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العراق

رياح البرلمان تعاكس سفن عبد المهدي

الحكومة لن تكتمل اليوم
ّ
ُ
مرة جديدة ،أ ّجل التصويت على ما تبقى
في حكومة عادل
من حقائب شاغرة ّ
عبد المهدي ،في ظل استمرار الخالفات
بين الكتل السياسية .تأجيل جاء ليكبح رغبة
عبد المهدي في إتمام وزارته في أسرع
وقت ممكن ،وليزيد المضاعفات السلبية
للتأخير على صورة رئيس الوزراء وبرنامجه
لم تطابق حسابات حقل رئيس الوزراء
العراقي ،عــادل عبد املـهــدي ،حسابات
بيدر الكتل السياسية .مراهنته على
ّ
في أقل من 36
إتمام تشكيلته الوزارية ّ
ساعة بقيت في إطار التمنيات ،بفعل
اس ـت ـم ــرار ال ـخ ــاف ــات ب ــن الـتـحــالـفــات
املفترض أن يمنح
البرملانية .كــان من
ّ
البرملان ،اليوم ،ثقته ملرشحي حقائب
التربية ،والهجرة واملهجرين ،والعدل،
َ
على أن َّ
مرشحي
يؤجل التصويت على
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ــدفـ ــاع إلـ ــى وقـ ــت الح ــق
«ح ـت ــى ت ـنـضــج ط ـب ـخــة إم ــرارهـ ـم ــا ،أو
اسـتـبــدالـهـمــا» ،وف ــق م ـصــادر متابعة.
لكن ما جرى في الساعات املاضية فرمل
عجلة التصويت ،بعد إعــان البرملان،
مـســاء أم ــس ،أن ج ــدول أعـمــال جلسته
االعتيادية سيخلو من بند استكمال
«الكابينة» الــوزاريــة ،وسيقتصر على
«ت ــأدي ــة ال ـي ـمــن ال ــدس ـت ــوري ــة ل ـل ــوزراء
ال ـ ـجـ ــدد (ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي وال ـب ـح ــث
الـعـلـمــي ،الـثـقــافــة والـسـيــاحــة واآلثـ ــار،
الـتـخـطـيــط)» ،إضــافــة إل ــى «الـنـظــر في
ُ
الطعون املـقـ ّـدمــة حــول صحة عضوية
بعض النواب».
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى س ـي ــر عـمـلـيــة
ض ـ ــح أن
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ت ـ ــو ّ
«ال ـخ ــاف ــات ال ــدائ ــرة ح ــول املــرش ـحــن
الخمسة املتبقني إنما هــي محصورة
ف ــي اإلطـ ــار الـسـيــاســي ف ـق ــط» ،بالنظر
إلى تمسك تحالف «اإلصالح» بالظفر
َ
بوزارتي التربية والتخطيط ،ومحاولة
«الـحــزب الديموقراطي الكردستاني»
انـ ـت ــزاع حـقـيـبــة الـ ـع ــدل م ــن «االتـ ـح ــاد
ً
ال ــوط ـن ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» َ،ف ـض ــا عــن
الـنــزاع املشتعل بــن ّتحالفي «البناء»
و«اإلصالح» حول املرشح لنيل حقيبة

«الحشد»
في استقبال
سكوت موريسون
ف ــي ح ــدث ُي ـع ـ ّـد األول م ــن نــوعــه،
شاركت قــوات «الحشد الشعبي»
و«ال ـب ـي ـش ـمــركــة» ،ف ــي االسـتـقـبــال
الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي ل ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
األوسـتــرالــي ،سـكـ ّـوت موريسون،
في بغداد .واصطفت مجموعتان
م ــن «الـ ـحـ ـش ــد» و«ال ـب ـي ـش ـم ــرك ــة»،
أمـ ـ ــس ،خـ ــال م ــراس ــم اس ـت ـق ـبــال
موريسون من ِقبل رئيس الوزراء،
عادل عبد املهدي.
وهذه هي املرة األولى التي تشارك
فيها تلك التشكيالت في استقبال
ملسؤول أجنبي رفيع يزور
رسمي ُ
البالد ،ما ف ّسر على أنه رسالة من
بـغــداد بتثبيت حضور «الحشد»
في املؤسسة العسكرية ،والتأكيد
عليه كقوة رسمية
على اعتمادها ّ
غير متحزبة .ولعل ذلك هو ما دفع
بالكثير من السياسيني واملتابعني
إلى اإلشادة بخطوة عبد املهدي.
(األخبار)

