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ال�سلطة الفل�سطينية تعد ب�صرف  60في المئة من رواتب موظفيها

اعتقال خلية في المغرب تجند مقاتلين
لالن�ضمام �إلى «داع�ش»

المالكي�« :إ�سرائيل» �ستخ�سر في «الجنائية الدولية»

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اعتقال خلية مؤلفة من 8
أشخاص في مناطق متفرقة من البالد ،بتهمة تجنيد مقاتلين
لالنضمام لتنظيم «الدولة اإلسالمية».
وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنه جرى «تفكيك خلية
إرهابية بكل من مدن مكناس والحاجب والحسيمة» ،موضحا ً
أن هذه الخلية «تضم بين أعضائها معتقلين سابقين في
قضايا إرهابية ،ينشطون في تجنيد مقاتلين مغاربة قصد
االلتحاق بمعسكرات ما يسمى الدولة اإلسالمية بسورية
والعراق».
وأض��اف أن «المقاتلين المغاربة في الساحة السورية
العراقية يجرى إخضاعهم ل��دورات تدريبية مكثفة حول
استعمال األسلحة وكسب الخبرة في صناعة المتفجرات
وتفخيخ السيارات ،بهدف تجنيدهم لتنفيذ عمليات إرهابية
داخل المملكة».
ولم يحدد البيان تاريخ إلقاء القبض على هذه الخلية
لكنه أكد أنه سيقدمون إلى المحكمة «فور انتهاء البحث الذي
يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة».
وكانت الحكومة المغربية اقترحت قانونا ً يج ّرم كل

توعد وزير الخارجية الفلسطيني
ري��اض المالكي ،أم��س ،االحتالل
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ب��أن��ه «سيخسر
الكثير» بعد التوجه الفلسطيني
لطلب عضوية المحكمة الجنائية
الدولية.
وقال المالكي لإلذاعة الفلسطينية
الرسمية إن «مظهر «إس��رائ��ي��ل»
عالميا ً سيتأثر بشكل كبير وستخسر
الكثير مما تدعيه أمام المجتمع حول
أخالقية جيشها ووضعها كدولة
ديمقراطية تعيش ما بين وحوش
وغابات الشرق األوسط» .وأضاف
أن «إسرائيل» ستصبح بالمنظور
الدولي دولة مارقة».
وأعلنت «الجنائية الدولية»
الجمعة الماضي ،فتح تحقيق أولي،
وهو مرحلة تسبق تحقيقاً ،حول
جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ
حزيران الماضي من العام الماضي،
ف��ي األراض���ي الفلسطينية بهدف
«تحديد ما إذا ك��ان هناك أساس
معقول» للبدء بتحقيق.

ترحيب �أوروبي بتقدم الحوار

ليبيا تن�شد تكاتف ًا عربي ًا لمواجهة الإرهاب

ليبرمان يهدد

وك����ان وزي����ر خ��ارج��ي��ة ال��ع��دو
أفيغدور ليبرمان دعا إلى «تفكيك
السلطة الفلسطينية بصيغتها
الحالية والبحث عن بديل مالئم
م��ن��ه��ا بالتنسيق م��ع المجتمع
الدولي» بحسب تعبيره.
ودع���ا ف��ي ت��ص��ري��ح��ات إلذاع���ة
االحتالل إلى «ض��رورة عزل رئيس
السلطة محمود عباس» ،مستبعدا ً
«تحقيق أي تقدم ف��ي مفاوضات
ال��س�لام م��ا دام عباس على رأس
السلطة» .وأضاف أنه ينبغي أن ترد
«إسرائيل» على التوجه الفلسطيني
إلى المحكمة الجنائية الدولية في
اله���اي «م���ن خ�ل�ال تشجيع دول
ال��غ��رب على وق��ف دع��م السلطة
الفلسطينية مالياً».

