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�ضباط �سابقون يتدربون في المو�صل لمواجهة «داع�ش»

تقرير �إخباري

�ألمانيا تعد ب�إر�سال م�ست�شارين �إلى كرد�ستان
اعتبر رئيس منطقة كردستان
العراقية مسعود البرزاني ،أن زيارة
وزي��رة الدفاع األلمانية لكردستان
م��ؤش��ر ع��ل��ى ق���وة ال��ع�لاق��ات بين
الجانبين ،فيما لفتت وزيرة الدفاع
األلمانية إل��ى أن ب�لاده��ا سترسل
 100مستشار وم����درب لتدريب
البيشمركة.
ووص���ف ال��ب��رزان��ي ف��ي مؤتمر
ص��ح��اف��ي ع���ق���ده ف���ي أرب���ي���ل مع
وزي���رة ال��دف��اع األلمانية أورس��وال
ف��ون��دي��رل��ي��ون ،وف��ق �ا ً «للسومرية
ن��ي��وز» ،االن��ت��ص��ارات التي حققتها
ال��ب��ي��ش��م��رك��ة وإل���ح���اق ال��ه��زي��م��ة
ب��ـ»داع��ش» بأنها مفخرة لألكراد،
معربا ً عن شكره أللمانيا «لتقديم
ال��م��س��اع��دة واألس��ل��ح��ة المتطورة
للبيشمركة التي تسببت في تحقيق
االنتصارات وهزيمة داعش».
وأكد البرزاني «حاجة البيشمركة
إل���ى أس��ل��ح��ة أك��ث��ر ك��م �ا ً ون��وع��اً»،
الفتا ً إل��ى أن «عملية توحيد قوات
البيشمركة ب��دأت قبل الحرب ضد
«داع��ش» ،حيث أن مجيء التنظيم
أظهر لنا النقاط الضعيفة والجيدة».
في السياق ،قالت وزي��رة الدفاع
األلمانية أورس��وال فونديرليون إن
زيارتها لكردستان تهدف لالطالع
على مستجدات األوضاع في المنطقة
من أجل التنسيق والتعاون وتطوير
العالقات» ،الفتة إلى أنها «تباحثت
مع بغداد في كيفية تقديم المساعدة
لمنطقة كردستان.
وت��اب��ع��ت أن ب�لاده��ا «سترسل
 100مستشار وم����درب لتدريب
ق���وات ال��ب��ي��ش��م��رك��ة» ،وأك����دت أن
«ال��ش��يء ال��م��ه��م ه��ن��ا وف���ي ب��غ��داد
أيضاً ،هو اإلصرار على الحرب ضد
تنظيم «داعش» الذي يحاول وضع
الحريات كافة تحت أقدامه».

مؤتمر صحافي مشترك للبرزاني ووزيرة الخارجية األلمانية
وأك��دت وزي��رة ال��دف��اع األلمانية
أن «العمل المشترك والحفاظ على
وحدة األراضي العراقية مهمان جدا ً
بالنسبة لنا» ،الفتة إلى «أننا سمعنا
كالما ً إيجابيا ً عن عالقات كردستان
وب��غ��داد ال��ت��ي وص��ل��ت إل��ى مرحلة
جيدة».
ووصلت وزي��رة الدفاع األلمانية
أورسوال فون ديرالين ،أول من أمس
األح��د ،إلى أربيل إلج��راء محادثات
مع المسؤولين الكرد ،بعد أن التقت
برئيس الجمهورية ف��ؤاد معصوم،
م��ؤك��دة اه��ت��م��ام ب�لاده��ا ف��ي تقديم
ال��م��س��اع��دات ال��ع��س��ك��ري��ة للقوات
المسلحة العراقية ل��دح��ر تنظيم
«داعش».
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ق���ال رئ��ي��س

