ن��زرت��ي ال�غ��اض�ب��ة أن ت ��رد جماهير
النادي األفريقي بفعل .فالجامعة اآلن
بني اختيارين أحالهما مر .وقد سارع
امل�ص��رف العربي ال��دول��ي ال��ذي تعرض
ل�ع�م�ل�ي��ة س��رق��ة ت �ق��در ب��امل �ل �ي��ارات ال��ى
طمأنة زبائنه ،وه��ي امل��رة األول��ى التي
يتعرض فيها فرع مصرفي لسرقة من
هذا الحجم.
وتفيد التقارير األمنية وشهود عيان
بأن تظاهرات أنصار النادي البنزرتي
كانت سلمية في البداية قبل أن يتسلل
إليها ملثمون قاموا بإشعال العجالت
امل�ط��اط�ي��ة وإل �ق��اء ال��زج��اج��ات ال�ح��ارق��ة
على ق��وات األم��ن والتخريب والسرقة،
وهو ما يطرح العديد من األسئلة حول
هوية املعتدين وعن حقيقة ما حدث.
واخ �ت �ط �ف��ت أح� � ��داث ب� �ن ��زرت االه �ت �م��ام
ح� �ي ��ث غ� �ط ��ت ع� �ل ��ى ج� �ل� �س ��ات ال � �ح� ��وار
الوطني التي قاطعتها بعض األحزاب،
منها املسار الديموقراطي االجتماعي
وال �ج �ب �ه��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة وح ��رك ��ة ال �ش �ع��ب،
فظهرت كأنها جلسات ب�لا معنى في
الوقت الضائع.
ً
وكان يوم أمس فصال جديدًا من فصول
امل��واج �ه��ة ب�ي�ن امل �ع��ارض��ة وال �ح �ك��وم��ة،
إذ أض � � ��رب ن� �ح ��و  ٨٠أل� � ��ف م �ع �ل��م ع��ن
العمل .كذلك أض��رب القضاة ،ف��ي حني
س�ت�ت��واص��ل إض ��راب ��ات ق �ط��اع التعليم
األس�ب��وع املقبل بالتحاق ك��ل قطاعات
التعليم من الدرجة األول��ى ال��ى العالي
ال��ى القيمني (اإلط ��ار ال �ت��رب��وي) ،وذل��ك
اس �ت �ع��دادًا ل�لاح �ت �ف��ال ب��ال�ع�ي��د ال�ع��امل��ي
للعمال الذي سيكون مناسبة لتجديد
رف��ض املعارضة ،مدعومة من االتحاد
العام التونسي للشغل أقوى املنظمات
النقابية ،لسياسة الحكومة ،وخاصة
ملف األسعار ورابطات حماية الثورة.

كيري :لدينا عامني للتوصل إلى التسوية
محمد بدير
ج � ّ�دد وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم �ي��رك��ي ،ج��ون
ك � �ي� ��ري ،ت� �ح ��ذي ��ره م� ��ن أن ال� ��وق� ��ت ي�ن�ف��د
الستئناف عملية ال�س�لام ب�ين إسرائيل
والفلسطينيني ،معلنًا للمرة األول��ى أن
املهلة القصوى للتوصل إل��ى اتفاق بني
الجانبني ال تتجاوز عامني.
وف��ي مداخلته أم��ام ال�ن��واب األميركيني،
أوض ��ح ك�ي��ري أن ال��زي��ارات ال �ث�لاث التي
ق��ام بها للمنطقة ت��ؤك��د ال�ت��زام��ه البحث
عن سبيل الستئناف مفاوضات السالم.
ّ
واع�ت�ب��ر أن إدارة ب ��اراك أوب��ام��ا «ت�ح��اول
إيجاد ما يمكن القيام به» الحياء عملية
السالمّ .
وأض � ��اف أن � ��ه ال ي �م �ل��ك خ �ط��ة ح �ت��ى اآلن
لعرضها أمام الكونغرس «الننا في صدد
العمل عليها مع األطراف» املعنيني.
ف��ي ال�س�ي��اق ،استبعد السفير األميركي
ف� ��ي إس� ��رائ � �ي� ��ل ،دان ش� �ب� �ي ��رو ،ح �ص��ول
اخ � �ت� ��راق ف ��ي االت � �ص� ��االت ال� �ج ��اري ��ة ب�ين

واشنطن وتل أبيب ورام الله ي��ؤدي إلى
استئناف املفاوضات.
وق��ال��ت اإلذاع � ��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،أم� ��س ،إن
ش� �ب� �ي ��رو ي �ش �ك ��ك ف � ��ي إم � �ك � ��ان ال �ت ��وص ��ل
إل � � ��ى إع� � � � ��ادة إح� � �ي � ��اء امل� � �ف � ��اوض � ��ات ب�ين
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين وإس� ��رائ � �ي� ��ل ف� ��ي امل� ��دى
ال � �ق ��ري ��ب ،ون �ق �ل ��ت ع �ن ��ه ق ��ول ��ه إن وزي� ��ر
الخارجية األميركي ،جون كيري ،التقى
ً
حتى اآلن ث�لاث م��رات ك�لا م��ن نتنياهو
وال��رئ�ي��س الفلسطيني ،محمود عباس،
م��ن دون أن يتمكن م��ن تحقيق أي تقدم
ملموس.
م � � ��ن ج � �ه � ��ة أخ� � � � � � ��رى ،ذك� � � � � ��رت ص �ح �ي �ف��ة
«م �ع ��اري ��ف» ،أم� ��س ،أن ن�ت�ن�ي��اه��و رف��ض
خ�لال ل�ق��اءات��ه م��ع ك�ي��ري خطة اقترحها
األخ � �ي ��ر ت �ت �ع �ل��ق ب �م��راب �ط��ة ق � ��وة دول �ي��ة
ب ��رع ��اي ��ة أم �ي��رك �ي��ة ف ��ي أراض � � ��ي ال ��دول ��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة .وب �ح �س��ب
ال �ص �ح �ي �ف��ة ،ف � ��إن ن �ت �ن �ي��اه��و ي �ص��ر ع�ل��ى
بقاء الجيش اإلسرائيلي على الضفاف
ال �غ��رب �ي��ة ل �ن �ه��ر األردن ل �ف �ت��رة ان�ت�ق��ال�ي��ة

