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ـدخلون تعز

تونس

خطاب «االستقالل» :مدماك أول في «ما بعد باردو»
واضح حجم التهديدات
التي تواجهها تونس،
لكن إلى جانب ذلك ،ليست
واضحة بعد أطر المشهد
السياسي القائم على
تداعيات «هجوم باردو».
أسئلة كثيرة تطرح في هذا
الشأن ،في وقت تتراكم
فيه المؤشرات

املستقيل ،أول من أمسّ ،
لقصف
تعرض
ٍ
جوي للمرة الثانية خالل يومني ،حيث
«أسقطت طائرات مجهولة قنابل على
ً
القصر» ،مــؤكــدة أن هــادي لم يكن فيه.
وكان شهود ومساعد للرئيس قد قالوا
إن امل ــداف ــع امل ـض ــادة لـلـطــائــرات فتحت
الـنــار على طــائــرات كــانــت تحلق عاليًا
فــوق املجمع الــرئــاســي فــي ع ــدن ،وذلــك
غ ــداة امل ـعــارك الـتــي شهدتها ع ــدن بني
ألوية الجيش واملجموعات العسكرية
املــوالـيــة لـهــادي وبــن ال ـقــوات الخاصة
الرافضة االعتراف بشرعيته.
(األخبار ،رويترز ،األناضول ،أ ف ب)
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دخ ـلــت ت ــون ــس ،أمـ ــس ،عــام ـهــا الـسـتــن
«دول ـ ــة حـ ــرة ،مـسـتـقـلــة ،ذات س ـي ــادة»،
محيية ذك ــرى استقاللها على خلفية
أح ــداث متحف بـ ــاردو ،الـتــي قــد تكون
األهم واألخطر على الصعيدين األمني
والـ ـسـ ـي ــاس ــي مـ ـن ــذ ع ـم ـل ـي ـت ــي اغ ـت ـي ــال
ال ـق ـيــاديــن ال ـي ـســاريــن ش ـك ــري بلعيد
ومحمد البراهمي عام .2013
أيام مفصلية في مسيرة الديموقراطية
ال ـت ــون ـس ـي ــة ه ـ ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـل ــت «هـ ـج ــوم
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاردو» ،إذ بـ ـ ـ ــدأت ف ـي ـه ــا م ـ ـحـ ــاوالت
اإلجابة عن أسئلة عديدة تضع تونس
أمام اختبار حقيقي لكل من منظومتها
األمـنـيــة وبــرنــامــج قيادتها السياسية
وقــابـلـيــة عـيــش ال ـنـمــوذج الـفــريــد الــذي
كـ ّـونــت مالمحه فــي العالم العربي ،في
ظــل ازمتها االقتصادية واالجتماعية
امل ـت ـنــام ـيــة والـ ـتـ ـه ــدي ــدات ال ـق ــائ ـم ــة مــن
التنظيمات اإلرهابية.
ووس ــط اجـمــاع شبه تــام على ضــرورة
«الوحدة الوطنية» سياسيًا ومجتمعيًا
فــي مــواجـهــة االره ـ ــاب ،ب ــدأ مشهد «مــا
بعد باردو» يتبلور ،فيما وجد الرئيس
الباجي قائد السبسي في هذا الخطاب
جسرًا ـ مفترضًا ـ قد ّ
يؤمن لحكمه قدرًا
كافيًا من القبول وااللتفاف حوله.
وفـ ــي خ ـط ــاب ألـ ـق ــاه ف ــي ق ـصــر قــرطــاج
خالل االحتفال بذكرى االستقالل ،قال
السبسي« :تــواجــه بــادنــا الـيــوم ،حربًا
ّ
حقيقية على اإلرهــاب( ....الــذي أصبح)
ّ
ّ
ي ــداه ــم امل ــؤس ـس ــات ال ـح ـيــويــة م ــن أجــل
ضرب اقتصاد البالد وتضييق الخناق
بأسره» ،مضيفًا أنه «من
على املجتمع ّ
هذا املنطلق بالذات ،بات من الضروري