ال��وزراء العراقي حيدر العبادي إن
«إع���ادة هيكلة الجيش ف��ي البالد
ربما تستغرق ثالث سنوات» ،وذلك
في وقت يواجه فيه العراق عناصر
تنظيم «داع����ش» ال��ذي��ن يشكلون
أك��ب��ر ت��ه��دي��د ألم��ن��ه م��ن��ذ س��ق��وط
صدام حسين عام  .2003وأضاف
ال��ع��ب��ادي« :أص��ع��ب ش���يء إع���ادة
هيكلة جيش وب��ن��اؤه ،وال��ب�لاد في
حالة حرب» .وأوضح رئيس الوزراء
العراقي ،وهو مهندس تلقى تعليمه
في بريطانيا أن «الهدف هو الموزانة
بين االثنين ،فالحرب مستمرة ،في
الوقت نفسه نسعى إلى إعادة هيكلة
الجيش بشكل ال يؤثر في القتال».
وع���زل ال��ع��ب��ادي ض��ب��اط جيش
اتهموا بالفساد في إطار حملة يقودها

إلصالح المؤسسة العسكرية وإعادة
االستقرار للبالد التي عانت الكثير من
الحروب وعقوبات األمم المتحدة.
وق��ال العبادي« :قضية محاربة
الفساد ف��ي المؤسسة العسكرية
والمؤسسة المدنية بالنسبة لنا
قضية جوهرية وأس��اس��ي��ة ...ألن
ه��ذه س��وف تزيد من كفاءة قواتنا
العسكرية ف��ي س��اح��ات القتال».
واع��ت��ب��ر أن ال��ف��س��اد المستشري
من األس��ب��اب التي ق��ادت إل��ى فشل
الجيش العراقي في صد «داع��ش»
في المعارك.
وك��ش��ف ال��ع��ب��ادي أن ال��ق��وات
الحكومية ستشن عملية عسكرية
الستعادة تكريت مسقط رأس صدام
حسين ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ب��ع��د 160

كيلومترا ً شمال بغداد في فترة قد ال
تتجاوز الشهر ،فيما كان أقل حسما ً
بالنسبة إلى مدينة الموصل .وقال:
«تكريت إن شاء الله قريبا ً جداً ،آمل
أنه في حدود شهر أو أقل».
على الصعيد األمني ،يتدرب حاليا ً
ما يزيد على أربعة آالف من ضباط
وأف��راد الشرطة في معسكر بشمال
العراق ال يبعد إال نحو  20ميالً عن
المناطق التي يسيطر عليها تنظيم
«داعش».
وكان كثير من رجال الشرطة في
الموصل قد تخلوا عن زيهم العسكري
وأسلحتهم بعد أن سيطر التنظيم
المتشدد على مدينة الموصل.
وأعيد في اآلونة األخيرة تجميع
م��ا ي��زي��د ع��ل��ى  4300م��ن ضباط
وأفراد قوة شرطة نينوى لتدريبهم
في معسكر منعزل بمنطقة بادرش
على بعد  30كيلومترا ً إلى الشمال
الشرقي من المناطق التي يسيطر
عليها مقاتلون من تنظيم «داعش».
وتستمر ال��ت��دري��ب��ات ش��ه��را ً في
المعسكر وتشمل م��ه��ارات القتال
واإلنزال المتالحم واللياقة البدنية.
وقال مدير شرطة طوارئ نينوى
العميد الركن واثق الحمداني« :بعد
ما راح سهل نينوى تمكنا من إنشاء
هذا المعسكر بالتعاون مع حكومة
«إقليم كردستان» في الشهر العاشر
ال���ذي م��ض��ى وال��ت��ح��ق ب��ن��ا 4375
مقاتالً وهم كلهم من شرطة نينوى
من مختلف األطياف ،بينهم العربي
وال��ك��ردي وال��ت��رك��م��ان��ي والشبكي
واألزي���دي .والكل موجودون ضمن
م��ق��ات��ل��ي ش��رط��ة ن��ي��ن��وى .أنشأنا
معسكرا ً آخر في منطقة زمار ،ولدينا
معسكران وبصدد إن شاء الله إنشاء
معسكر آخر في جنوب الموصل».

