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تونس

الحكومة بني االستقالة واإلقالة
تونس ــ نور الدين بالطيب

أن تقرر النيابة حبسه  15يوما على ذمة
التحقيقات.
ووج� �ه ��ت ل �ل �ب �ل �ت��اج��ي ات� �ه ��ام ��ات ب��ال�ق�ت��ل
وال� �ش ��روع ف ��ي ال �ق �ت��ل ،وم �م��ارس��ة أع �م��ال
ب �ل �ط �ج��ة ،وت� ��روي� ��ع م ��واط� �ن�ي�ن ،وت �ك��وي��ن
عصابات مسلحة تهدف إلى تكدير األمن
والسلم ال�ع��ام ،وح�ي��ازة أسلحة وذخيرة
ب��واس �ط��ة ال �غ �ي��ر ،وم ��د ج �م��اع��ات ق�ت��ال�ي��ة
ب��ال�س�لاح ،وإره ��اب م��واط�ن�ين باستخدام
أسلحة ومفرقعات ،وقد انكرها جميعًا.

تنتهي اليوم السبت املهلة التي منحتها
جبهة اإلنقاذ الوطني واملنظمات الراعية
للحوار لحركة النهضة وحليفها «حزب
امل��ؤت �م��ر م��ن أج ��ل ال �ج �م �ه��وري��ة» لتقديم
استقالة الحكومة ،وذل��ك غ��داة تظاهرة
ح ��اش ��دة خ��رج��ت ام ��س اح �ت �ج��اج��ًا على
سياسة الحكومة تجاه األزم��ة السورية
واحتمال توجيه ضربة غربية لسوريا.
وكانت األطراف الراعية للحوار الوطني
قد التقت أمس ممثلي حزبي «النهضة»
و«امل��ؤت �م��ر» ،وق ��د أص ��ر ال��وف��د امل �ف��اوض
ع�ل��ى ال�ت�م�س��ك ب �ع��دم اس�ت�ق��ال��ة الحكومة
اآلن واق� � �ت � ��رح ف � ��ي امل � �ق ��اب ��ل اس �ت �ئ �ن��اف
املجلس الوطني التأسيسي يوم االثنني
إلنهاء الدستور وتشكيل هيئة مستقلة
ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات وال � �ق � ��ان � ��ون االن �ت �خ ��اب ��ي
واس� �ت� �ق ��ال ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة ي � ��وم  ٢٩أي� �ل ��ول
وت �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة ت �ك ��ون م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا
تنظيم االنتخابات وتتعهد عدم الترشح
لالنتخابات املقبلة.
ه ��ذه امل �ق �ت��رح��ات س�ت�ع��رض�ه��ا امل�ن�ظ�م��ات
ال ��راع� �ي ��ة ل �ل �ح��وار ع �ل��ى ج �ب �ه��ة اإلن� �ق ��اذ،
ل�ك��ن ك��ل امل��ؤش��رات ت��دل ع�ل��ى أن الجبهة
ل� � ��ن ت� �ق� �ب ��ل إال ب ��اس � �ت � �ق ��ال ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة
وإع�لان �ه��ا ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف أع �م��ال .كل
ذل ��ك ف ��ي ان �ت �ظ��ار االت� �ف ��اق ع �ل��ى ح�ك��وم��ة
ك�ف��اءات وطنية مستقلة وإل ��زام املجلس
الوطني بإتمام الدستور خ�لال أي��ام مع
االستعانة بهيئة خبراء وتشكيل هيئة
مستقلة لالنتخابات .هذا جوهر مبادرة
األط� ��راف ال��راع �ي��ة ل �ل�ح��وار ،ال�ت��ي تحظى
ب �ت��واف��ق ك�ب�ي��ر م��ن األح � ��زاب وامل�ن�ظ�م��ات
والجمعيات.
من جهة أخرى ،أعلن النواب املنسحبون
م ��ن امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي دخ��ول �ه��م ف��ي
شكل جديد م��ن االحتجاجات ب��داي��ة من
يوم االثننيُ ،
وسيبنى اليوم جسر بشري
ي�م�ت��د م ��ن س��اح��ة امل �ج �ل��س ف ��ي ض��اح�ي��ة
باردو إلى ساحة الحكومة في القصبة.
أما النواب املتمسكون باملجلسّ ،
فقدموا
ع ��ري �ض ��ة إلق� ��ال� ��ة رئ �ي �س ��ه م �ص �ط �ف��ى ب��ن
ج �ع �ف��ر ،إذا ل ��م ي �س �ت �ج��ب إلع �ل��ان ع ��ودة
أشغال املجلس يوم الثالثاء في  ٣أيلول.
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت يتابع ال�ش��ارع التونسي
تطورات املشهد السياسي بالتوازي مع