أعيد افتتاح مراكز التجميل في مدينة الموصل بعد عام على تحريرها من «داعش» (أ ف ب)

خ ـل ـي ــة ف ــال ــح ال ـف ـي ــاض م ــن ج ـهــة،
ال ــدا ّ
وامل ــرش ــح اآلخـ ــر لـنـيــل حـقـيـبــة الــدفــاع
ّ
فيصل الـجــربــا مــن جهة أخ ــرى .ولعل
ذلك الطابع السياسي يتأكد من خالل
تـصــريـحــات ن ــواب «اإلص ـ ــاح» ،الــذيــن
دائـمــا مــا ي ـكــررون أنــه «مــا مــن مشكلة
في أداء الفياض ،لكن الفيتو املوضوع
عليه هدفه معاقبته على خروجه من
تحالف اإلص ــاح فــي لحظة حساسة،
كــان يمكن أن ترسم املشهد السياسي
وفق منظور قادة التحالف».
وب ــال ـع ــودة إل ــى ح ــدي ــث املـ ـص ــادر إلــى
«األخبار» ،فهي تشير إلى أن الساعات
امل ــاض ـي ــة ل ــم ت ـح ـمــل أي «ب ـ ـشـ ــارة» من
شــأن ـهــا حـلـحـلــة ال ـع ـقــد ال ــراه ـن ــة .عقد
ت ـت ـصـ ّـدرهــا مـســألــة تــرشـيــح الـفـيــاض،
الذي يبدو أن عبد املهدي وتيارًا واسعًا
داخ ــل «ال ـب ـنــاء» يــدفـعــان نـحــو إم ــراره،
فيما يــدور حديث فــي الضفة املقابلة
حــول إمكانية سحب ترشيح الــرجــل،
بـ ـع ــدم ــا أص ـ ـ ـ ــدرت «م ـح ـك ـم ــة ال ـق ـض ــاء
اإلداري» ،األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،ق ـ ــرارًا

بــإعــادتــه إلــى مناصبه السابقة .وهــذا
ما ّ
عبر عنه أمس النائب عن «ائتالف
دولــة الـقــانــون» ،عــدنــان األس ــدي ،الــذي
رأى أن «قــرار املحكمة اإلداري ــة بإعادة
الفياض إلــى جميع مناصبه السابقة
ربـ ـم ــا ي ـس ــاع ــد فـ ــي س ـح ــب تــرش ـي ـحــه
لوزارة الداخلية».
وإل ــى أن يتمكن عـبــد امل ـهــدي مــن مــلء
املقاعد الخمسة الشاغرة في حكومته،
ّ
يستمر التأخير فــي االنـعـكــاس سلبًا
ع ـل ــى ص ـ ــورت ـ ــه ،وم ــراكـ ـم ــة ال ـض ـغ ــوط

لم تحمل الساعات
الماضية أي «بشارة»
بحلحلة العقد الراهنة

ع ـل ـيــه م ــن ج ــان ــب ال ـك ـت ــل ال ـس ـيــاس ـيــة،
سـ ـ ــواء ال ـص ـغ ـي ــرة م ـن ـهــا أو ال ـك ـب ـيــرة.
وفي هذا اإلطار ،أعلن رئيس «الجبهة
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة» ،أرش ـ ـ ـ ــد الـ ـص ــالـ ـح ــي،
أمـ ـ ــس ،أن «ال ـج ـب ـه ــة س ـت ـس ـلــك طــريــق
املعارضة» ،معتبرًا أن «جميع أطــراف
كابينة عبد املـهــدي مسيسة ...واألداء
السياسي للحكومة ال يبشر بخير».
وفــي السياق نفسه ،يــواصــل «تحالف
س ــائ ــرون» ،املــدعــوم مــن زعـيــم «الـتـيــار
الـ ـص ــدري» م ـق ـتــدى الـ ـص ــدر ،الـتـلــويــح
ب ــاالنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى صـ ـف ــوف املـ ـع ــارض ــة.
إذ وص ـ ــف الـ ـن ــائ ــب عـ ــن «س ـ ــائ ـ ــرون»،
جاسم الحلفي ،األداء السياسي لعبد
امل ـ ـهـ ــدي بـ ــ«غـ ـي ــر امل ـ ــرض ـ ــي» ،وه ـ ــو مــا
يـجـ ّـدد انـتـقــادات لــ«الـصــدريــن» بأنهم
يــدعـمــون الحكومة فــي بــدايــة عمرها،
ً
احتماء
ومن ثم ينتقلون إلى املعارضة
بالشارع ضدها.
وم ــا ب ــن ال ـض ـغ ــوط ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
تـمـ َـارس على رئيس ال ــوزراء من جهة،
وت ـل ــك ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـغ ــاض ـب ــة م ــن س ــوء