مقتل  30كردي ًا في هجوم لـ«داع�ش»

ماكين« :البغدادي» ال يمزح

قال متحدث باسم الجيش العراقي إن مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية قتلوا  30كرديا ً في محاولة
إلعادة السيطرة على بلدة «غوير» شمال الموصل.
وأضاف المتحدث أن هجوم مسلحي الدولة اإلسالمية يظهر مدى قوة وقدرة التنظيم ،على رغم
الضربات والغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف الدولي التي تقودها الواليات المتحدة.
من جهة أخرى ،صرح المتحدث باسم القوات الكردية العراقية في أربيل هلغورد حكمت ،بأن
القتال بين قوات البيشمركة ومسلحي «داعش» بدأ السبت  10كانون الثاني بعد اقتراب عناصر
التنظيم من «غوير» القريبة جدا ً من مدينة الموصل الشمالية.
يذكر أن القوات الكردية كانت قد استعادت السيطرة على «غوير» بعد أن كانت تحت سيطرة تنظيم
الدولة اإلسالمية ،بدعم من الضربات الجوية للتحالف مع العلم أن القوات الكردية تواجه «داعش»
على الحدود السورية في كوباني .وفي وقت سابق من هذا الشهر ،استعاد مقاتلو البيشمركة قرى
صغيرة حول مدينة سنجار وفتحوا ممرا ً لمساعدة مئات العائالت اإليزيدية.

قال السيناتور األميركي جون ماكين إن «أبا بكر البغدادي» قائد جماعة «داعش» اإلرهابية ،قال
عند اإلفراج عنه من معتقل في العراق« :سنراكم في نيويورك» ،ولم يكن يمزح.
ولفت ماكين في مقابلة مع قناة «سي أن أن» األميركية إلى أن «تجاهل الرئيس األميركي لمشورة
مستشاريه بإبقاء قوة في العراق إلى جانب عدم تسليح ما يسمى بـ «الجيش الحر» وغيرها من
القرارات أدى إلى إيجاد قاعدة لتنظيم «داعش»».
وتابع قائالً« :نحن نواجه حاليا ً أكثر منظمة خالفية متشددة عرفها التاريخ وليس لدينا
استراتيجية لمواجهتها وال استراتيجية للتقليل من زخم التنظيم ومن ثم القضاء عليه .لم نتمكن
من طرد «داعش» من بلدة تدعى (عين العرب) كوباني على رغم استخدام القوة الجوية وألشهر
عدة )...( ،ال بد من وجود تدخل بري وعلينا فهم أن سورية والعراق سواء في هذه الجهود ،وال بد من
تسليح ما يسمى بـ «الجيش الحر» وفرض مناطق حظر للطيران» بحسب تعبيره.
وأشار ماكين إلى أن سبب الهجمات هو قيادة أميركا للجهود الدولية من الخلف.

اجتماع في غزة تغيب عنه «فتح» ...و«حما�س» تنفي لقاء م�شعل وعبا�س

قوى فل�سطينية تطالب بلجنة لتنفيذ الم�صالحة
دعت فصائل فلسطينية اجتمعت
في قطاع غزة ،بغياب حركة فتح ،إلى
تشكيل لجنة تتولى تنفيذ اتفاقات
المصالحة ،وسط سجال بين «فتح»
و«حماس» ،التي نفت لقاء مرتقبا ً بين
رئيس السلطة الفلسطينية محمود
ع��ب��اس ورئ��ي��س المكتب السياسي
للحركة خالد مشعل في تركيا.
وإثر لقاء الفصائل الفلسطينية في
غزة أول من أمس بدعوة من «حماس»
وغياب «فتح» ،أصدر المجتمعون بيانا ً
دع��وا فيه إل��ى «تشكيل لجنة تتولى
التنفيذ الدقيق لالتفاقات الموقعة
للمصالحة الفلسطينية بشكل صادق
وأم��ي��ن ،ف��ي ض��وء التعثر الحاصل
لمسيرة المصالحة ،خروجا ً عما اتفق
عليه».
وأكدت الفصائل «أهمية قيام حكومة
الوفاق الوطني بدورها ومسؤولياتها
ف��ي م��ت��اب��ع��ة م��ه��م��ات��ه��ا والتحضير
لالنتخابات العامة واالهتمام بالملفات
الخاصة في قطاع غزة ،في ظل األوضاع
االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي
يعيشها أهل القطاع».
وأعرب الحضور عن «قلقهم الشديد
من األخطار السياسية التي تتعرض
لها القضية الفلسطينية» ،وطالبوا
بـ«إعادة النظر بآليات اتخاذ القرار عبر
اعتماد الشراكة الوطنية في معالجة