ت �ط��ورات ال��وض��ع ال �س ��وري ،ف�ق��د نظمت
تنسيقية مساندة سوريا مسيرة شعبية
ظ �ه��ر أم� ��س رف �ع��ت ف �ي �ه��ا أع �ل��ام س��وري��ا
وأحرق املتظاهرون علم الواليات املتحدة
األم�ي��رك�ي��ة .ك��ذل��ك رف �ع��وا ش �ع��ارات تندد
ب��ال�ن�ظ��ام ال�ت��ون�س��ي ال ��ذي س��ان��د ال�ح��رب
ع �ل��ى س ��وري ��ا ،وذل � ��ك ب�ق�ط�ع��ه ال �ع�لاق��ات
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة م ��ع س ��وري ��ا واح �ت �ض��ان
م��ؤت�م��ر أص��دق��اء س��وري��ا وت�س�ه�ي��ل عمل
ش�ب�ك��ات اإلره� ��اب ال�ت��ي ج�ن��دت م�ئ��ات أو
آالف ال �ش �ب ��ان ال �ت��ون �س �يي��ن ل �ل �ق �ت��ال ف��ي
سوريا.
وت � �ت � �ه ��م امل� � �ع � ��ارض � ��ة ن � �ظ � ��ام ال� �ت ��روي� �ك ��ا

المؤشرات تجعل من
السيناريو المصري ممكنًا
في تونس

ب ��ال ��وق ��وف وراء ال � �ح� ��رب ع �ل��ى س��وري��ا
�اد لسوريا
وال�ت��ورط ف��ي ج��دول عمل م�ع� ٍ
وال �ت��ورط ف��ي اإلره ��اب ف��ي ت��ون��س ،وذل��ك
بعد تصنيف تنظيم «أنصار الشريعة»
تنظيمًا إرهابيًا.
ورأى ع ��دد م ��ن ال �ن��اش �ط�ين ال�ت��ون�س�ي�ين
ّ
وامل�ح�ل�ل�ين أن ح��رك��ة ال�ن�ه�ض��ة ال�ح��اك�م��ة
أرادت أن ت�ق��دم تنظيم أن�ص��ار الشريعة
َ
كبش فداء حتى تشغل الشارع التونسي
بالحرب على اإلره��اب لتخفيف الضغط
ال�ش�ع�ب��ي ف��ي ال �ش ��ارع وح��ال��ة االح �ت �ق��ان
ض � ��د ال � �ح � �ك ��وم ��ة .م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ،أدان � ِّ� ��ت
جمعيات حقوقية الطريقة التي ُصنف
بها «أنصار الشريعة» تنظيمًا إرهابيًا،
ورأت هذه الجمعيات أن هذا التصنيف
ه��و ق ��رار س�ي��اس��ي امل �ق �ص��ود م�ن��ه إق�ن��اع
ال�غ��رب ب��أن الحكومة ج��ادة ف��ي محاربة
اإلره��اب ،فيما شكك عدد من الحقوقيني
في الرواية الرسمية.
أما نقابة األمن الجمهوري ،فقد أعلنت ان
وزير الداخلية لطفي بن جدو ،قال نصف