األداء الـخــدمــي مــن جـهــة أخـ ــرى ،وفــي
ّ
ظــل سعي رئيس ال ــوزراء إلــى تحقيق
أي إنجاز في الفترة املنظورة ،يحاول
عبد املهدي مضاعفة احتكاكه املباشر
بالشرائح الشعبية ،فــي محاولة منه
لكسر الصورة النمطية عن أن «حاكم
تماس مع املواطنني
بغداد» ليس على
ٍ
ودرايــة بأحوالهم .ويــوم أمــس ،أعلنت
«ت ـن ـس ـي ـق ـيــة تـ ـظ ــاه ــرات م ـن ـط ـقــة ب ــوب
ّ
الـ ـش ــام» ف ــي ال ـعــاص ـمــة ب ـغ ــداد فــضـهــا
ّ
االعـتـصــام ال ــذي ينظمه األهــالــي منذ
ّ
أي ـ ـ ــام ،ب ـع ــد ت ـلــق ـي ـهــم وع ـ ـ ــودًا م ــن عـبــد
املهدي بتلبية مطالبهم .وأضاف بيان
املتظاهرين إنه «تم االتفاق مع رئيس
الوزراء على أهمية تحديد سقف زمني
ّ
لتنفيذ املطالب ،التي تتمثل في توفير
املـ ـي ــاه ال ـص ــال ـح ــة ل ـل ـش ــرب ،وتـحـســن
ً
واق ــع ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة ،ف ـضــا عن
رفع املستوى الصحي ،وتأهيل البنى
التحتية في القضاء».
(األخبار)

مصر

البشير يخرق الدستور:

ّ
نحو حكم إلى أجل غير مسمى!
يسعى الرئيس عمر البشير
إلى إعطاء صبغة دستورية
من خالل البرلمان ،لما كان
قد بدأه في حزبه الحاكم،
في التمهيد لعدد مفتوح
من الدورات الرئاسية ،من
خالل تعديل بعض مواد
الدستور
الخرطوم  -مي علي
مستندًا إلى األغلبية التي يتمتع بها
حزبه «املؤتمر الوطني» في البرملان،
يسعى الرئيس عمر البشير ،إلعطاء
ترشحه في دورة رئاسية جديدة في
انتخابات  ،2020مشروعية دستورية،
م ــن خ ــال ت ـعــديــل ال ــدس ـت ــور الـ ــذي ال
ي ـ ــزال ي ـح ـمــل ص ـفــة «ان ـت ـق ــال ــي» ،منذ
توقيع اتفاقية سالم جنوب السودان
فــي عــام  .2005غير أن التعديل الــذي
ي ـ ـن ـ ـشـ ــده الـ ـبـ ـشـ ـي ــر ومـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــروه ،ال
ّ
يـمــكـنــه مــن إع ــادة تــرشـيـحــه لــدورتــن
جــديــدتــن فـحـســب ،بــل ل ـعــدد مفتوح
من الــدورات .كذلك يسعى الحزب إلى
توسيع صالحيات الرئيس في الفترة
الرئاسية املقبلة ،وإعطائه حق إعفاء
الـ ــوالة وتـقـيـيــد سـلـطــاتـهــم ،وإن أت ــوا
عبر صناديق االقتراع ،كما أقـ ّـر بذلك
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات املـ ـج ــاز حــدي ـثــا.
ي ـس ــود اع ـت ـق ــاد واس ـ ــع ف ــي األوس ـ ــاط
السياسية ،بأن تمسك البشير برئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة يــرجــع إل ــى خـشـيـتــه من
امل ـح ـك ـمــة ال ـج ـنــائ ـيــة ال ــدولـ ـي ــة ،حـتــى
يبقى محتميًا خلف كرسي الرئاسة،
ظنًا منه أنــه سيحميه مــن املطالبات
املستمرة للمدعية الـعــامــة للمحكمة
الدولية ،فاتو بن سودا ،التي ما فتئت
ّ
تــذكــر بـمــذكــرة االعـتـقــال ال ـصــادرة في
حقه ،وتناشد الدول مساعدة املحكمة
وتسليمها إياه.
ّ
وفي هذا السياق ،شكل رئيس البرملان،
إب ــراهـ ـي ــم أحـ ـم ــد عـ ـم ــر ،ل ـج ـنــة ضـ ّـمــت
رؤســاء اللجان الدائمة في املجلسني،
الــوط ـنــي والـ ــواليـ ــات ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
قانونيني ،وأوكل رئاستها إلى نائبة
رئـ ـي ــس ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،بـ ــدريـ ــة س ـل ـي ـمــان،

