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الديكتاتوريات العربية بداية النهاية
ً
ّ
ثوار تونس يطيحون الغنوشي ...والسبسي بديال
رضخ رئيس الوزراء محمد
لغنوشي ملطالب ملتظاهرين،
معلنًا استقالته من الحكومة
إثر مواجهات دامية بني
الشرطة واملحتجني ،وسط
مخاوف من تواصل حملة
التخريب التي يقف وراءها
أعضاء في حزب التجمع
الديموقراطي الحاكم سابقًا
تونس ــ سفيان الشورابي
ّ
تحولت ش��وارع العاصمة تونس خالل
ال �ي��وم�ي�ن امل��اض �ي�ي�ن إل ��ى س ��اح ��ات وغى
بني قوات مكافحة الشغب واملتظاهرين،
ان� �ت� �ه ��ت إل� � ��ى إع� �ل� ��ان رئ � �ي� ��س الوزراء،
محمد الغنوشي (ال �ص��ورة) ،استقالته

وت �ع �ي�ين ال �ب��اج��ي ق��ائ��د ال�س�ب�س��ي خلفًا
ل��ه ،وس��ط م�خ��اوف م��ن ع��دم ق��درت��ه على
إع� ��ادة ال �ه ��دوء .وال�س�ب�س��ي شخصية ال
تحظى ب�ت��واف��ق عليها ،ه��و ال ��ذي شغل
مناصب أمنية في عهد الرئيس الراحل
الحبيب بورقيبة ،وكان من الذين قمعوا
التحركات الطالبية والعمالية املطالبة
بالديموقراطية ف��ي أواخ��ر السبعينات
من القرن املاضي .ولم يشفع له انشقاقه
الحاكم وتأييده لإلصالحيني،
عن الحزب
ّ
ف��ي تنقية سجله السياسي ،إذ سرعان
م��ا ت ��رأس ال �ب��رمل��ان ال�ت��ون�س��ي ب�ين 1990
و ،1991وه��ي مرحلة تزامنت م��ع بداية
سنوات الرصاص التي عاشتها تونس،
وانتهت في  14كانون الثاني .2011
واستقالة الغنوشي ،التي أعلنها بعدما
تحدث ع��ن «خ�ي��وط م��ؤام��رة تنسج ضد
ال �ث��ورة» ،وإي�ق��اف أكثر م��ن  100شخص
م�ت��ورط�ين ف��ي عمليات النهب والعنف،
جاءت بعد لعبة ّ
كر وفر شهدتها األحياء
املحيطة بمقر وزارة الداخلية التونسية
م �ن��ذ ي ��وم�ي�ن ،ل �ي �ت �ح��ول ش � ��ارع الحبيب
ب��ورق �ي �ب��ة ،ال� ��ذي ش �ه��د ط�ي�ل��ة األسابيع

لاً
امل ��اض� �ي ��ة أش � �ك � ��ا راق � �ي� ��ة م� ��ن النضال
ال� � ُس� �ي ��اس ��ي ،إل� � ��ى س ��اح ��ة للمطاردات
استعمل فيها الرصاص الحي والغازات
املسيلة للدموع بطريقة مكثفة ،ما أدى
إل��ى سقوط  5قتلى وع��دد من الجرحى،
حسب األرقام الرسمية.
وش � � � ��رارة امل� ��واج � �ه� ��ات ان ��دل� �ع ��ت بعدما
ّ
التونسيني للتظاهر
خرج العشرات من

ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل��اض��ي ،أم ��ام م�ق��ر وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة للمطالبة ب��اس�ت�ق��ال��ة حكومة
تأسيسي
ال�غ�ن��وش��ي وان�ت�خ��اب مجلس
لاّ
ي �ض��ع دس � �ت� ��ورًا ج ��دي� �دًا ل �ل �ب�ل�اد ،إ أن
ال� �ت� �ظ ��اه ��رة ال� �ت ��ي الق � ��ت ن �ج��اح��ًا كبيرًا
س��رع��ان م��ا ت�ح��ول��ت إل ��ى م��واج �ه��ات مع
أف ��راد األم ��ن ،بعد ت�ع� ّ�رض مقر وزارتهم
ملحاولة اقتحام أفشلها تدخل الجيش.
املعتصمون ف��ي س� ّ�اح��ة القصبة أعلنوا
براءتهم من الذين نفذوا تلك االعتداءات،
ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت ع �م �ل �ي��ات ال �ت �خ��ري��ب التي
اس � �ت � �م� ��رت ط� �ي� �ل ��ة ال � �ي� ��وم �ي�ن املاضيني
�اول ال� �ع ��دي ��د م� ��ن م �خ ��اف ��ر الشرطة
ت � �ط� � ّ
وامل �ح � ً�ال ال�ت�ج��اري��ة ف��ي ق�ل��ب العاصمة،
ط��ارح��ة العديد م��ن الشكوك بخصوص
ه ��وي ��ات م �ق �ت��رف �ي �ه��ا ودرج � � ��ة عالقتهم
باملتظاهرين.
وف �ي �م��ا رأت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة أن «هذه
ّ
األفعال اإلجرامية املمنهجة ال تمت بأية
صلة إلى االحتجاجات السلمية» ،أعلنت
ف ��رض ح�ظ��ر ت �ج��ول ف��ي ش ��ارع الحبيب
بورقيبة من دون أن ّ
يطبق ميدانيًا.
لكن ال �س��ؤال ال��ذي ّأرق الجميع تمحور