تقرير

العراق« :القاعدة :يتبنى تفجيرات األربعاء
ت �ب �ن��ت ج �م��اع��ة «ال� ��دول� ��ة اإلس�ل�ام �ي��ة في
ال �ع��راق وب�ل�اد ال �ش��ام» ال�ت��اب�ع��ة لتنظيم
ال � �ق � ��اع � ��دة ال � �ت� �ف � �ج � �ي ��رات ال � �ت� ��ي ض ��رب ��ت
ال � �ع ��اص � �م ��ة ال � �ع� ��راق � �ي� ��ة ب� � �غ � ��داد وب �ق �ي��ة
ً
املحافظات األربعاء املاضي ،مشيرة إلى
أن ت�ف�ج�ي��رات�ه��ا ج ��اءت ل �ل��رد ع�ل��ى حملة
اإلع � ��دام � ��ات ال �ت ��ي ق��ام ��ت ب �ه� ّ�ا ال�ح�ك��وم��ة
العراقية بحق «السجناء السنة».
وف ��ي ب �ي��ان ل�ل�ج�م��اع��ة ن�ش��ر ع�ل��ى امل��واق��ع
ال� �ج� �ه ��ادي ��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل� �ه ��ا ع� �ل ��ى ش�ب�ك��ة
اإلن � �ت� ��رن� ��ت ،ق ��ال ��ت ف� �ي ��ه ،إن� �ه ��ا «ت �ت �ب �ن��ى
املسؤولية ع��ن الهجمات ال�ت��ي شهدتها
ب � �غ� ��داد وب �ق �ي ��ة امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ال �ع ��راق �ي ��ة،
األرب� � �ع � ��اء ،ردًا ع �ل��ى ح �م �ل��ة اإلع� ��دام� ��ات
ال� �ت ��ي ق ��ام ��ت ب �ه ��ا ا ّل �ح �ك ��وم ��ة ال �ع��راق �ي��ة
بحق السجناء السنة البالغ عددهم 17
سجينًا ،خالل شهر آب الجاري».
وش ��ددت ال�ج�م��اع��ة ع�ل��ى أن �ه��ا «ستنتقم
لدماء إخوانهم التي أريقت».
م��ن جهة أخ ��رى ،ه��اج��م رئ�ي��س «القائمة
ال �ع��راق �ي��ة» إي ��اد ع �ل�اوي ح�ك��وم��ة رئ�ي��س
ال � � ��وزراء ن� ��وري امل��ال �ك��ي ب �ش��أن م �خ��اوف
اب��داه��ا ن��اش�ط��ون م��ن م�ح��اول��ة الحكومة
ق� �م ��ع م� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن .وك � �ت ��ب ع� �ل ��اوي ف��ي
ص �ف �ح �ت��ه ع �ل��ى م ��وق ��ع «ف ��اي� �س� �ب ��وك» أن
«ال�ت�ظ��اه��ر ال�س�ل�م��ي ح��ق ك�ف�ل��ه ال��دس�ت��ور
ال� � �ع � ��راق � ��ي ح � �س� ��ب امل � � ��ادت� �ي ��ن  37و،38
واالتفاقات الدولية».
وق� � � ��ال ع� �ل� ��اوي إن «م � � �ح � � ��اوالت ال �ق �م��ع

والترويع ضد الشباب املساملني ما هي
اال اث �ب��ات لفشل س�ي��اس��ة تكميم االف ��واه
وال�ت�ص��دي ألب�س��ط ال�ح�ق��وق الدستورية
والخرق املستمر للدستور».
وي�س�ت�ع��د ن��اش �ط��ون ل�ت�ن�ظ�ي��م ت �ظ��اه��رات
اليوم في بغداد للمطالبة بإلغاء الرواتب
ال�ت�ق��اع��دي��ة ل �ل �ن��واب وال� � ��وزراء وم��وظ�ف��ي
الدرجات الخاصة.
ف��ي إط��ار متصل ،دع��ت منظمة «هيومن
رايتس ووت��ش» ،الحكومة العراقية إلى
تقديم سبب م�ش��روع إلل�غ��اء التظاهرات
وضمان حق الطعن على أي حظر.
وق� ��ال ال �ق��ائ��م ب��أع �م��ال امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ل�ق�س��م ال �ش��رق األوس ��ط وش �م��ال أفريقيا
ج��و س �ت��ورك ف��ي ب �ي��ان إن «م ��ن امل�ف��ارق��ة
ّ
إيحاء املسؤولني العراقيني بأن استخدام
القوة ملنع التظاهرات السلمية في  31آب
م��ن ش��أن��ه م�س��اع��دة ال �ع��راق ف��ي مسيرته
نحو ال��دي�م��وق��راط�ي��ة» .وأض ��اف ستورك
أن «ال �س �ل �ط��ات ال �ع��راق �ي��ة ي�م�ك�ن�ه��ا حظر
املظاهرات إذا اعتقدت أنها ستجنح إلى
ال �ع�ن��ف ،ل�ك��ن م�ب�ع��ث ال�ق�ل��ق ه�ن��ا ع�ل��ى ما
يبدو هو أن تأثير املظاهرات الحرج أو
اإلزعاج السياسي»
ك ��ذل ��ك دع� ��ت م �ن �ظ �م��ة «ال �ع �ف��و ال��دول �ي��ة»
السلطات العراقية إلى «احترام وحماية
حقوق املتظاهرين في التجمع السلمي
وحرية التعبير».
(األخبار)