ل ــدراس ــة امل ـب ــادرة ال ـتــي دف ــع بـهــا 294
نائبًا إلى رئاسة البرملان .أهم ما ورد
فــي امل ــذك ــرة ،ال ـتــي تــا ب ـنــودهــا إنــابــة
عــن بقية الـنــواب ،رئيس حــزب «األمــة
الــوط ـنــي» ،عـبــد ال ـلــه م ـســار ،املطالبة
بـتـعــديــل املـ ــادة رق ــم  ،57ال ـتــي تسمح
ل ـلــرئ ـيــس ب ــال ـت ــرش ــح لـ ــدورتـ ــن ف ـقــط،
ّ
لتعدل بحيث تكون الدورات مفتوحة.
وج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ص ـح ــاف ـي ــة
لــرئ ـيــس امل ـج ـلــس ،أن ف ـحــوى املــذكــرة
س ـت ـجــد اآلذان ال ـص ــاغ ـي ــة ،وال ـت ــأم ــل
والـ ـت ــدب ــر مـ ــن كـ ــل أع ـ ـضـ ــاء الـ ـب ــرمل ــان،
ممتدحًا ما ورد في املذكرة ،ومعتبرًا
إيــاهــا ذات تأثير واضــح على صــورة
الحكم في السودان.
وح ـ ــدد رئ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان ،ال ـث ــام ــن من
نـيـســان /أبــريــل املـقـبــل ،مــوعـدًا للنظر
ف ــي م ــا تــوص ـلــت إل ـي ــه ال ـل ـج ـنــة ،فيما
ب ــرر رئ ـيــس كـتـلــة «املــؤت ـمــر الــوطـنــي»
ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،ال ـخ ـطــوة ،ب ــأن الــرئـيــس
الـبـشـيــر هــو ال ـعــاصــم أله ــل ال ـســودان
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة .م ـ ــن نــاح ـيــة
قــانــونـيــة ،يـعــد مـقـتــرح تـعــديــل بعض
مواد الدستور من قبل نواب البرملان،
أمرًا غير جائز بنص دستور السودان
االنتقالي لسنة  .2005يوضح الخبير
القانوني نبيل أديــب ،في حديث إلى
«األخ ـب ــار» ،أن «الــدسـتــور ال يتضمن
نصًا يجيز ألعضاء املجلس الوطني
املطالبة بتعديل أيــا من م ــواده» .غير

مقترح تعديل
المواد من قبل
النواب أمر غير جائز
ّ
بنص دستور السودان

أن الئـحــة «املـجـلــس الــوط ـنــي» ،كفلت
ه ـ ــذا الـ ـح ــق ل ـن ــواب ـه ــا ،ف ـي ـمــا اش ـت ــرط
الدستور أن يبادر رئيس الجمهورية
الـتـعــديــل فــي م ــواده ،بـشــرط أن يــودع
مقترحاته للتعديل فــي الـبــرملــان قبل
شـهــريــن مــن تــداولـهــا« ،وب ـهــذا ،يكون
التعديل املقترح من قبل بعض نواب
الـبــرملــان ،ال يتفق مــع الدستور » كما
يؤكد أديب.
يـ ـ ــرى مـ ــراق ـ ـبـ ــون أن مـ ـقـ ـت ــرح ت ـعــديــل
الـ ــدس ـ ـتـ ــور لـ ـضـ ـم ــان دي ـ ـمـ ــومـ ــة ح ـكــم
البشير ،يجهض أي محاولة للتداول
الـسـلـمــي لـلـسـلـطــة ،ال ــذي نــص عليها
الدستور ،مثلما كانت أبرز مخرجات
«ال ـحــوار الــوطـنــي» ،ال ــذي رع ــاه حــزب
«املؤتمر ّالوطني» الحاكم .في اتجاه
ـواز ،وق ـ ـ ــع  250مـ ــن ك ـ ـ ـ ــوادر ح ــزب
مـ ـ ـ ـ ـ ٍ