وذك����رت اإلذاع����ة أن ليبرمان
سيطالب ن��ظ��ي��ره ال��ك��ن��دي ج��ون
بيرد خالل اجتماعهما أمس بوقف
التمويل الكندي للمحكمة الجنائية
الدولية على الخلفية ذاتها.

السلطة ستصرف
رواتب موظفيها

وذكرت وكالة األنباء والمعلومات
الفلسطينية «وف�����ا» أن «ه���ذه

االن��ف��راج��ة ت��أت��ي بعد ج��ه��ود من
الرئاسة والحكومة في التواصل
مع الدول العربية الشقيقة لتجنيب
الموظفين أي أثمان سياسية تحاول
حكومة االحتالل فرضها ،كإجراء
من إجراءات العقاب الجماعي الذي
تنتهجه ضد أبناء شعبنا».
وأش��ارت الحكومة في بيان إلى
أن «تأمين ج��زء من ال��روات��ب جاء
من خالل قروض ومساعدات عربية

وم���وارد ذات��ي��ة» ،م��ش��ددة على أن
«الجهود متواصلة من أجل تأمين
كامل الراتب خالل الفترة المقبلة».
وأض��اف��ت السلطة أن «حملة
االب���ت���زاز «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ضد
القيادة الفلسطينية وعلى رأسها
الرئيس محمود عباس لن تنال
من الجهود المبذولة على الصعيد
ال��دول��ي إلن��ه��اء االح��ت�لال وص��وال ً
إلى الدولة المستقلة وعاصمتها

القدس ،ومحاسبة جيش االحتالل
والمستوطنين على الجرائم التي
ترتكب بحق أبناء شعبنا األعزل».
وت��أخ��ر م��وع��د ص���رف روات���ب
موظفي السلطة المقرر في األسبوع
األول ،من كل شهر بسبب احتجاز
«إسرائيل» أم��وال عوائد الضرائب
ال��ت��ي تجمعها لمصلحة خزينة
ال��س��ل��ط��ة الفلسطينية بموجب
االتفاقات الموقعة بين الجانبين.

فل�سطينيون ير�شقون وزير خارجية كندا بالبي�ض االحتالل «الإ�سرائيلي» ّ
ينكل بم�سيرة في الخليل
رش��ق عشرات المتظاهرين الفلسطينيين
أم��س ،سيارة وزي��ر خارجية كندا ج��ون بيرد
بالبيض ،ورددوا شعارات منددة بزيارته إلى
مقر وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله.
ورف���ع المتظاهرون األع�ل�ام الفلسطينية
والف��ت��ات كتب عليها بالعربية واإلنكليزية
شعارات منددة بزيارة وزير خارجية كندا إلى
األراض��ي الفلسطينية منها «ال أه�لاً وال سهالُ
بداعم الصهيونية» ،و«ال أهالً وال سهالً ...بيرد
القدس عاصمتنا».

وردد المشاركون في التظاهرة خالل اجتماع
وزي��ر الخارجية الفلسطيني ري��اض المالكي
بنظيره الكندي ،شعارات منها «بيرد برة برة»
و«ال أهالً وال سهالً بداعم اإلرهاب».
وح��اول عشرات من أف��راد األجهزة األمنية،
من دون استخدام العنف ،منع المتظاهرين
من االقتراب من سيارات الوفد ،إال أن ذلك لم
يمنع أن يصيب بعض البيض سيارة وزير
الخارجية الكندي بصورة مباشرة ،عندما كان
يهم بركوبها.