ّ
الحقيقة فقط .وملحت النقابة الى تورط
قيادات من «النهضة» ،من بينهم أعضاء
في املجلس التأسيسي في عالقات مريبة
م��ع «أن �ص��ار ال �ش��ري�ع��ة» .وه ��ذا االع�ت�ق��اد
يحمله ع��دد كبير م��ن التونسيني ي��رون
ان «أن�ص��ار الشريعة» ليست اال جناحًا
ل �ح��رك��ة ال �ن �ه �ض��ة ج � ��رت ال �ت �ض �ح �ي��ة ب��ه
لغايات سياسية وللتسويق اإلعالمي.
وف � ��ي ال� ��وق� ��ت ال� � ��ذي ت �ش �ت��د ف �ي ��ه األزم � ��ة
االق �ت �ص��ادي��ة ب�ش�ك��ل غ�ي��ر م�س�ب��وق ،وف��ي
ال ��وق ��ت ال� ��ذي ت �ت��زاي��د ف �ي��ه امل� �خ ��اوف من
ال �ع �م �ل �ي��ات اإلره� ��اب � �ي� ��ة ال� �ت ��ي ي �م �ك��ن أن
يلجأ إليها «أن �ص��ار ال�ش��ري�ع��ة» ،يتطلع
ال �ت��ون �س �ي��ون ال� ��ى ان � �ف� ��راج س �ي��اس��ي ق��د
ي ��أت ��ي وق� ��د ال ي ��أت ��ي ب �ع��د ال� �ت� �ق ��ارب ب�ين
أكبر حزبني ،حركة النهضة وحركة نداء
تونس.
ّ
في هذا الوقت ،ح��ذر خبراء اقتصاديون
م��ن أن استمرار األزم��ة السياسية يهدد
االق �ت �ص ��اد ال �ت��ون �س��ي ب �ك��ارث��ة حقيقية
بعد ت��راج��ع ال��دي�ن��ار وارت �ف��اع املديونية
وان �خ �ف��اض م �خ��زون ال �ب�ل�اد م��ن العملة
األج �ن �ب �ي��ة .وه� ��ي امل� ��ؤش� ��رات األس��اس �ي��ة
لألزمة االقتصادية.
وم � ��ع ت �م � ّ�س ��ك «ال� �ن� �ه� �ض ��ة» و«امل ��ؤت� �م ��ر»
بالحكومة وع ��ودة امل�ج�ل��س التأسيسي
للعمل ح�ت��ى ل��و أدى ذل ��ك ال ��ى إق��ال��ة بن
ج �ع �ف ��ر ،ي �ب �ق��ى ال� ��وض� ��ع م �ف �ت��وح��ًا ع�ل��ى
ك ��ل االح� �ت� �م ��االت .ف��امل �ع��ارض��ة متمسكة
ب� ��ال � �ش� ��ارع واالح � �ت � �ج� ��اج ال �س �ل �م ��ي ال ��ى
ح�ين س�ق��وط الحكومة وال�ن�ق��اب��ات تهدد
ب ��ال �ت �ص �ع �ي ��د ب� �م ��ا س� �ي� �ش ��ل االق� �ت� �ص ��اد
واملرافق األساسية.
كل هذه املؤشرات تجعل من السيناريو
امل�ص��ري ممكن التحقق ف��ي ت��ون��س ،كما
أش ��ار ال��ى ذل��ك زع�ي��م ح��رك��ة ن ��داء تونس
الباجي قائد السبسي.
ال ش��يء ي��ؤك��د ق ��درة ال�ن�خ�ب��ة السياسية
ف ��ي ت��ون��س ع �ل��ى ن� ��زع ف �ت �ي��ل االح �ت �ق��ان،
م��ا دام ال�ش��ارع أص�ب��ح م�ت�ج��اوزًا للطبقة
السياسية برفع سقف مطالبه وتمسكه
ب�ـ«رح�ي��ل» الحكومة ك�ش��رط اول لكل ما
ي�م�ك��ن ان ي�ت��رت��ب ع��ن ذل��ك م��ن ت��واف�ق��ات،
وهو املطلب الذي يتبناه املنسحبون من
امل�ج�ل��س التأسيسي وامل�ع�ت�ص�م��ون منذ
أكثر من شهر تحت سماء قائظة من أجل
سقوط حكومة النهضة وحليفيها.