«امل ــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـبــي» املـ ـع ــارض ،على
مــذكــرة لـلـضـغــط عـلــى رئ ـيــس الـحــزب
عـلــي ال ـحــاج ،ليتخذ ال ـحــزب املـشــارك
بعدد من النواب في املجلس الوطني
وم ـج ـلــس الـ ــواليـ ــات ،مــوق ـفــا واض ـحــا
تـ ـج ــاه م ـق ـت ــرح ــات ت ـع ــدي ــل ال ــدس ـت ــور
الـ ـخ ــاص ــة بـ ـ ـ ـ ــدورات ت ــرش ـي ــح رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة« ،ول ـت ـحـ ّـمــل امل ـســؤول ـيــة
ف ــي وج ــه االن ـه ـي ــار ال ـع ـب ـثــي ،وإع ــان
مــوقــف رافـ ــض ،ب ــل م ـنــاهــض ،إلع ــادة
ترشيح البشير» .وقــاد تيار «ســودان
امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،ال ـ ـ ــذي أعـ ـل ــن م ـن ــذ وق ــت
مبكر خوض االنتخابات املقبلة على
م ـس ـت ــوى رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،عـبــر
مــرش ـحــه عـ ــادل ع ـبــد ال ـع ــاط ــي ،حملة
لجمع مـلـيــون تــوقـيــع فــي مــدة زمنية
ال تتعدى شهرًا ،ملناهضة املقترحات
ال ـخ ــاص ــة ب ـت ـعــديــل ال ــدسـ ـت ــور ،ال ـتــي
يتبناها «املؤتمر الوطني» ،وتكوين
كتلة من املواطنني الداعمني للتغيير
في السودان ،رافعني شعار «ال لتعديل
الدستور لترشيح البشير».
وسـبــق هــذه الـتـعــديــات املتوقعة في
دسـتــور الـبــاد ،تعديالت داخلية في
ال ـن ـظ ــام األسـ ــاسـ ــي لـ ـح ــزب «امل ــؤت ـم ــر
الوطني» الحاكم ،خالل مؤتمر شورى
الحزب ،الــذي التأم في آب /أغسطس
امل ــاض ــي ،ت ـهــدف إل ــى الـسـمــاح للرجل
بالترشح ل ــدورة رئاسية جــديــدة في
انتخابات .2020

يسعى الحزب الحاكم ،أيضًا ،إلى توسيع صالحيات الرئيس (أ ف ب)

تونس

الحكومة في مواجهة النقابات :تصعيد مفتوح
ّ
تجمع آالف أساتذة
التعليم الثانوي في الشارع
الرئيسي في العاصمة
تونس ،أمسّ ،
منددين
برفض وزارة التربية زيادة
ومنحهم .ويأتي
رواتبهم ِ
ذلك ضمن زخم نقابي
شامل ،إذ يهدد االتحاد
العام للشغل ،بشن إضراب
عام بداية العام المقبل
يطرح الجانب الحكومي
حتى اآلن خفض نسبة
الضرائب على الرواتب
(األناضول)

ف ـ ـ ــي األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــة،
ّ
شكلت األزم ــات املتتالية بــن نقابة
الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي ووزارة الـتــربـيــة،
أبـ ــرز ال ـخــافــات ف ــي ال ـب ــاد .ال يـكــاد
ي ـخ ـلــو ع ـ ــام دراس ـ ـ ــي م ــن إض ــراب ــات
واحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات وصـ ـ ـل ـ ــت إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ّـد
التخلي ،كما فــي الـعــام املــاضــي ،عن
وزير التعليم السابق ،ناجي جلول،
بطلب من النقابة.
ه ــذا ال ـع ــام ل ــم ي ـكــن اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء ،فــرغــم
ّ
تـ ـح ــق ــق عـ ـ ــدد م ـ ــن امل ـ ـطـ ــالـ ــب ،ص ـ ـ ّـرح
ال ـك ــات ــب الـ ـع ــام ل ــ«ال ـج ــام ـع ــة ال ـعــامــة
للتعليم الثانوي» ،أسعد اليعقوبي،
ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـص ـ ـيـ ــف ،ب ـ ـ ــأن ال ـس ـن ــة
ال ــدراس ـي ــة «س ـت ـكــون س ــاخ ـن ــة» .كــان
األمــر كذلك ،فعقب جلسات تفاوض
ف ــاشـ ـل ــة ،ط ــالـ ـب ــت خ ــالـ ـه ــا ال ـن ـق ــاب ــة
ّ
بمضاعفة بعض املنح وخفض سن
اإلحالة على التقاعد من  60عامًا إلى
( 57بشرط ُتحقق  35عامًا من العمل
ال ـف ـع ـل ــي) ،ن ـف ــذ إضـ ـ ــراب خـ ــال ي ــوم،