قمعت قوات االحتالل مسيرة سلمية ،نظمتها
اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان
جنوب الضفة ،احتجاجا ً على استمرار إغالق
الطريق الرابطة بين بلدتي صوريف ،والجبعة
شمال غربي الخليل ،واحتجاجا ً على اعتداءات
االحتالل.
واع���ت���دى ج��ن��ود االح���ت�ل�ال ب��ال��ض��رب
المبرح وبأعقاب البنادق على المشاركين،
واستخدموا غ��از الفلفل ،وأط��ل��ق��وا قنابل
الصوت والغاز صوبهم ،ما أدى إلى إصابة

العشرات جراء ذلك.
وقال الناشط في اللجان الشعبية لمقاومة
الجدار واالستيطان في محافظة الخليل راتب
الجبور ،إن المسيرة هدفت إلى تسليط الضوء
على سياسات الحصار واإلغالق التي يواصل
االحتالل فرضها لمفاقمة الصعوبات ،التي
يعيشها أبناء شعبنا في كل محافظات الوطن،
خصوصا ً في المناطق المحاذية للمستوطنات،
واحتجاجا ً على استيالء االحتالل قبل أيام عدة
على ألفي دونم من أراضي البلدة.

حما�س :لدينا وثائق تثبت تورط العدو في جرائم حرب
أعلنت حركة حماس استعدادها لتقديم
آالف الوثائق والتقارير التي تثبت ارتكاب
قادة «إسرائيل» جرائم حرب في قطاع غزة
بحق الشعب الفلسطيني.
وثمنت الحركة فتح المحكمة الجنائية

الدولية تحقيقا ً أول��ي �ا ً ف��ي ارت��ك��اب جرائم
ح��رب محتملة ف��ي األراض���ي الفلسطينية،
م��ؤك��دة امتالكها وث��ائ��ق تثبت ت��ورط ق��ادة
«إسرائيل» بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب
الفلسطيني.

وأشاد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم
في تصريح صحافي بفتح الجنائية الدولية
تحقيقا ً في ارتكاب «إسرائيل» جرائم حرب
بحق الشعب الفلسطيني معتبرها خطوة
مهمة لطالما انتظرها الشعب الفلسطيني.

وأضاف برهوم أن «هذه الخطوة تمثل بارقة
أمل للشعب الفلسطيني في محاكمة قيادات
ال��ع��دو ومعاقبتها على جرائمها» مطالبا ً
باإلسراع في اتخاذ خطوات عملية وفعلية في
هذا االتجاه.

ع�شائر العراق ت�ؤكد رف�ضها مخططات التق�سيم

بغداد :معركتنا �ضد الإرهاب انت�صار لمنهج االعتدال
حذر النائب األول للرئيس العراقي
ن��وري المالكي ،م��ن «ال��م��ؤام��رات
السوداء» التي تحاول إشاعة فكر
التكفير والتطرف لتفتيت شرائح
المجتمع ،معتبرا ً أن حسم المعركة
ض��د اإلره����اب بمثابة االن��ت��ص��ار
الحاسم لمنهج االعتدال.
وأف��اد موقع «السومرية نيوز»
ب��أن المالكي ق��ال ف��ي ب��ي��ان على
هامش زي��ارت��ه للوقفين الشيعي
والسني في محافظة البصرة إن
«حسم المعركة ضد اإلرهاب بمثابة
االنتصار الحاسم لمنهج االعتدال»،
مؤكدا ً «ضرورة أتباع نهج االعتدال
والوسطية ومواجهة نهج التط ّرف
والتكفير».
وش��دد المالكي على «ض��رورة
فتح ب��واب��ات ال��ت��واص��ل وال��ح��وار
ل��ق��ط��ع ال��ط��ري��ق أم����ام م���ن ي��ري��د
تمزيق وح���دة ال���ع���راق» ،م��ش��ددا ً
بالقول« :مسؤوليتنا كرجال دين
وسياسيين أن ن��رف��ع أص��وات��ن��ا
ضد الجريمة واإلره��اب والتطرف
والطائفية».
وح��ذر المالكي من «المؤامرات
ال��س��وداء التي تحاول إشاعة فكر
التكفير والتطرف لتفتيت شرائح
ال��م��ج��ت��م��ع» ،م��ط��ال��ب�ا ً ب��ـ»ال��م��زي��د
من الصبر لتبقى البصرة مدينة
للتعايش ولتكون نموذجا ً لبقية
مدن العراق».
أم��ن��ي �اً ،أع��ل��ن��ت وزارة ال��دف��اع
العراقية أمس مقتل  24مسلحا ً من
تنظيم «داع��ش» ،وتدمير منصات
ص���واري���خ ك��ان��ت ت��س��ت��ه��دف حي
الكاظمية في بغداد.
وق��ال��ت ال�����وزارة ف��ي ب��ي��ان إن
«القوات األمنية تمكنت من قتل 24
إرهابيا ً في منطقة سبع البور بينهم
ثالثة قياديين» ،و»تمكنت أيضا ً من
تدمير منصات صواريخ غراد كانت
تستهدف مدينة الكاظمية».
من جهة أخ��رى ،عثرت القوات
األمنية وق���وات الحشد الشعبي
في ناحية جرف الصخر بمحافظة
ب��اب��ل ،على رف��ات  23عنصرا ً من