ح� ��ول ه��وي��ة ه � ��ؤالء امل �ن��دس�ي�ن؟ أصابع
االت�ه��ام موجهة أس��اس��ًا إل��ى ميليشيات
ال � � �ح� � ��زب ال� � �ح � ��اك � ��م امل� � �ن� � �ح � ��ل ،التجمع
ال��دس �ت��وري ال��دي�م��وق��راط��ي ،وخصوصًا
م� ��ع ف� �ت ��ح ت �ح �ق �ي��ق ق� �ض ��ائ ��ي ض� ��د عدد
م��ن ال� �ق ��ادة ال �ب��ارزي��ن ل �ه��ذا ال �ح��زب بلغ
عددهم عشرة مسؤولني بتهم االستيالء
على أم ��وال عمومية ،وم��ن بينهم وزير
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة امل �س �ت �ق �ي��ل ك� �م ��ال مرجان،
واألم �ي��ن ال �ع��ام ال �س��اب��ق ل �ل �ح��زب محمد
الغرياني ،ومستشارا الرئيس املخلوع
عبد ال��وه��اب ب��ن عبد الله وعبد العزيز
بن ضياء .خضة ستقضي ال محالة على
جهاز حزبي نخر الحياة السياسية في
ال �ب�لاد ط�ي�ل��ة ن�ص��ف ق ��رن ،ل�ك��ن ي �ب��دو أن
العملية لن تجري بسهولة .فالبلطجية
عاثوا فسادًا أيضًا في مدينة القصرين
( 350كيلومترًا جنوب العاصمة) التي
ك��ان��ت م �س��رح امل��واج �ه��ات األول� ��ى أثناء
ثورة التونسيني ،وسط أنباء عن إيقاف
ش�خ��ص ب�ح��وزت��ه مبلغ  150أل��ف دوالر
كان بصدد توزيعها على السكان لحثهم
على االعتداء على ممتلكات الدولة.

العراق
استمرت حركة التظاهرات المطلبية والسياسية في العراق ،وسط ارتفاع حصيلة القتلى ،وتحذير نوري المالكي لحكومته،
ومباركة مرجعية النجف لحركة الشارع

يهدد حكومته
السيستاني يبارك التظاهرات والمالكي ّ

ً
لم يهدأ العراق بعد ،إثر مجزرة يوم الغضب التي أوقعت  11قتيال ،وأصبحوا 13
بعد وف��اة جريحني أم��س .رئيس الحكومة ن��وري املالكي ّ
يهيئ األج��واء للتضحية
بحكومته الجديدة ،فيما مرجعية النجف باركت حركة املتظاهرين الذين واصلوا
تظاهراتهم املطلبية والسياسية في اليومني املاضيني.
وأصيب  11متظاهرًا ،أول من أم��س ،برصاص الشرطة في محافظة ميسان .وقتل
متظاهران ف��ي مدينة تكريت ،متأثرين ب�ج��روح أصابتهما الجمعة ،بينما ُجرح
 4أش�خ��اص ب��رص��اص الشرطة ف��ي س��ام��راء .وتظاهر امل�ئ��ات ف��ي مدينة كبيسة في
محافظة األنبار أثناء تشييع أحد القتلى .كذلك ،تواصلت التظاهرات في محافظة
السليمانية الكردية ،حيث أصيب  4أشخاص أيضًا ،بينما عثرت الشرطة على جثة
في كركوك التي شهدت مقتل شخصني يوم الجمعة.
من جهته ،أمهل املالكي وزراء حكومته فترة مئة يوم «سيجري بعدها تقويم عمل
الحكومة وال��وزارات ،كل على حدة ملعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل
تغييرات
املناط بها» .وتعهد ،في كلمة أمام االجتماع
االستثنائي لحكومته ،بإجراء ً
ّ
وحمل املالكي ال��وزراء ك�لا على
على ض��وء النتيجة التي سينتهي إليها التقويم.
حدة ،مسؤولية ما يجري في وزارته من فساد ،قبل وصول األمر إلى هيئة النزاهة
وغيرها من املؤسسات املعنية بمحاربة الفساد.