وأع ـلــن الـيـعـقــوبــي أن جـمـيــع أشـكــال
ال ـت ـص ـع ـيــد مـ ـط ــروح ــة ،و ُم ـ ــن بـيـنـهــا
«عام دراسي أبيض» ،ثم نفذ إضراب
ـان شمل أيضًا قطاعات أخــرى من
ثـ ٍ
الــوظ ـي ـفــة ال ـع ـمــوم ـيــة ،ض ـمــن تـحــرك
أوسع ّالتحاد الشغل.
لــم يـخــف الـضـغــط كـثـيـرًا ،وبــاقـتــراب
مــوعــد امـتـحــانــات «ال ـثــاثــي األول»،
ق ــررت الـنـقــابــة مـقــاطـعـتـهــا ،وه ــو ما
حـصــل بنسبة كـبـيــرة ،رغ ــم أن عــددًا
آخـ ــر م ــن األسـ ــاتـ ــذة ل ــم يـسـتـجـيـبــوا
لـ ـل ــدع ــوة ال ـ ـتـ ــي اعـ ـتـ ـب ــروه ــا خ ـط ــوة
م ـب ــال ـغ ــا ف ـي ـه ــا .رغ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ،ت ــواص ــل
الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد ،حـ ـي ــث دخ ـ ـ ــل ع ـ ـ ــدد مــن
األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة فـ ــي اعـ ـتـ ـص ــام ــات داخـ ــل
«املندوبيات الجهوية للتربية» التي
تنظم التعليم.
فــي األث ـن ــاء ،يــواص ــل االت ـح ــاد الـعــام
ال ـت ــون ـس ــي ل ـل ـش ـغــل م ـف ــاوض ــات ــه مــع
ال ـح ـكــومــة ح ــول رف ــع امل ـع ــاش ــات في
ال ــوظ ـي ـف ــة ال ـع ـمــوم ـيــة ك ـك ــل ،وي ـه ـ ّـدد

ّ
ب ـش ــن إضـ ـ ــراب عـ ــام يـ ــوم  17كــانــون
ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر امل ـق ـبــل ،إن ل ــم يـجـ ِـر
ّ
ال ـت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى ح ــل ي ـعــوض خ ـســارة
املوظفني التي سببها التضخم .إذن،
ي ـبــدو امل ـس ــار ال ـت ـفــاوضــي م ــزدوج ــا،
بــن نقابة التعليم الـثــانــوي ووزارة
التربية من جهة ،واملركزية النقابية
وال ـح ـك ــوم ــة ،م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة .ه ــذه
االزدواجـ ـ ـي ـ ــة خ ـل ـقــت ش ــرخ ــا بـ ــدأ في
األع ـ ـ ــوام امل ــاض ـي ــة ،وي ـت ـش ــدد ال ـي ــوم،
بني املكتب التنفيذي التحاد الشغل
ّ
كـكــل ومـكـتــب الـنـقــابــة .قـبــل أســابـيــع،
رف ــض األمـ ــن ال ـع ــام لـلـمـنـظـمــة ،نــور
الــديــن الطبوبي ،فتح أب ــواب املقرات
ال ـج ـهــويــة لــات ـحــاد أمـ ــام األس ــات ــذة،
حـتــى ي ـن ـفــذوا اع ـت ـصــامــات داخـلـهــا،
كــذلــك رف ــض تــوفـيــر دع ــم لوجستي
لهم ،لحشد األنصار من كامل البالد.
أدى كــل ذل ــك إل ــى تـ ّ
ـوجــه متظاهرين
ّ
يوم أمس إلى ّ
املقر املركزي للمنظمة
في العاصمة ،حيث رفعوا شعارات
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يهدد «االتحاد العام
للشغل» بإضراب عام
الشهر المقبل

