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ارتياح في الشارع التونسي ملحاكمة بن علي
يبدي التونسيون ارتياحًا لسير محاكمة الرئيس السابق زين
العابدين بن علي وزوجته ،بعدما أفضت القرارات األولى إلى سجنه
 35عامًا ،في وقت يأمل فيه البعض أن تؤدي املحاكمات إلى فتح
قضايا التعذيب والقتل واالختفاء القسري التي ارتكبها بن علي
تونس ــ سفيان الشورابي

بن علي برفقة زوجته ليلى (رويترز)

ج ��اء إص � ��دار ال �ق �ض��ائ��ي ال �ت��ون �س��ي حكمًا
ب� �س� �ج ��ن ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �ت ��ون � �س ��ي ال� �س ��اب ��ق
زي� ��ن ال �ع��اب��دي��ن ب ��ن ع �ل��ي وزو ًج� �ت ��ه ليلى
ال �ط��راب �ل �س��ي  35ع ��ام ��ًا ،إض ��اف ��ة إل ��ى دف��ع
غ��رام��ة مالية ق��دره��ا  75مليون دوالر في
م��ا ي�ع��رف بقضية قصر س�ي��دي الظريف،
وامل� �ت� �م� �ث� �ل ��ة ف � ��ي االس � �ت � �ي �ل��اء ع� �ل ��ى امل � ��ال
ال �ع �م��وم��ي واالخ� � �ت �ل��اس ،م �ث �ل �ج��ًا ل�ق�ل��وب
الكثير من التونسيني ،في انتظار النظر
ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة امل� �ع ��روف ��ة ب�ق�ض�ي��ة
ق �ص��ر ق� ��رط� ��اج ،وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �خ �ص��وص

بحيازة مخدرات وأسلحة وذخيرة نارية
وع� ��دم إع �ل�ان ام �ت�ل�اك آث� ��ار م �ن �ق��ول��ة ،ال�ت��ي
ّ
تأجل الحكم فيها إلى الثالثني من الشهر
الجاري إلعداد ملف الدفاع.
أحكام أراح��ت ج��زءًا كبيرًا من ال��رأي العام
التونسي ،ال��ذي بقي مشدوهًا في الفترة
امل��اض �ي��ة ب�ح�ج��م األم � ��وال ال�ض�خ�م��ة ال�ت��ي
اخ�ت�ل�س�ه��ا ال��رئ �ي��س امل �خ �ل��وع وح��اش�ي�ت��ه،
فيما ال يزال قسم آخر من املجتمع ينتظر
ب � �ف � ��ارغ ال� �ص� �ب ��ر ف� �ت ��ح ق� �ض ��اي ��ا ع �م �ل �ي��ات
التعذيب والقتل واالختفاء القسري ،التي
ارتكبها بن علي طيلة  23سنة من حكمه.
األح� � ��زاب ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ت��ون�س�ي��ة ال�ت��زم��ت
ال�ص�م��ت ب�خ�ص��وص ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ،رب�م��ا
احترامًا للسير العادي للقضاء التونسي،
ّ
ال ��ذي ب��دا ك��أن��ه ي��ت�ب��ع ال�ط��ري��ق ال�س��وي من
أجل تكريس إعالء القانون وتوفير شروط
امل �ح ��اك �م ��ة ال� �ع ��ادل ��ة ح �ت ��ى ض� ��د م� ��ن ك ��ان
سابقًا يوظف ال�ع��دال��ة لتصفية خصومه
ال �س �ي��اس �ي�ين ،إذ ع �ي �ن��ت ن �ق��اب��ة امل �ح��ام�ين
ال�ت��ون�س�ي�ين خ�م�س��ة م�ح��ام�ين ل �ل��دف��اع عن

الرئيس املخلوع في جلسة أول من أمس
ف��ي امل�ح�ك�م��ة االب �ت��دائ �ي��ة وس ��ط إج � ��راءات
أمنية م�ش��ددة .وق��ال نقيب املحامني عبد
الرزاق الكيالني ،في بداية جلسة املحاكمة،
«إننا نريد أن نطوي صفحة املاضي ،وأن
تجري املحاكمة في ظروف عادية ،فتكون
م�ح��اك�م��ة ع��ادل��ة» ،وذل ��ك ب�ع��دم��ا ث��ار ج��دل
َ
محاميني
بشأن حق املتهمني في تكليف
للدفاع عنهما .فالقانون التونسي يرفض
تولي محامني نيابة أح��د املتهمني ،ما لم
يمثل مباشرة أمام القاضي.
أم� ��ا م ��ن ب � �ي� ��روت ،ف �ت��ول��ى امل �ح ��ام ��ي أك ��رم
ع ��ازوري إط�ل�اق ال�ت�ص��ري�ح��ات اإلع�لام�ي��ة،
ّ
يمينًا ويسارًا ،منزهًا بن علي عن الجرائم
�ق ال�ت��ون�س�ي�ين .وت�لا
ال�ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا ف��ي ح� ً
ّ
ع � � ��ازوري ب �ي��ان��ًا ن �ي��اب��ة ع ��ن ب ��ن ع �ل��ي أك ��د
ف �ي��ه ع� ��دم ام �ت�ل�اك ��ه أي ح� �س ��اب م�ص��رف��ي
أو ع �ق��ارات خ ��ارج ت��ون��س ،وأش ��ار إل��ى أن
األس� �ل� �ح ��ة ال� �ت ��ي ُوج � � ��دت ف ��ي ق� �ص ��ره ه��ي
«هدايا رسمية» تلقاها من بعض رؤساء
ال � � ��دول ،ف �ي �م��ا ات �ه ��م ب ��ن ع �ل��ي امل �س��ؤول�ي�ن