مأرق المصالحة الفلسطينية
الشأن الوطني العام وسرعة دعوة
إط��ار القيادة لمنظمة التحرير للقيام
بدوره».
وح��ذر المجتمعون م��ن «استمرار
الحصار وإغ�لاق معابر قطاع غ��زة»،
مشددين على «ض��رورة إع��ادة النظر

في جميع اآلليات التي تعيق التسريع
في عملية إعادة إعمار القطاع ،خاصة
اآللية التي قدمها مبعوث األمم المتحدة
روبرت سيري».
ودان ال��ب��ي��ان «عمليات التفجير
واالعتداءات األخيرة التي طاولت بعض

الثني ينا�شد المجتمع الدولي
رفع حظر ال�سالح عن الجي�ش الليبي
ناشد رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبد الله
الثني المجتمع ال��دول��ي رف��ع الحظر على السالح
للجيش النظامي والمساهمة بذلك في الحرب على
التطرف واإلرهاب.
ودع��ا الثني في تصريح أم��س إل��ى قطع إم��دادات
السالح عن الجماعات اإلسالمية المتطرفة وردع
الدول التي قال إنها تدعم هذه الجماعات ،مضيفا ً أن
على «المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد
من التطرف واإلره���اب من خ�لال مساعدة الحكومة
ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش ،برفع الحظر عن
السالح».
وقال رئيس الحكومة الليبية الموقتة في لهجة ال
تخلو من العتب إن «المجتمع الدولي صنف أنصار
الشريعة في ليبيا والموالين لها ،كتنظيمات إرهابية،
ويقود تحالفا ً دوليا ً للقضاء على هذه الجماعات في
العراق وسورية ،أما ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل
وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم».
وأضاف الثني« :لدينا هاجس من تمدد وتسرب هذه

الجماعات من العراق وسورية إلى األراضي الليبية
ج��راء تضييق الخناق عليها هناك» ،في إش��ارة إلى
مقاتلي تنظيم «الدولة اإلسالمية» الذين قد يلجأون
إل��ى معاقل المتطرفين في ليبيا هربا ً من ضربات
التحالف الدولي.
وأكد الثني أن «واجب الدولة حماية مواطنيها من
الجماعات اإلرهابية بشتى الطرق ومنها القوة ،كل دول
العالم تنتهج األسلوب ذاته عندما تواجه خطر مثل
هذه الجماعات» ،مشيرا ً إلى حرص الجيش على عدم
إلحاق األذى بالمدنيين قائالً« :لوال حرص الجيش،
لكانت العمليات العسكرية انتهت منذ فترة».
وبخصوص ال��ح��وار الليبي المرتقب في جنيف
األسبوع المقبل برعاية األم��م المتحدة ،قال الثني:
«نحن كحكومة لكل الليبيين سنساهم في أي حوار
ج��دي من شأنه إنقاذ الوطن بين مختلف الفرقاء،
باستثناء الجماعات التي رفعت السالح في وجه
الدولة ومؤسساتها ،فهوالء ال مكان لهم على طاولة
الحوار ما داموا لم ينصاعوا لشرعية الدولة».