ّ
بكل ما أوتينا من
مقاومته (اإلره ـ ّـاب) ّ
جهد ،وهــذا يتطلب منا جميعا وحدة
ّ
وط ـنـ ّـيــة وج ـ ّـدي ــة ف ــي الــت ـعــامــل م ــع هــذا
ال ـخ ـط ــر ومـ ــزيـ ــدا م ــن ال ـي ـق ـظــة م ــن قـبــل
جميع األط ــراف أمنا وجيشا وأحــزابــا
ّ
سياسية ومجتمعًا مدنيًا».
وف ـ ــي مـ ـ ـ ــوازاة ال ـح ــدي ــث ع ــن «ال ــوح ــدة
الــوطـنـيــة» ،أش ــار السبسي ،كــذلــك ،إلى
ضرورة املصالحة ،ذاكرًا في هذا املجال،
بـشـكــل الفـ ــت ،رجـ ــال االع ـم ــال املعنيني
بـ ـقـ ـض ــاي ــا ف ـ ـسـ ــاد ف ـ ــي عـ ـه ــد ال ــرئـ ـي ــس
املخلوع ،زيــن العابدين بن علي .وقال
الرئيس التونسي ،الذي يهوى محبوه
املـمــاثـلــة بينه وب ــن بــانــي الجمهورية
الـتــونـسـيــة ال ـحــدي ـثــة الــزع ـيــم الحبيب
ّ
ب ــورق ـي ـب ــة ،إن «األم ـ ـ ــن شـ ــرط أس ــاس ـ ّـي
ّ
لـلـخــروج مــن األزم ــة االقـتـصــاديــة الـتــي
تعيشها تونس منذ سنوات( ...و)أدعو
م ــن جــديــد وم ـ ُـن مـنـطـلــق مـسـُـؤولـ ّـيــاتــي
إلـ ــى أن ن ـس ـيــر ق ــدم ــا ن ـحــو امل ـصــال ـحــة
الــوط ـن ـيــة ،ال ـت ــي تـضـمــن ح ــق الـجـمـيــع
ّ
وتـفـتــح الــطــريــق لــإس ـهــام ال ـج ــدي في
البناء بفضل رفع جميع القيود وتذليل
ّ
املعنيني،
العقبات أمــام رجــال األعـمــال
ل ـكــي يـسـتـعـيــدوا نـشــاطـهــم ب ـعــد إب ــرام
االتفاقيات الضرورية وصــدور أحكام
ال ـق ـضــاء فــي شــأن ـهــم» .وتــابــع بــالـقــول:
ّ
«عـلـيـنــا الــتـعـجـيــل بــرفــع ك ــل الـحــواجــز
ّ
بعد إيجاد إطــار ّقانوني لهذا الصلح
ّ
وإغـ ــاق ه ــذه امل ـلــفــات نـهــائـيــا ،ذل ــك أن
امل ـص ــال ـح ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة هـ ــي م ـك ـ ّـون
ّ
حيوي من املصالحة الوطنية الشاملة».

ويثير الحديث عن أهمية «املصالحة»
مع فئة من رجال األعمال ـ وهو من بني
ملفات كانت مطروحة سابقًا وقد القت
م ـعــارضــة عـلــى تـفــاصـيــل ع ــديــدة فيها
ـ ـ ـ م ـخ ــاوف لـنــاحـيــة اح ـت ـمــال اس ـت ـفــادة
الـعـهــد الــرئــاســي ال ـجــديــد مــن مختلف
الـتـطــورات لـتـجــاوز املـعــارضــة وتمرير
ملفات عالقة.
وإل ـ ــى ج ــان ــب الـ ـح ــدي ــث عـ ــن «ال ـح ــرك ــة
الــوطـنـيــة» الـتــي بنت دول ــة االسـتـقــال،
وعن «الربيع التونسي» ،كان الفتًا في
خطاب األمس ،إعالن الرئيس التونسي
ّ
أن ــه «عـلـيـنــا الــتـعـجـيــل ب ــإص ــدار قــانــون
ّ
مكافحة اإلره ــاب دون ت ــردد ،وتطبيق
ّ
ّ
الـ ـق ــان ــون ب ـك ــل صـ ــرامـ ــة ،ح ــت ــى نـحـمــي
أمننا وجيشنا وقضاءنا ومجتمعنا
ّ
ومـ ّ
ـؤسـســاتـنــا واق ـت ـصــادنــا ،وبــالــتــالــي
كــامــل ب ــادن ــا م ــن ه ــذا الـخـطــر ال ـ ّـداه ــم،
ونضرب بيد من حديد ّكل من ّ
تخول له
نفسه رفع ّ
السالح في وجه مواطناتنا
ومواطنينا».