من ينضم إلى جماعة مسلحة أو يتلقى تدريبا ً في مناطق
الصراع ،في خطوة تستهدف آالف اإلسالميين المغاربة
الذين يقاتلون في سورية والعراق.
ويتعين أن يوافق البرلمان المغربي بمجلسيه على
مشروع القانون .وسيجرم القانون في حال إقراره االنضمام
أو محاولة االنضمام ،إلى جماعات مسلحة أو معسكرات
تدريب في «ب��ؤر التوتر» ،وسيسمح بمالحقة المغاربة
واألجانب في المملكة الذين تشتبه السلطات بارتكابهم
«جرائم إرهابية خارج المملكة» ،كذلك يج ّرم القانون تبرير
أو دعم اإلرهاب.
ونقل عن مصدر أمني مغربي أن هناك حوالى 2000
مغربي يقاتلون في سورية وفي صفوف «داعش» في العراق،
مشيرا ًَ الى أن «حوالى  200عادوا إلى البالد ،وجميعهم ألقي
القبض عليهم ،بشكل أساسي في المطارات عندما هبطت
طائراتهم».
في غضون ذلك ،فككت السلطات المغربية بالفعل عشرات
الخاليا اإلسالمية التي كانت تخطط لتنفيذ هجمات داخل
البالد أو إرسال مقاتلين إلى الخارج.

شدد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري على ضرورة
التكاتف العربي لدعم قدرات الجيش الليبي في مواجهة
اإلرهاب ،مطالبا ً برفع الحظر الذي وضعته لجنة العقوبات
الدولية التابعة لمجلس األمن عن تسليح الجيش الليبي
لتمكينه من مواجهة الجماعات المسلحة ،في وقتٍ أدى
انفجار قرب سفارة الجزائر إلى وقوع إصابات ،بينما
رحب االتحاد األوروبي بتقدم الحوار الليبي.
وكان األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي،
التقى أول من أمس ،وزير الخارجية الليبي في القاهرة.
وج��دد الدايري مطالب ليبيا ب��ـ«ض��رورة وج��ود تكاتف
عربي لدعم قدرات الجيش الليبي في مواجهة اإلرهاب،
وأهمية رفع الحظر الذي وضعته لجنة العقوبات الدولية
التابعة لمجلس األمن عن تسليح الجيش الليبي لتمكينه
من مواجهة الجماعات اإلرهابية المسلحة».
وأعلن أن مبعوث الجامعة الخاص بليبيا ناصر القدوة
«سينضم خالل األيام المقبلة إلى المبعوثين الغربيين
والدوليين المعنيين بالشأن الليبي في جنيف لمتابعة
الحوار الوطني» ،الفتا ً إلى أن «الجامعة العربية لديها
إمكانات كبيرة في الدفع بالحوار ،خصوصا ً أن هناك
تعقيدات تتعلق بالوضع السياسي تدركها الجامعة
العربية من خالل متابعة مبعوثها الخاص».