المؤسسات والمرافق العامة» ،وحذر
من «مغبة استمرارها» ،داعيا ً األجهزة
األمنية في غزة إلى «القيام بدورها في
الكشف عن الفاعلين وضمان الحفاظ
على األمن والسلم األهلي».
وف��ي سياق متصل ،أعلنت سلطة

النقد الفلسطينية عودة العمل بشكل
ط��ب��ي��ع��ي ب��ال��ج��ه��از ال��م��ص��رف��ي في
المحافظات الفلسطينية كافة بما فيها
غزة .واستنكرت سلطة النقد في بيان
«االعتداءات المتكررة على الصرافات
اآللية لفروع المصارف العاملة في
القطاع ،والتي رافقتها رسائل تهديد من
جهات غير مسؤولة وجهت إلى مديري
هذه الفروع».
واعتبرت وزارة اإلعالم في حكومة
التوافق موجة الفوضى والتفجيرات
التي طاولت عددا ً من فروع المصارف
في القطاع ورس��ائ��ل التهديد ألربعة
من وزراء الحكومة والناطق الرسمي
باسمها «إم��ع��ان �ا ً م��ن ح��رك��ة حماس
في ح��رف بوصلة نضالنا المشروع
وقضايانا المصيرية في ه��ذا الوقت
الحرج ،وعرقلة لجهود إعادة اإلعمار
وتحرك القيادة على الصعيد الدولي،
وتسميما ً لكل أج��واء المصالحة التي
بات من الواضح للجميع أن حماس
غير معنية بها».
وبالتوازي ،نفت «حماس» وجود
نية للقاء مرتقب بين مشعل وعباس
ف��ي العاصمة التركية أن��ق��رة .وق��ال
الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري
في تصريح إن «األنباء حول لقاء بين
مشعل وعباس في تركيا ال أساس لها
من الصحة».

الأمن البحريني يداهم منطقة بوري
ويعتقل  7مواطنين
اقتحمت قوات النظام البحريني منازل للمواطنين في منطقة بوري فجر
أمس ،وروعت قاطنيها وكانت حصيلة المداهمات  7مواطنين بحسب مصادر
أهلية .وأفاد موقع جمعية الوفاق أنه استمرت المداهمات  3ساعات شاركت
فيها آليات لقوات النظام وقوات مدججة بالسالح ومدنيين ملثمين.
وتأتي هذه المداهمات والحملة األمنية القمعية ،بالتزامن مع احتجاجات
واسعة وغضب شعبي كبير في الشارع البحريني وتظاهرات تعم مختلف
المناطق والمحافظات غضبا ً العتقال الشيخ علي سلمان األمين العام للوفاق
في قرار من قبل السلطة ،وتواجه قوات النظام هذه التظاهرات السلمية بالقمع
والقوة المفرطة والعنف.
وكانت الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان أعلنت في تقرير أن عمليات
االعتقال والمداهمة متواصلة في البحرين.
وأفاد موقع «مرآة البحرين» أن الجمعية رصدت في تقريرها حول الوضع
الراهن في البحرين  53مداهمة خالل األسبوع األول من شهر كانون الثاني
 ،2015و 45اعتقاال ً تعسفياً ،و 119مسيرة سلمية ،و 46عقابا ً جماعيا ً
شهدته المناطق المختلفة في البحرين ،فيما بلغ عدد اإلصابات  11إصابة
عبر الرصاص االنشطاري المحرم دولياً.
ورص��د التقرير ع��ددا ً من االنتهاكات التي قامت بها القوات البحرينية
تضمنت تكسير زجاج عدد من نوافذ سيارات المواطنين وإغالق طرق رئيسية
ومداهمة منازل المواطنين وتكسير الباب الرئيسي لبعضها.