ط��وي�ل��ة تمتد إل��ى م��ا ال ي�ق��ل ع��ن أرب�ع�ين
س �ن��ة .ون �ق �ل��ت «م �ع ��اري ��ف» ع ��ن م �س��ؤول
إس��رائ �ي �ل��ي رف �ي��ع امل �س �ت��وى ،ي �ش��ارك في
امل �ح��ادث��ات ،ق��ول��ه إن��ه «ال يمكن السماح
لقوة دولية بأن تراقب الحدود .قد يكون
الطلب ُم ّ
ضرًا بالفلسطينيني».
ووفقًا لـ«معاريف» ،فإن موقف نتنياهو
ي�ت�ض�م��ن أي �ض��ًا امل�ط��ال�ب��ة ب��إب �ق��اء ق��واع��د
الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي امل��وج��ودة ف��ي غور
األردن ،إضافة إلى الطرق التي تصل بني
ال�غ��ور وال�خ��ط األخ�ض��ر ت�ح��ت السيطرة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،وه ��و األم ��ر ال ��ذي يرفضه
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون .وع �ل��ى ذم ��ة الصحيفة،
فإن الفلسطينيني ال يرفضون مبدأ بقاء
ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي ف��ي منطقة ال�غ��ور،
لكنهم يطلبون تقييد ف�ت��رة ه��ذا البقاء
بحيث ال تتجاوز عدة سنوات .وأشارت
ال �ص �ح �ي �ف��ة أي� �ض ��ًا إل � ��ى أن األم �ي��رك �ي�ي�ن
ي��رف�ض��ون م��وق��ف نتنياهو ويعتبرونه
«موقف مساومة» الهدف منه إحباط كل
إمكانية للوصول إلى تسوية دائمة.

فياض يدعو إلى اإلسراع
بإجراء االنتخابات
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني
املستقيل سالم فياض
(الصورة) أمس إلى اإلسراع في
إجراء االنتخابات الفلسطينية
التشريعية والرئاسية .وقال
فياض ،في أول تصريحات
له بعد تقديم استقالته« ،لعل
احترام وعي املواطن ودوره في
إنجاز هذا األمر (اقامة الدولة
الفلسطينية) يتطلب العودة إلى
الشعب واجراء االنتخابات العامة
باعتبارها املدخل الوحيد إلعادة
بناء نظامنا السياسي وتحقيق

أهدافنا الوطنية».
وأضاف فياض ،في حديث
مسجل بث عبر اذاعة (صوت
فلسطني) وعدد من اإلذاعات
املحلية« :نحن بأمس الحاجة في
هذه املرحلة إلى التركيز على
تمتني جبهتنا الداخلية وازاحة كل
مظاهر الضعف في بنية نظامنا
السياسي».
(رويترز)

مصر :إعادة محاكمة
مبارك في  11أيار
حددت محكمة استئناف القاهرة
أمس يوم  11أيار موعدًا لبدء
محاكمة جديدة للرئيس املصري
السابق حسني مبارك ،في
قضايا قتل املتظاهرين وقضايا
فساد .وذكر مصدر قضائي
أن «محكمة االستئناف اختارت
دائرة شمال القاهرة برئاسة
القاضي محمود الرشيدي لنظر
القضية» .من جهة اخرى ،امر
النائب العام املستشار طلعت عبد
الله بنقل مبارك ،املوجود حاليًا
في مستشفى املعادي لعسكري،
إلى مستشفى سجن طرة ،بعدما
أكدت اللجنة الطبية التي شكلها
للكشف عليه تحسن حالة
الرئيس السابق الصحية ومالئمة
حالته املرضية للعالج داخل
مستشفى سجن طرة.
(أ ف ب)

السودان :إطالق ضباط
اتهموا بتحضير انقالب
افرجت السلطات السودانية أمس
عن سبعة ضباط في الجيش
السوداني حكم عليهم في السابع
من نيسان بالسجن ملدد تراوح
بني سنتني وخمس سنوات
بتهمة القيام بمحاولة انقالبية
في  .2012ولم تتضح بعد اسباب
هذا االفراج ،لكن الجيش اكد أن
الضباط طلبوا العفو في التاسع
من نيسان وقالوا انهم «معتقلون
سياسيون» وهي فئة وعد
الرئيس عمر البشير في االول من
نيسان بأنه سيفرج عنها.
(أ ف ب)