شدد السبسي على ضرورة
المصالحة الوطنية ...مع
رجال األعمال

السبسي يستعرض حرس الشرف في قرطاج أمس (أ ف ب)

وك ــان ــت ل ـج ـنــة ب ــرمل ــان ـي ــة ت ـن ــاق ــش ي ــوم
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء امل ـ ــاض ـ ــي ق ـ ــان ـ ــون م ـكــاف ـحــة
اإلرهاب لحظة وقع الهجوم في متحف
بــاردو املحاذي للبرملان ،فيما يتخوف
ال ـي ــوم ،أي ـض ــا ،م ــن تــداع ـيــات امل ـس ــارات
األم ـن ـيــة ال ـت ــي سـتـتـخــذ خ ــال املــرحـلــة
املقبلة فــي ال ـبــاد عـلــى مجمل الحياة
السياسية .وكان السبسي قد أجاب ،في
وقــت ســابــق ،عــن س ــؤال بـشــأن احتمال
ع ــودة النظام االسـتـبــدادي إلــى تونس
بعد الهجوم الدامي على املتحف ،بأن
«إق ــام ــة ال ـن ـظ ــام ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي جــرت
وأنها متجذرة جيدًا ...ولن تكون هناك
أبدًا عودة إلى الوراء».
وكان السبسي قد استقبل أمس ،وزير
الــداخ ـل ـيــة ال ـفــرن ـســي ،ب ــرن ــار ك ــازن ــوف،
الـ ــذي ي ـق ــوم ب ــزي ــارة ل ـل ـبــاد .وق ــد عبر
الــوزيــر الـفــرنـســي عــن تـضــامــن بــاريــس
فــي «املعركة ضــد كــل اشـكــال الوحشية
واالرهاب».
وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي ع ـقــده فــي وقــت
الحـ ــق ،ق ــال ال ــوزي ــر ال ـفــرن ـســي «ع ـبــرت
ع ــن اس ـت ـع ــدادن ــا ل ـل ـت ـع ــاون ،م ــن خ ــال
كـ ـ ـف ـ ــاءات وخـ ـ ـب ـ ــرات وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
والـ ـش ــرط ــة والـ ـش ــرط ــة ال ـف ـن ـي ــة ،وفـ ــرق
ال ـب ـح ــث واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات وال ـت ـح ـق ـيــق،
وم ــن خ ــال امل ـع ــدات ال ـتــي ن ـم ـلــك» ،كما
ع ـ ّـب ــر ع ــن إم ـك ــان ـي ــة تـ ـع ــاون بـ ـ ــاده مــع
ت ــون ــس ف ــي م ـج ــال «م ـق ــاوم ــة (ت ــزوي ــر)
الوثائق وتــزويــر ج ــوازات السفر ،التي
يمكن لشخص لــه أه ــداف إرهــاب ـيــة أن
يستعملها للتنقل مــن بلد إلــى آخــر»،
داعـيــا فــي الــوقــت ذات ــه الفرنسيني إلى
«مواصلة زيــارة كل ما تريدون زيارته
في تونس».
وتأتي زيارة الوزير الفرنسي بالتوازي
م ــع ت ــواص ــل م ـح ــاوالت ت ـحــويــل الــدعــم
ال ــدول ــي ال ـس ـيــاســي ل ـتــونــس الـ ــى دعــم
اقـ ـتـ ـص ــادي وأم ـ ـنـ ــي ،ف ــي حـ ـ ــراك تــرمــي
ال ـح ـكــومــة ال ـتــون ـس ـيــة م ــن خ ــال ــه لحل
عدد من القضايا العالقة ،التي كان قد
واجه رئيس الحكومة ،الحبيب الصيد،
معارضة في شأنها .وفي السياق ،أكدت
كـبـيــرة مـســؤولــي الـعـمـلـيــات فــي البنك
ال ــدول ــي ،س ــري مــول ـيــانــي إنـ ــدراواتـ ــي،
خالل زيارة إلى تونس ،مساندة البنك
الستقرار وتنمية تونس وخاصة عقب
الهجوم على متحف باردو.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