ما قل
ودل
يجتمع وزراء الخارجية
العرب ،بعد غد األربعاء ،في
القاهرة ،ليقرروا مصير القمة
العربية التي كانت مقررة في
 29آذار املقبل في بغداد ،بحسب
املندوب العماني لدى جامعة
الدول العربية خليفة بن علي
الحارثي .كذلك يجتمع املندوبون
الدائمون ،اليوم ،ملناقشة
املوضوع نفسه ،إضافة إلى
األوضاع في فلسطني والعراق
والسودان ومصر وتونس.
(يو بي آي)

 3قتلى جدد
يحمل
والنجيفي ّ
مسؤولية حريق
الجيش
ّ
الموصل

ووع��د املالكي بإجراء تحقيق في الجرائم التي ارتكبت أثناء التظاهرات ملحاسبة
ّ
مسببيها ،س��واء كانوا من املحتجني ضد ال�ق��وات األمنية أو العكس .كما دع��ا الى
إجراء تغيير في املواقع التي تركزت عليها احتجاجات املتظاهرين ،سواء كانت في
الوزارات أو الحكومات املحلية أو مجالس املحافظات أو املجالس البلدية.
في هذا الوقت ،أعلن رئيس مجلس النواب ،أسامة النجيفي ،تأليف لجنة للتحقيق
في األحداث الدامية التي رافقت تظاهرات يوم الجمعة في املوصل ،حيث نجا الرجل
مع شقيقه ،محافظ نينوى أثيل النجيفي ،من حريق مبنى املحافظة .والالفت أن
رئيس البرملان ّ
حمل الجيش مسؤولية إضرام النار في املبنى.
أم��ا امل��رج��ع علي السيستاني ،فقد ح��ث الحكومة على اإلذع ��ان ل �ن��داءات املواطنني
باإلصالح وتحسني إمدادات الكهرباء وتوفير الوظائف ومكافحة الفساد في البالد.
ّ
وفيما أشاد بالتظاهرات على قاعدة أن املرجعية «تقدر عاليًا أداء املواطنني األعزاء
ممن شاركوا في التظاهرات» ،حذر السيستاني من مغبة استمرار الحكومة بالنهج
الحالي في إدارة ّالدولة .كذلك دعا إلى االمتناع عن «استحداث مناصب حكومية
غير ضرورية ستكلف سنويًا مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب املحروم وإلغاء ما
يوجد منها حاليًا».
(رويترز ،يو بي آي)

ّ
ّ
التعديالت الدستورية املصرية :الرئاسة  4سنوات
ٌ
أمور عدة شهدتها الساحة املصرية خالل
ال �ي��وم�ين امل��اض �ي�ي�ن ،ك ��ان أب ��رزه ��ا اقتراح
اللجنة املكلفة تعديل الدستور املصري،
ّ
التي ألفها املجلس األعلى للقوات املسلحة،
تحديد فترة والية الرئيس بأربع سنوات
مع إمكان الترشح مرتني فقط .ومع إعالن
ه��ذا االق �ت��راح ،ق��ال��ت وك��ال��ة أن�ب��اء «الشرق
األوسط» إن األمني العام للجامعة العربية
ع � �م� ��رو م� ��وس� ��ى ي� �ع� �ت ��زم ت ��رش� �ي ��ح نفسه
ل�ل��رئ��اس��ة ،ت��زام�ن��ًا م��ع اس�ت�ك�م��ال محاسبة
رم��وز النظام امل�ص��ري ال�س��اب��ق .إذ حددت
محكمة اس�ت�ئ�ن��اف ال�ق��اه��رة  5آذار املقبل
لبدء أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية
امل �ص ��ري ال �س��اب��ق ح�ب�ي��ب ال �ع ��ادل ��ي ،أمام
محكمة جنايات القاهرة .وقالت مصادر
قضائية إن محاكمة العادلي ستجري في
قضايا «التربح من أعمال الوظيفة وغسل
األموال».
ف ��ي ه ��ذا ال ��وق ��ت ،ك �ش �ف��ت ال �ل �ج �ن��ة املكلفة