«نداء تون�س» و«النه�ضة»...
تنازالت �سيا�سية وتناق�ض �أفكار
لم يعد خفيا ً وج��ود خالفات ح��ادة تكاد تعصف
بحزب حركة نداء تونس ،الذي فاز في االنتخابات
البرلمانية وحقق رئيسه الباجي قايد السبسي فوزا ً
ساحقا ً في االنتخابات الرئاسية بجولتيها ،وذلك
نتيجة التقارب مع حركة النهضة ومحاولة إشراكها
في الحكم ،إذ أعلنت األخيرة ردها النهائي على ذلك
باإليجاب.
ف�ف��ي أوائ� ��ل ح��زي��ران  ،2012أس ��س السبسي
حركة نداء تونس ،بمشاركة عدد من الشخصيات
السياسية التي كانت إل��ى جانبه في مشوار عمل
الحكومة االنتقالية التي ق��ادت البالد من آذار إلى
ك��ان��ون األول  ،2011ث��م ت��رك��ت مكانها لحكومة
الترويكا األول ��ى بقيادة ح�م��ادي الجبالي ،والتي
تمخضت عن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي
في تشرين األول  2011عندما فازت حركة النهضة
ب �ـ  89م�ق�ع��دا ً ف��ي المجلس ،وتحالفت م��ع حزبين
آخرين هما المؤتمر من أج��ل الجمهورية والتكتل
الديمقراطي للعمل والحريات.
السبسي قال بعد تأسيسه الحركة إن الدافع األول
لمشروعه هو نتيجة اختالل التوازن السياسي في
البالد لمصلحة النهضة التي تتزعم تيار اإلسالم
السياسي في البالد.
وك���ان االل �ت �ف��اف ال�ك�ب�ي��ر ح ��ول ال �ح��زب الجديد
نتيجة صراع فكري وإيديولوجي بين البورقيبيين
وأن �ص��ار ال��دول��ة المدنية الحديثة م��ن ج�ه��ة ،وبين
اإلسالميين الذين حاولوا النبش في التاريخ والبحث
عن مرجعيات من أجل محاصرة نداء تونس وعرقلة
خ�ط��وات السبسي ،بعد اتهامه ب��ال�ت��ورط ف��ي قمع
جناح الرئيس صالح بن يوسف داخل الحزب الحر
الدستوري في عامي  1955و 1956أثناء الصراع
مع جناح الحبيب بورقيبة.
في حزيران  ،2012ذكر مسؤول حركة النهضة
راشد الغنوشي أن انتصار مرشح حركة اإلخوان
في االنتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي
«ليس انتصارا ً لإلخوان أو لمرسي بل هو انتصار
للثورة في مصر» ،وتحدث عن محاوالت في تونس
لصناعة رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�م�ص��ري األس �ب��ق أحمد
شفيق جديد ،في إشارة للسبسي.
كان موقف الغنوشي واضحا ً في معاداته لحركة
ن ��داء ت��ون��س ف��ي ظ��ل مرحلة ك��ان��ت تنبئ بسيطرة
اإلخ� ��وان وحلفائهم م��ن ال�ج�م��اع��ات السلفية على
المشهد السياسي في تونس وليبيا ومصر واليمن.
بينما وج��دت نسبة مهمة من التونسيين األم��ل في
حركة ال�ن��داء التي تعرض أح��د قيادييها المحليين
لطفي ن ّقض إلى أول عملية اغتيال سياسي في البالد
بعد الثورة.
وع��رف��ت ت��ون��س ف��ي تلك ال�ف�ت��رة ات�س��اع�ا ً لدائرة
ال�ج�م��اع��ات ال��دي�ن�ي��ة ال�م�ت�ش��ددة وظ��اه��رة التكفير،
ومحاوالت قمع العلمانيين وقوى اليسار والنقابات،
ولوحظ التحالف بين الترويكا.
وعلى رأس�ه��ا حركة النهضة م��ع تنظيم أنصار
الشريعة ،ال��ذي عقد مؤتمرا ً شعبيا ً ألول م��رة في
القيروان في نيسان  2012بعد مؤتمره في ضاحية
سكرة بالعاصمة بحضور قيادات من النهضة غير
أن ب��داي��ات ع��ام  2013ك��ان��ت ص��ادم��ة للتونسيين
ع �ن��دم��ا ت��ع�� ّرض األم��ي��ن ال��ع��ام ل �ح��زب الوطنيين
الديمقراطيين الموحد عضو مجلس أمناء تحالف
الجبهة الشعبية شكري بلعيد إل��ى االغ�ت�ي��ال أمام
منزله صباح السادس من شباط.
يكشر عن أنيابه في البالد ،انطالقا ً
ثم بدأ اإلرهاب ّ
م��ن م��رت�ف�ع��ات ال�م�ن��اط��ق ال�غ��رب�ي��ة .وف��ي  25تموز