البحرين 37 :دولة تطالب
ب�إطالق �سراح ال�شيخ �سلمان
وج��ه  83نائبا ً برلمانيا ً من 37
دول���ة ح���ول ال��ع��ال��م رس��ال��ة مهمة
طالبوا فيها بإطالق س��راح الشيخ
علي سلمان فورا ً مع إسقاط كل التهم
الموجهة إليه.
وأف���اد م��وق��ع «ال��وف��اق» أول من
أمس أنه وقعت على هذه الرسالة
شخصيات برلمانية مهمة من مختلف
دول العالم.
وأك���د البرلمانيون المنتخبون
م��ن  37دول���ة ال���ذي ب��ع��ث��وا بهذه
الرسالة عبر منظمة «برلمانيون من
أجل التحرك العالمي» ومنظمة «ال
سالم بال عدالة» ،أن على السلطات
البحرينية اإلفراج الفوري واآلمن عن
الشيخ علي سلمان وعن كل اآلخرين
الذين اعتقلوا في البحرين بشكل
تعسفي جراء ممارستهم لحقهم في
حرية التعبير والتجمع السلمي.
وق��ال الموقعون إن إط�لاق هذه
ال��م��ب��ادرة م��ن أج��ل مطالبة الملك
البحريني ،وقد وصلت نسخة للديوان
الملكي ،بإيقاف استهداف الشيخ
علي سلمان والحث على إجراء تغيير
فوري في توجه السلطات البحرينية
تجاه الحوار والمصالحة ،ورأوا أن
اعتقال الشيخ علي سلمان «يقوض
أي ف��رص للمصالحة وال��وح��دة في
البحرين».
وأض���اف���وا« :أن اع��ت��ق��ال سلمان
يبعث على ال��ري��ب��ة ف��ي م��ا يخص
اس��ت��ع��داد ال��ب��ح��ري��ن ل�لإص�لاح»،
معتبرين أن ما ح��دث يف ّند دع��اوى
الحكومة البحرينية من أنها تقوم
بتطبيق توصيات اللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات
المراجعة الدورية األممية.

تهديد بتفجير
مقر اتحاد ال�شغل
التون�سي

«داعش» قتلوا قبل أشهر.
وق���ال عضو المجلس المحلي
في الناحية إن التنظيم دفن قتاله
ف��ي م��ق��اب��ر جماعية وب��ع��ي��دة من
مركز المدينة ،مبينا ً أن «العمل ما
زال مستمرا ً للكشف ع��ن المقابر
الجماعية في جرف الصخر».
وك�����ان م���س���ؤول���ون م��ح��ل��ي��ون
وشيوخ عشائر بمحافظة األنبار
توجهوا أمس إلى واشنطن ،لطلب
دعم تدريبي وتسليحي لمواجهة
تنظيم «داعش».
وق���ال رئ��ي��س مجلس محافظة
األن��ب��ار صباح ك��رح��وت ،إن الوفد
سيلتقي الرئيس األميركي ب��اراك

أوب��ام��ا لطلب ال��دع��م بالتدريب
والتسليح من أجل تطهير المحافظة
من «داعش».
على صعيد آخر ،أكدت العشائر
ال��ع��راق��ي��ة ب��ان��ت��م��اءات��ه��ا ك��اف��ة إن
بالد الرافدين تتعرض لتهديدات
ومخططات ترمي لتقسيم البالد.
في وقت أعلنت ،جهات رسمية
وشعبية عراقية رفضها زيارة وفد
من محافظة األنبار إل��ى واشنطن
لبحث عملية التسليح.
فبين متحفظ ورافض ومستغرب،
توجه وفد يزعم أنه يمثل محافظة
األنبار إلى واشنطن لبحث تسليح
العشائر هناك وواق��ع المحافظة،

زي��ارة ال أحد يعرف أهدافها حتى
اآلن.
ووفقا ً لبعض شيوخ العشائر،
تمثل الزيارة تجاوزا ً للحكومة وسط
تأكيدات المراقبين أن واشنطن
ت��ح��اول تكبيل ال��ع��راق م��ن خالل
فتح آفاق الحوار وتقديم مشاريع
غ��ام��ض��ة األه�����داف ع��ل��ى حساب
حكومة العراق.
وفي ظل غياب الخطاب الواحد،
عقد مؤتمر للعشائر العراقية بكل
انتماءاتها ك��ان ال��ه��دف منه حل
النزاعات والخالفات داخليا ً على
أساس الحوار البناء وتدعيم الثقة
بين المكونات.