ت�ع��دي��ل ال��دس �ت��ور امل �ص��ري ع��ن تعديالت
م�ق�ت��رح��ة ع �ل��ى ال ��دس �ت ��ور ،ب �ه��دف تمهيد
ال � � �ط � ��ري � ��ق ل �ل��ان� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات البرملانية
وال��رئ��اس�ي��ة خ�ل�ال األش �ه��ر ال�س�ت��ة املقبلة.
واق �ت��رح��ت ت �ح��دي��د ف �ت��رة والي� ��ة الرئيس
ب��أرب��ع س�ن��وات م��ع إم�ك��ان ال�ت��رش��ح مرتني
ّ
ف�ق��ط ،وت�خ�ف�ي��ف ال�ق�ي��ود ال�ت��ي ك��ان��ت تحد
م ��ن إم �ك ��ان امل �ن��اف �س��ة ع �ل��ى ه ��ذا املنصب.
وس �ي �ج��ري ط ��رح ه ��ذه ال �ت �ع��دي�لات ضمن
تعديالت أخ��رى ف��ي استفتاء ع��ام .وأعلن
رئيس اللجنة الدستورية املكلفة ،طارق
ال�ب�ش��ري ،أن اللجنة «ق��دم��ت اقتراحاتها
إل��ى املجلس العسكري وتضمنت تعديل
امل ��ادة  76م��ن ال��دس�ت��ور ال�خ��اص��ة بشروط
ال�ت��رش��ح لالنتخابات ال��رئ��اس�ي��ة» .وتابع
أن ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال � �ج ��دي ��دة «ت� �ن ��ص على
إم �ك��ان ت��رش�ي��ح أي م�ص��ري ب�ع��د حصوله
على تأييد  30عضوًا على األقل من نواب
مجلس الشعب (البرملان) ،أو حصوله على

ت��وق�ي��ع  30أل ��ف م��واط��ن م��ن  15محافظة
مصرية بما ال يقل عن  1000مواطن من كل
محافظة ،أو قيام أحد األحزاب القائمة وله
عضو واحد على األقل في أي من مجلسي
ال �ش �ع��ب وال � �ش ��ورى امل�ن�ت�خ�ب�ين بترشيح
عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية».
كذلك تضمنت التعديالت أن يكون رئيس
الجمهورية مصريًا ومن أبوين مصريني،
وعدم حصول أي منهم على جنسية أخرى
ب �خ�ل�اف ال�ج�ن�س�ي��ة امل �ص��ري��ة ،وأال يكون
م�ت��زوج��ًا بأجنبية .وأوض ��ح ال�ب�ش��ري أنه
بعد إج��راء انتخابات املجلسني ،ستؤلف
لجنة تأسيسية من مئة عضو ،من داخل
املجلسني أو من خارجهما ،إلعداد دستور
ج��دي��د ل�ل�ب�لاد خ�ل�ال  6أش�ه��ر م��ن انتخاب
امل�ج�ل�س�ين ،وت �ك��ون م ��دة االس�ت�ف�ت��اء عليه
 6أش�ه��ر أي �ض��ًا .ول�ف��ت إل��ى أن��ه «سيجري
تعديل امل ��ادة  148م��ن ال��دس�ت��ور الخاصة
بفرض حالة الطوارئ».

وك��ان الجيش املصري قد اعتذر عن قيام
مجموعة من الجنود بضرب متظاهرين
ف ��ي م� �ي ��دان ال �ت �ح��ري��ر واع �ت �ق��ال �ه��م مساء
الجمعة املاضي .وقال في رسالة عنوانها
«اع � �ت� ��ذار ورص �ي ��دن ��ا ل��دي �ك��م ي �س �م��ح» في
ص�ف�ح�ت��ه ال��رس �م �ي��ة ع �ل��ى «الفايسبوك»،
إن «م��ا ح��دث ل��م ي�ك��ن م�ق�ص��ودًا ،ول��م تكن
ه� �ن ��اك أوام � � ��ر ع �س �ك��ري��ة ب ��االع � �ت ��داء على
املتظاهرين».
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ت �ج��ول ع �ض��وا مجلس
الشيوخ األميركي ،السيناتور جون ماكاين
وج��وزي��ف ل�ي�ب��رم��ان ،ف��ي م�ي��دان التحرير.
وقال األول إنه «متفائل بمستقبل مصر»،
مضيفًا «نحن سعداء للغاية أن نكون هنا.
إنها لحظة مثيرة جدًا لعصر جديد لبلد
عظيم وت��اري��خ مجيد ومستقبل مشرق»،
ف�ي�م��ا أش ��ار م��اك��اي��ن إل ��ى أن ث ��ورة تونس
كانت «نموذجًا» يحتذى في املنطقة.
(رويترز ،يو بي آي)