 ،2013تزامنت ذكرى االحتفال بعيد الجمهورية
م��ع اغتيال ال�ق�ي��ادي ف��ي الجبهة الشعبية مؤسس
التيار الشعبي محمد البراهمي ،وبعد أيام تعرض
ثمانية عسكريين للذبح والتنكيل في سفوح جبل
الشعانبي ،األمر الذي أثار غضب التونسيين ضد
قوى اإلسالم السياسي ،وجعل حركة النهضة في
موقف صعب بعد اتهامها مباشرة بالتورط سياسيا ً
في دعم اإلرهاب.
أدرك��ت حركة النهضة أنها دخلت قلب اإلعصار
بعد توتر األوض ��اع ف��ي ت��ون��س ،وك��ذل��ك بعد ثورة
الثالثين من حزيران المصرية التي أطاحت بحكم
اإلخ ��وان .وشعر الغنوشي ب��أن التوافق م��ع قوى
اليسار والنقابات وعموم ال�ش��ارع التونسي بات
صعباً ،ورب�م��ا يصل إل��ى مرتبة المستحيل ،لذلك
اتجه ف��ي منتصف آب  2013للبحث ع��ن ح��ل عند
السبسي.
تخلى الغنوشي عن مواقفه السابقة من السبسي
وحزبه ،ودفعت به نزعته البراغماتية إلى البحث عن
توافق مع أعداء األمس ،خصوصا ً في ظل اعتصام
الرحيل ال��ذي نظمته جبهة اإلن�ق��اذ ،وكذلك في ظل
التحالف بين نداء تونس والجبهة الشعبية ،حيث إنه
وعلى رغم التناقض الفكري بينهما ،اندفعا للتحالف
ضد حركة النهضة وقوى اإلسالم السياسي.
وفي تشرين االول  ،2013وجد الغنوشي نفسه
أم��ام مستجدات ت�ف��رض عليه ال�ت�ن��ازل ،س��واء من
خالل التخلي عن حكومة الترويكا والقبول بحكومة
كفاءات وطنية أو التوافق على نصوص الدستور
الخالفية أو تجريم الجماعات السلفية الجهادية أو
التراجع عن قانون العزل السياسي أو حل روابط
حماية الثورة.
أع�ط��ى ال�ت��ون�س�ي��ون األس�ب�ق�ي��ة ل �ن��داء ت��ون��س في
االنتخابات البرلمانية والرئاسية ،ما فتح أمامها
الطريق لالستيالء على الرئاسات الثالث رئاسة
الدولة ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ،غير أن
الفوز لم يكن كامالً نتيجة القانون االنتخابي الذي
يعتمد على مبدأ النسبية وال يم ّكن أي ح��زب من
الحصول على غالبية مريحة في البرلمان.
لذلك ك��ان على ن��داء تونس أن يبحث عن حلفاء
وج��ده��م ف��ي أح ��زاب االت �ح��اد الوطني ال�ح��ر وآف��اق
ت��ون��س وح��زب ال �م �ب��ادرة ،ف��ي حين يبقى التوافق
م��ع الجبهة الشعبية عسيرا ً نتيجة ال�خ�لاف��ات في
التوجهات االقتصادية .أما حركة النهضة فتمتلك
ّ
المعطل ،الذي يمكن أن يعرقل أي
مع حلفائها الثلث
مشروع حكومي في المرحلة المقبلة.
فجأة ،تح ّول السبسي في نظر الغنوشي من أحمد
شفيق تونس الذي لن يم ّر إلى الرجل الديمقراطي
واب��ن الثورة وصانع الوفاق .وتحولت حركة نداء
تونس إلى حزب تقدمي وديمقراطي .وفي أكثر من
مناسبة أشاد الغنوشي والتيار النهضوي القريب
منه بالرئيس الجديد وفكره ومواقفه وحزبه ،وهو
ما أثار جداالً واسعا ً في الساحة التونسية.
وظ�ه��رت أص��وات ع��دة داخ��ل حركة ن��داء تونس
تدعو إلى عدم مشاركة حركة النهضة في الحكم،
ف��ي حين رأى البعض أن النهضة تريد مكانا ً لها
في الحكومة لتحول دون فتح ملفات زمن الترويكا
وخصوصا ً المتعلقة بالفساد واإلرهاب.
ولم يجد السبسي أمامه غير دعوة الحبيب الصيد
المستقل لتكليفه بتشكيل الحكومة ،وهو ما اعتبره
مراقبون ترضية لحركة النهضة ،التي عرفت الصيد
ج�ي��دا ً عندما تولى مهمة الملف األم�ن��ي ف��ي ديوان
رئيس الحكومة األسبق حمادي الجبالي.