وي��ع��ي الجميع ه��ن��ا ج��ي��دا ً أن
ال���ع���راق ي��ت��ع��رض ل��م��خ��ط��ط��ات
خارجية تهدف ،بحسب محللين،
لتقسيمه إلى كانتونات على أساس
العرق والطائفة.
وتوشح الجميع هنا براية بالد
الرافدين معلنا ً دعمه العراق كبلد
واحد رافضين أي شكل من أشكال
االن��ف��ص��ال ،م��ؤك��دي��ن مساندتهم
للجيش ال��ع��راق��ي ف��ي ح��رب��ه ضد
اإلرهاب ومعلنين أن تنظيم «داعش»
ومن تعاون معه وسانده ال مكان له
في العراق ،وأن نهاية هذا التنظيم
قريبة إذا تكاتف جميع أبناء الوطن
على تحقيق هذا الهدف.

وردا ً على سؤال حول تعليقه بشأن التحفظات التي
سجلها وفد قطر خالل االجتماع ال��وزاري العربي على
بعض بنود القرار الخاص بليبيا ،أجاب قائالً« :نتمنى
وجود توافق عربي من خالل الجامعة العربية على غرار
ما حدث من توافق في آذار  2011عندما أصدر مجلس
الجامعة قرارا ً بتحويل القضية الليبية إلى مجلس األمن،
والذي تدخل بدوره لحماية المدنيين الليبيين» .وأردف:
طلب ليبي محدد بالتوجه إلى مجلس األمن
«كان هناك
ٌ
الدولي من أجل رفع القيود على تسليح الجيش الوطني
الليبي التي وضعتها لجنة العقوبات التابعة للمجلس».
إل��ى ذل���ك ،رح��ب��ت م��س��ؤول��ة السياسة الخارجية
في االت��ح��اد األوروب���ي فيديريكا موغيريني بـ«التقدم
المبدئي» الذي أحرز في المحادثات التي توسطت فيها
األمم المتحدة التي أجريت األسبوع الماضي في جنيف.
وقالت موغيريني في بيان« :اتخذت بعض الخطوات في
االتجاه الصحيح» ،مضيفة أنه «ما زال هناك شوط طويل
لقطعه».
وأف��ادت موغيريني« :أظهر المشاركون موقفا ً ب ّنا ًء
وأعربوا عن التزامهم التوصل إلى تسوية سلمية لألزمة
في ليبيا من خالل الحوار» ،داعية هؤالء الذين لم يشاركوا
في المحادثات إلى الحضور في الجولة المقبلة.

أكد األمين العام لالتحاد العام
التونسي للشغل حسين العباسي،
في تعليق على تلقيه تهديدا ً بالقتل،
أن االتحاد مقتنع بالدور النقابي
واالجتماعي المنوط بعهدته ،وأن
التهديدات لن تثنيه عن مواصلة هذا
الدور في أداء مهمته النقابية ،مؤكدا ً
أنه ال يخشى هذه التهديدات التي
ليست األول��ى ،ولن تكون األخيرة،
على حد تعبيره.
وك��ان االت��ح��اد العام التونسي
للشغل أعلن الخميس الماضي،
رسميا ً أن��ه تلقى تهديدا ً بتفجير
م��ق��ر المنظمة وب��اغ��ت��ي��ال األم��ي��ن
العام حسين العباسي ،وقد قامت
السلطات األمنية بتمشيط محيط
مقر االت��ح��اد ،وفتح تحقيق حول
المعطيات ال���واردة والكشف عن
خفايا ه��ذه التهديدات وم��ن يقف
وراءها ،وفق بيان مقتضب أصدره
االتحاد.