ن ــددت بـمــواقــف األم ــن ال ـعــام ،وعــدم
دعمه لهم على النحو الذي يطلبونه.
من جهتها ،تدافع وزارة التربية عن
قراراتها بحجة الوضع االقتصادي
ال ـص ـع ــب الـ ـ ــذي تـ ـم ـ ّـر بـ ــه ال ـ ـبـ ــاد ،إذ
ترفض رفع أجــور األساتذة بالشكل
الــذي تطلبه النقابة ،وتـهــدد بحسم
أيـ ـ ــام اإلض ـ ـ ـ ــراب .أمـ ــا ف ــي م ــا يـخــص
ّ
مطلب خـفــض س ــن الـتـقــاعــد ،فتقول
إن امل ـ ـسـ ــألـ ــة ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوزهـ ــا وت ـش ـم ــل

وزارات أخــرى .ويجدر التنويه هنا،
إلــى أن الحكومة قدمت إلــى البرملان
ّ
مشروعًا لرفع ســن التقاعد بعامني
إج ـب ــاري ــا وث ــاث ــة أعـ ـ ــوام اخ ـت ـيــاريــا،
ويمكن أن يصل التمديد إلى خمسة
ّ
أعوام أخرى (أي إلى سن السبعني)،
وذلك ضمن خطة إلصالح صندوقي
ّ
االجتماعي اللذين
التقاعد والضمان
يعانيان من عجز مزمن ونقص في
السيولة.
أما الحكومة ككل ،فقد وجــدت نفسها
ف ــي م ـ ــأزق ،إذ ال يـمـكـنـهــا ـ ـ م ــن ج ـهــة ـ
رفــع أجــور املوظفني العموميني ،نظرًا
اللتزامها ـ تجاه صندوق النقد الدولي
(املـ ـق ــرض الــرئ ـي ـســي ل ـل ـبــاد) ـ ـ خفض
الـنـفـقــات الـعــامــة ،وال تــريــد مــن ناحية
ثانية خلق حالة عداء مع االتحاد العام
التونسي للشغل .ما يطرحه الجانب
الحكومي حتى اآلن هــو الخفض في
ن ـس ـبــة الـ ـض ــرائ ــب ع ـل ــى ال ـ ــروات ـ ــب ،مــا
يعني رفعها عمليًا ،لكن يرفض اتحاد

الشغل هذا اإلجــراء ألنه ال تترتب عنه
زيادة يقع احتسابها في التقاعد.
ورغــم أن املطالبات في القطاع العام
هــي أب ــرز الـتـحــديــات الـتــي تواجهها
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،إال أنـ ـ ـ ــه ت ـ ــوج ـ ــد أي ـض ــا
احتجاجات في قطاعات حرة .يطالب
املحامون و«ع ــدول اإلش ـهــاد» ،وعــدد
آخ ــر م ــن ال ـق ـطــاعــات املــرتـبـطــة بهما،
بــالـتـخـلــي عــن فـصــل ورد فــي قــانــون
املالية للعام املقبل ،إذ يقول هؤالء إنه
يـهـ ّـدد السر املهني الــذي ُيـ َـعـ ّـد إحــدى
أهـ ــم خ ـصــائــص ع ـم ـل ـهــم ،ويـ ـه ــددون
بتصعيد احـتـجــاجـهــم .مــن جهتها،
ت ـق ــول ال ـح ـكــومــة وك ـت ــل بــرملــان ـيــة إن
ال ـف ـصــل امل ـع ـنــي ي ـه ــدف إلـ ــى إض ـفــاء
ش ـفــاف ـيــة أكـ ـب ــر ع ـل ــى م ـع ــام ــات تـلــك
القطاعات ،التي تشهد تهربًا ضريبيًا
معتبرًا ،وال ّ
يمس السر املهني ،حيث
ينص على حماية محتوى املعامالت
بني املهنيني وزبائنهم.
(األخبار)