تهديد «�أن�صار اهلل» باجتياح م�أرب

هادي ّ
يحذر من ت�شظي اليمن �إذا لم ينجح الحوار

«أنصار الله» يبسطون سيطرتهم خطوة خطوة
ح � ّذر الرئيس اليمني عبدربه منصور ه��ادي ،أمس،
ّ
للتشظي إذا لم ُتطبق مخرجات مؤتمر
من تع ّرض اليمن
الحوار الخاصة بقيام دولة اتحادية ،فيما هدّد أنصار
الله باجتياح محافظة م��أرب المنتجة للنفط ،في وقت
قتل مسلحان حوثيان وأصيب ثالثة آخرون بانفجار في
البيضاء وسط البالد.
ونقلت وكالة األنباء الرسمية عن ه��ادي خالل لقائه
المندوب اليمني المعيّن في األمم المتحدة خالد اليماني،
القول« :إن من األهمية إيضاح أن المخرج الوحيد لليمن
هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بكل مصفوفاته
وجوانبه».
والذي يحمل في طياته معالجات حقيقية موضوعية
للقضية الجنوبية وقضية صعدة ،وفقا ً لما اتفق عليه
على مستوى الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كل
األطياف السياسية بكل مشاربها واتجاهاتها .ونبه هادي
إلى أنه من دون ذلك ال يمكن أن يكون الشمال كما كان ،وال
الجنوب كما كان ،وهو ما يعني تشظي اليمن والخروج
عن السيطرة للدولة والمجتمع ،محذرا ً من أن ذلك سيمثل
كارثة ليس على اليمن وحده ،وإنما على المنطقة كلّها.
وقال إن اليمن أمام فرصة تاريخية قد ال تتكرر ،داعيا ً

جميع اليمنيين إل��ى استلهام ه��ذه الفرصة وتوظيفها
بصورة تخدم المصلحة الوطنية العليا لليمن ،وتفضيلها
على غيرها من المصالح الضيقة واألنانية ،مشيدا ً بالدعم
الدولي الذي يمثل إجماعا ً غير مسبوق من أجل خروج
اليمن إلى واحة األمن واالستقرار.
وعلى صعيد متصل هدّد أنصار الله باجتياح محافظة
مأرب إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم برفع المسلّحين
القبليين وتغيير المسؤولين العسكريين والمدنيين الذين
يدعمون المتشددين.
وقالت الجماعة في رسائل إلى هادي ورئيس الوزراء
واألح��زاب ،إن عليهم تحمل مسؤوليتهم التاريخية في
الضغط على الجهات الرسمية واألط��راف الموقعة على
اتفاق السلم والشراكة ،بتنفيذ البند الخاص بترتيب
الوضع اإلداري واألمني والعسكري في مأرب ،وفي مقدمها
رفع التجمعات وإنهاء التحشيد وحماية األنابيب وأبراج
الكهرباء.
وأشارت إلى أنه في حال تنصلت الجهات الرسمية من
القيام بمسؤوليتها فإن «شعبنا اليمني لن يقف مكتوف
األي���دي أم��ام تمكين ه��ذه العناصر م��ن السيطرة على
المحافظة».