وناشد البرلمانيون حكومات دول
العالم أن تعكس اإلرادة الديمقراطية
لبرلماناتها وأن تطالب ب��اإلف��راج
ال��ف��وري ع��ن م��س��ؤول المعارضة
المسالم الشيخ علي سلمان.

وأك��دت جمعية ال��وف��اق الوطني
اإلسالمية أنها ممتنة لسعادة النواب
البرلمانيين م��ن شتى برلمانات
العالم والذين عبروا عن «تضامنهم
التام ودعمهم لزميلهم سلمان».

تقرير �إخباري
ال�سب�سي «يعقلن» خطاب الثورة
تض ّمن خطاب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لمناسبة
الذكرى الرابعة لثورة  14كانون الثاني عددا ً من الرسائل المهمة ،وفي
مقدمها الدعوة إلى عقلنة الثورة وخطابها والتعريف بها في إطارها
التاريخي والمجتمعي والحضاري ،من دون العمل على احتكارها من
أية جهة ،ومن دون تحويل وجهتها إلى صراع حضاري وثقافي بين
الفرقاء السياسيين والفئات المجتمعية والمناطق والجهات.
وعمل السبسي على تقديم ما حدث منذ أربعة أعوام على أنه حلقة
من حلقات التاريخ ،ال تعني االنفصال ع ّما سبقها من تطورات وأحداث
من خالل تذكير التونسيين بثورة التحرير الوطني التي انطلقت في
 18كانون الثاني  ،1952مؤكدا ً أنها «حررت تونس فأعطتها سيادتها
واستقاللها» .وقارنها بالثورة الثانية وهي ثورة بناء الدولة «التي
الرقي بحقوق المرأة وتعميم التعليم
حررت قوى المجتمع من خالل
ّ
والخدمات الصحية وتثبيت دعائم الدولة الوطنية العصرية بعد
عقود االستعمار وقرون التأخر».
والنتيجة كما أوضحها السبسي برزت في أواخر « 2010عندما
كان المجتمع التونسي بشكل عام وشبابه بشكل خاص ،قد بلغا ح ّدا ً
لم يعودا فيه يقبالن بتواصل البطالة والظلم وغياب الحريّة وتفاقم
نسبة الفقر» .وأضاف« :هكذا اندلعت ثورة الكرامة بشكل عفوي ومن
توجهات إيديولوجيّة ،فكانت ثورة مجتمع
دون قيادة سياسيّة أو
ّ
بكامله وبدرجاتِ ُمشارك ٍة مختلفة ،بهدف مواصلة مسيرة الرقي
الوطني مع القطع مع السلبيات السياسية واالقتصاديّة واالجتماعيّة
التي تراكمت أمام مجتمع تزايدت حاجاته وكبرت طموحاته .مجتمع
ّ
حطم أغالله ح ّتى تتح ّرر أيديه للبناء ولح ّل المعضالت التي تمنعه من
تحقيق قفزة التقدّم الثانية».
وك��ان واض��ح �ا ً م��ن خ�لال ه��ذا الخطاب أن السبسي سعى إلى
توضيح أن االنتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس األسبق
زين العابدين بن علي لم تكن ثورة ضد الدولة الوطنية التي أسسها
الحبيب بورقيبة وال ضد مشروعها الحداثي وثوابتها الحضارية وال
ضد القيم الثقافية التي بنيت عليها ،وإنما ضد بعض الظواهر السلبية
التي اتسمت بها المرحلة األخيرة من حكم بن علي.
ومن هذا المنطلق ،أراد السبسي أن يؤكد أن ثورة  14يناير 2011
لم يقدها اإلسالميون الذين عملوا على االستفادة منها واحتكارها
لفائدتهم ،وال اليساريون وال النقابات وال أي طرف آخر ،ولم تكن في
إطار صراع على الهوية أو لفرض قيم دينية وقومية.