عربيات
دوليات
غزة :جرح صيادين برصاص
القوات املصرية
جرح صيادان فلسطينيان
في اطالق نار من قبل البحرية
املصرية واعتقل خمسة
آخرون ،صباح أمس ،قبالة
جنوب قطاع غزة على الحدود
املصرية الفلسطينية .وقالت
وكالة «الرأي» الناطقة باسم
الحكومة املقالة في غزة ،إن
«زوارق تابعة للبحرية املصرية
اطلقت نيرانها باتجاه مراكب
للصيادين الفلسطينيني قرب
الحدود املصرية الفلسطينية في
مدينة رفح فجر اليوم الجمعة».
ويلجأ الفلسطينيون الى الصيد
في املياه املصرية منذ فرض
اسرائيل حصارًا على القطاع
في منتصف  ،2006يسمح لهم
بالصيد في مسافة ال تتجاوز
ستة اميال.
(األخبار)

إسرائيل :ترحيل مهاجرين
أفارقة إلى أوغندا

تعتزم إسرائيل ترحيل عشرات
اآلالف من املهاجرين األفارقة
غير الشرعيني إلى أوغندا،
وذلك بعد قرار إسرائيلي
يقضي بأن ّ
تمول الدولة العبرية
طائرات املهاجرين إلى أوغندا،
وإعادة توطينهم هناك ،مع
منح كل شخص ألفًا و500
دوالر أميركي .ونقلت صحيفة
«هآرتس» اإلسرائيلية أن هذه
الخطوة جاءت ً
بناء على اتفاق
بني كمباال وتل أبيب ،إال أن مدير
قسم املهاجرين في الحكومة
األوغندية ديفيد أبولو كازونغو،
نفى وجود اتفاق مع إسرائيل
بهذا الخصوص.
لكن الصحيفة نقلت أيضًا
عن وزير الداخلية اإلسرائيلي
جدعون ساعر (الصورة) قوله
إن أحد املسؤولني اإلسرائيليني
الكبار قد حصل بالفعل على
موافقة كمباال بشأن قضية
املهاجرين.
وأضافت أن ساعر أخبر لجنة
الشؤون الداخلية أن َاملهاجرين
غير الشرعيني ُ
سينقلون إلى
دولة ثالثة ،في عملية ستبدأ
أواخر أيلول املقبل.
وتشير أرقام صادرة عن
سلطات الهجرة اإلسرائيلية
إلى أن نحو  55ألف مهاجر
أفريقي غير شرعي موجودون
في إسرائيل ،وصل أغلبهم عبر
مصر من خالل التسلل عبر
الحدود.
وأطلقت إسرائيل عام 2012
عملية ضد املهاجرين ،قامت
خاللها بجمع وترحيل 3920
مهاجرًا غير شرعي .وأدى
وجود هؤالء املهاجرين إلى
تظاهرات عنصرية معادية
لألجانب عام .2012
(األخبار)