العراق

السيستاني :التحرير يتطلب راية واحدة
امل ـن ـط ـقــة ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة لـلـمــؤتـمــر
الوطني ،حسني بــوديــة ،أن نفيرًا عامًا
أعلنته رئاسة األركان (التابعة للمؤتمر
الوطني) عقب اجتماع موسع أمس بني
مكونات «فجر ليبيا» .وأوضــح بودية
أن حالة النفير جاءت عقب تسلل مفارز
مــن ق ــوات الـصــواعــق والقعقاع املوالية
لحفتر إلى منطقة العزيزية والساعدية
ج ـ ـنـ ــوب ط ــرابـ ـل ــس وورشـ ـ ـف ـ ــان ـ ــة غ ــرب
طرابلس واشتبكت منذ مساء الخميس
مـ ــع ق ـ ـ ــوات «فـ ـج ــر ل ـي ـب ـي ــا» .وع ـ ــن آخ ــر
التطورات امليدانية ،قال« :ال تزال قواتنا
تتعامل مع هذه املفارز وال نعتقد أنها
تشكل خطرًا كبيرًا».
إل ــى ذلـ ــك ،أكـ ــدت املـمـثـلــة الـعـلـيــا لــأمــن
وال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة فـ ــي االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـي ــدي ــري ـك ــا م ــوغ ـي ــري ـن ــي،
أن االت ـ ـح ـ ــاد «ال ي ـخ ـط ــط ألي ت ــدخ ــل
عسكري أوروبي أو خارجي في ليبيا».
وأضافت ،في تصريحات للصحافيني،
ف ــور وصــول ـهــا إل ــى مـقــر ان ـع ـقــاد القمة
األوروبية في يومها الثاني ببروكسل:
«ن ـ ـحـ ــن ال ن ـخ ـط ــط لـ ـت ــدخ ــل ع ـس ـكــري
أوروب ــي (فــي ليبيا) ،ولكننا نفكر في
تقديم كافة سبل الدعم املمكنة ،بما فيها
تلك الخاصة بمجال األمن».
(األناضول ،أ ف ب)

دع ــا ممثل املــرجـعـيــة الــديـنـيــة العليا في
ال ـع ــراق ،أم ــس ،إل ــى الـتــوحــد تـحــت «راي ــة
ال ـع ــراق» وع ــدم رف ــع «ال ــراي ــات الـخــاصــة»
وص ـ ـ ــور الـ ـس ـ ّـي ــد ع ـل ــي ال ـس ـي ـس ـتــانــي فــي
مناطق القتال واملناطق املحررة ،مجددة
مطالبتها بمشاركة أكبر وأوس ــع ألبناء
املـنــاطــق الـتــي تشهد عـمـلـيــات عسكرية،
فــي وق ــت دم ــر فـيــه تنظيم «داعـ ــش» دي ـرًا
تاريخيًا في املوصل.
وقــال ممثل املرجعية فــي كــربــاء ،الشيخ
ع ـب ــد املـ ـه ــدي الـ ـك ــرب ــائ ــي ،خ ـ ــال خـطـبــة
ّ
«صالة الجمعة» ،إن «املدة األخيرة شهدت
تحقق انتصارات مهمة للقوات املسلحة
ومــن يساندهم من املتطوعني والعشائر
العراقية األصيلة فــي محافظتي صالح
الدين واألنبار» ،داعيًا إلى «مواصلة هذه
االنتصارات بمشاركة أوسع وأكبر ألبناء
هاتني املحافظتني ألنهم األكثر تضررًا».
وشــدد الكربالئي على «عــدم رفــع صــورة
املـ ــرجـ ــع ال ــديـ ـن ــي الـ ـسـ ـي ــد ال ـس ـي ـس ـتــانــي
وال ــراي ــات الـخــاصــة فــي املـنــاطــق املـحــررة
لـتـسـبـبـهــا بـ ــإثـ ــارة ال ـ ـهـ ــواجـ ــس» ،م ــؤك ـدًا
ضرورة أن «تتوحد كافة االطراف املشاركة
ب ـق ـتــال اإلره ــاب ـي ــن ت ـحــت رايـ ــة الـ ـع ــراق».
وأشار الكربالئي إلى أن «بعض الجهات
تحاول اضعاف معنويات املقاتلني وزرع
الـقـلــق وال ـتــوجــس ف ــي نـفــوسـهــم وصـحــة

إجراءاتهم وخططهم وإعطاء صورة غير
واقعية ومبالغ فيها عن قــدرة اعدائهم»،
مشددًا على ضــرورة «عدم االعتناء بهذه
املـحــاوالت مع توخي القيادات املزيد من
املهنية والتخطيط العسكري الصحيح
لتحرير ما بقي من املناطق».
في هــذا الــوقــت ،ال تــزال قضية مقتل عدد
من الجنود العراقيني بطريقة «ملتبسة»
في األنـبــار تثير الكثير من الـجــدال .وفي
الـ ـسـ ـي ــاق ،ات ـه ـم ــت ال ـن ــائ ـب ــة ف ــي ال ـب ــرمل ــان
ال ـع ــراق ــي ،عــالـيــة نـصـيــف ،وزيـ ــر ال ــدف ــاع،
خــالــد العبيدي ،بـ«التغاضي عــن قصف
ط ـ ــائ ـ ــرات الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي ق ـط ــاع ــات
الجيش فــي األن ـبــار» .ويــأتــي ذلــك بعدما
أعـلـنــت وزارة ال ــدف ــاع ،ف ــي ب ـيــان أول من
أمــس ،مقتل  14جنديًا إثر تفجير تنظيم
«داعش» لنفق تحت أحد ّ
مقار الجيش في
مدينة الــرمــادي ،نافية أن يكون التفجير
سببه قصف «التحالف الدولي» للقطعات
العسكرية بالخطأ.
وقالت نصيف ،في تصريح صحافي ،إن
«حــادثــة قصف طيران التحالف للجيش
ليست األول ــى ،وتـكــررت عــدة م ــرات ،وفي
أكـ ـث ــر م ــن م ــوق ــع ت ــاب ــع ل ـل ـق ــوات األم ـن ـيــة
أو ل ـل ـم ـت ـطــوعــن ،وك ـ ـ ــان ه ـ ــذا ب ــاع ـت ــراف
الـجــانــب األمـيــركــي نـفـســه» ،واصـفــة بيان
وزارة الــدفــاع الـعــراقـيــة بــ«الـغــريــب وغير