حبس اإلسكندراني
 10سنوات
بسبب تحقيق
في «األخبار»!
أدانـ ـ ـ ـ ــت املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فــي
مـصــر الـكــاتــب وال ـبــاحــث إسماعيل
اإلسكندراني في القضية املعروفة
باسم «لـجــان اإلخ ــوان اإللكترونية»
جـ ّـراء موضوع نشره في «األخبار»
قـ ـب ــل س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،يـ ـتـ ـح ــدث فـ ـي ــه عــن
األوضـ ــاع فــي شـبــه جــزيــرة سيناء.
وأودعت «العسكرية» حيثيات الحكم
الـ ـص ــادر ف ــي أيـ ـ ــار /م ــاي ــو امل ــاض ــي،
بحبس اإلسـكـنــدرانــي  10سـنــوات،
بـ ــدعـ ــوى أن ـ ــه ك ـت ــب فـ ــي «األخ ـ ـبـ ــار»
مستعرضًا وقائع «نسب ارتكابها
إلـ ــى ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـح ــةَ ،
وصـ ـ َّـو َرهـ ــا
كمعتدية على أهالي شمال سيناء،
ب ــادع ــاء ارت ـك ــاب ـه ــا ج ــرائ ــم ضــدهــم
كاالستيالء على ممتلكات وأمــوال،
ووص ـ ـف ـ ـهـ ــا ب ـ ـع ـ ـبـ ــارة «اسـ ـتـ ـب ــاح ــة
الـ ـق ــوات ال ـن ـظــام ـيــة ل ـب ـيــوت ال ـس ـكــان
وأم ــوالـ ـه ــم» ،وه ــو م ــا رأتـ ــه املحكمة
م ـخ ــال ـف ــا ل ـل ـح ـق ـي ـقــة .وج ـ ـ ــاء ضـمــن
ُ
الالئحة
اتهام إسماعيل باالنضمام
إل ــى ج ـمــاعــة «اإلخ ـ ـ ــوان املـسـلـمــون»
املـحـظــورة ،وأن ــه «اش ـتــرك فــي اتفاق
جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات
تـخــريــب املمتلكات الـعــامــة ،وتأليف
ع ـص ــاب ــة ق ــاوم ــت ب ــال ـس ــاح رج ــال
السلطة الـعــامــة فــي تنفيذ الـقــوانــن،
بـ ــأن اتـ ـح ــدت وانـ ـصـ ـه ــرت إرادتـ ـه ــم
جميعًا ،واتفقوا في ما بينهم على
ن ـش ــر م ـن ــاط ــق ت ـم ــرك ــز وت ـح ــرك ــات
ال ـقــوات املسلحة فــي منطقة سيناء
عـلــى مــوقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي».
أي ـضــا ،ورد فــي حيثيات الـحـكــم أن
تحريات جهاز األمن الوطني («أمن
ال ــدول ــة» ســاب ـقــا) أث ـب ـتــت مـشــاركـتــه
ف ــي «ال ـل ـج ــان اإلل ـك ـتــرون ـيــة لتنظيم
اإلخ ـ ــوان فــي غ ـضــون يـنــايــر 2012
على موقع فايسبوك ،لترويج بعض
املزاعم واألخبار املغلوطة التي تشير
إلــى قيام الـقــوات املسلحة بعمليات
عـ ـسـ ـك ــري ــة فـ ـ ــي س ـ ـي ـ ـنـ ــاء بـ ـغ ــرض
اس ـت ـه ــداف أهــال ـي ـهــا ،ون ـش ــر صــور
بـعــض امل ـنــازل الـخــاصــة بالعناصر
ال ـج ـهــاديــة بـعــد تــدمـيــرهــا واالدع ـ ــاء
أنها منازل أهالي سيناء الرافضني
واملـ ـن ــاهـ ـض ــن ل ـس ـي ــاس ــات الـ ـق ــوات
املسلحة».
وقــالــت املحكمة إنــه ُعـثــر فــي هاتف
اإلس ـك ـنــدرانــي عـلــى رســائــل نصية
مـ ـتـ ـب ــادل ــة ب ـي ـن ــه وبـ ـ ــن ع ــامـ ـل ــن فــي
قناة «الـجــزيــرة» تــدور حــول إجرائه
م ـقــابــات تـلـفــزيــونـيــة مـقــابــل مبالغ
مــال ـيــة ،كـمــا ح ــوى ج ـهــاز الــابـتــوب
الـخــاص بــه خــرائــط تفصيلية لشبه
ج ــزي ــرة س ـي ـنــاء ،ومـقـطـعــا م ـصــورًا
ل ـ ـنـ ــدوة ألـ ـق ــاه ــا بـ ـعـ ـن ــوان «الـ ـجـ ـه ــاد
ب ــن خ ـطــاب ال ـج ـيــش وأيــد َيــولــوج ـيــة
تنظيم الــدولــة» ،قــالــت إنــه ثـبــت فيها
اسـتـعــراض املتهم كيفية استخدام
الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ال ـخ ـط ــاب الــدي ـنــي
«املتطرف».
(األخبار)