ال تزال قضية مقتل عدد
من الجنود العراقيين في
األنبار تثير الكثير من الجدال

الـ ــواضـ ــح» .وأض ــاف ــت أن «وزارة الــدفــاع
وض ـعــت نـفـسـهــا ف ــي مــوقــع املـتـهــم ألنـهــا
تقاعست عن حماية منتسبيها والقوات
املـ ـس ــان ــدة ل ـه ــا ،وات ـ ـخـ ــذت دور امل ـحــامــي
عــن الـجــانــب األم ـي ــرك ــي» ،مـشـيــرة إل ــى أن
«األج ـ ـنـ ــدة ال ـس ـيــاس ـيــة ه ــي ال ـت ــي تـحـكــم
ال ـ ــوزارة ومـســؤولـيـهــا ولـيـســت املـهـنـيــة».
وكانت النائبة في البرملان العراقي ،حنان
الفتالوي ،قد أعلنت في  12آذار الجاري،
مـقـتــل  50جـنــديــا وإص ــاب ــة ال ـع ـشــرات في
ق ـصــف ل ــ«ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» اسـتـهــدف
قطعات الجيش وقوات «الحشد الشعبي»
في منطقة أبو ذياب شمال الرمادي.
فــي غضون ذلــك ،قــال ناشطون عراقيون
إن «ت ـن ـظ ـي ــم داعـ ـ ــش فـ ـج ــر مـ ـس ــاء أم ــس
(ال ـخ ـم ـيــس) ،دي ــر م ــار ب ـه ـنــام ف ــي قـضــاء

الحمدانية ،شرقي مدينة املــوصــل ،الــذي
ـرن ال ـ ــراب ـ ـ َـع ع ـشـ َـر
يـ ـع ــود بـ ـن ــاؤه إل ـ ــى ال ـ ـقـ ـ ِ
امليالدي».
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أعـ ـلـ ـن ــت وزارة الـ ـخ ــزان ــة
األميركية ،أمس ،أن مسؤولني من الواليات
املتحدة وإيطاليا والسعودية اجتمعوا
ف ـ ــي رومـ ـ ـ ــا خ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ـي ــن
لتنسيق خطط محاربة األنشطة املالية
ملقاتلي تنظيم «داعش» .وعقد املسؤولون
اج ـت ـمــاعــا افـتـتــاحـيــا لـلـمـجـمــوعــة املــالـيــة
ملــواج ـهــة «داع ـ ــش» ال ـتــي سـتـعـمــل ال ــدول
الثالث من خاللها على تبادل املعلومات
وت ـط ــوي ــر اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـضـ ــادة .وذكـ ــرت
ال ــوزارة األميركية فــي بيان أن مــن املقرر
عقد االجتماع املقبل للمجموعة في شهر
أيار املقبل في السعودية.
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،ن ـشــر تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
ش ــري ـط ــا ي ـظ ـهــر ق ـي ــام ــه ب ــذب ــح ث ــاث ــة مــن
عـنــاصــر ق ــوات «الـبـشـمــركــة» الـكــرديــة في
ش ـمــال ال ـع ــراق سـبــق لـهــم ان ظ ـه ــروا في
شريط آخر ،ضمن مجموعة من األسرى.
وتوعد التنظيم في الشريط الذي تداولته
حسابات مؤيدة له على مواقع التواصل
االجتماعي ليل الخميس الجمعة ،بإعدام
امل ــزي ــد م ــن األس ـ ــرى األك ـ ــراد إذا واص ـلــت
البشمركة قصف مناطق يسيطر عليها.
(األخبار ،وكاالت)