ال �ت��ون �س �ي�ي�ن ب �ف �ب��رك��ة «م �س��رح �ي��ة س�ي�ئ��ة
اإلخ��راج» ،من خالل استقدام أوراق مالية
من البنك املركزي ،وتصويرها وبثها على
التلفزيون الحكومي كأنه استحوذ عليها.
بن علي الذي تحدى واجب الصمت الذي
تفرضه عليه السلطات السعودية مقابل
إق��ام �ت��ه ف� ��وق أراض� �ي� �ه ��ا ،ل ��م ي �ت �ج��رأ على
إعالن اعتزامه املثول أمام املحكمة للدفاع
عن نفسه في صورة التأكد من نظافة يده.
واألكيد أن بن علي لن يجرؤ على اإلق��دام
ع �ل��ى م �ث��ل ه ��ذه ال �خ �ط��وة ،ه��و ال� ��ذي يعي
جيدًا حجم الجرائم التي ارتكبها نظامه،
وال� ��ذي س�م��ح ال�ت�خ�ل��ص م �ن��ه ،ب�ف�ت��ح آف��اق
ج��دي��دة أم ��ام ال�ت��ون�س�ي�ين .وه��و م��ا ذهبت
ال �ي��ه ص�ح�ي�ف��ة «ال� �غ ��اردي ��ان» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة
أم� � ��س ،ب �ع ��دم ��ا ع� � � ّ�دت م �ح��اك �م��ة ب� ��ن ع�ل��ي
بداية لعملية طويلة من جانب الحكومة
التونسية ملعاقبة املسؤولني عن عمليات
القتل والتعذيب في ظل النظام القديم ،بل
وأيضًا بداية ملحاولة السيطرة على  40في
املئة من االقتصاد التونسي.

شخصية اليوم
العرابي أ ّنه «رجل أحمد أبو الغيط» ،وأ ّنه سار مشواره الدبلوماسي في عهد النظام السابق .ولكن مهما
يؤخذ على وزير الخارجية المصري الجديد محمد ُ
مهمة صعبة تنتظره الستكمال ما بدأه سلفه نبيل العربي في ملفات خارجية شديدة الحساسية
فإن
يكنّ ،
ّ

العرابي
محمد ُ
القاهرة ــ محمد فوزي
العرابي خلفًا لنبيل العربي الذي
ما إن أعلن
اختيار وزير الخارجية الجديد محمد ُ
ينتقل ُ إل��ى ّ
مقر جامعة ال��دول العربية أوائ��ل الشهر املقبل ،حتى انهالت التعليقات
بأنه رجل وزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط.
التي تهاجم الرجل،
واصفة إياه ّ
ً
العرابي مع املنصب الجديد ،لكن األزمة الحقيقية أن الرجل ُمطالب
ليست هذه أزمة ُ
ّ
بالسير على ُخطى العربي الذي قطع خطوات هائلة في ملف السياسة الخارجية ،وفي
مقدمتها امللف الفلسطيني ،وهو ما أكسبه شعبية كبيرة في زمن قياسي.
العرابي الذي سيكمل عامه الستني في آب املقبل ،مطالب باستكمال ما بدأه العربي
ُ
في ع��دة ملفات ،أهمها امللفان اإلي��ران��ي والفلسطيني .فتصريحات وزي��ر الخارجية
السابق ،التي فتحت الطريق أم��ام ع��ودة العالقات بني القاهرة وطهران ،تحتاج إلى
املرة عبر ّ
من يستكملها ،لكن هذه ّ
تحرك ُيزيل التوتر القديم ما بني مصر وإيران .ربما
العرابي في املجال االقتصادي ،على اعتبار ّأنه شغل منصب مساعد وزير
كانت خبرة ُ
تمكنه من فتح الحوار عن طريق التعاون االقتصادي
الخارجية للشؤون االقتصاديةّ ،
أوال ،قبل أن يستكمله بحوار سياسي بني البلدين.
ً
بالنسبة إلى امللف الفلسطيني ،فإن الجهد فيه سيكون أكبر ،ألن مصر راعية اتفاق
املصالحة بني الفصائل الفلسطينية ،وعليها استكمال املشوار وتنفيذ هذا االتفاق
على أرض الواقع ،من خالل تسمية رئيس الحكومة واالنتقال إلى باقي بنود االتفاق.
ّ
مكنته من االطالع بمهماته على
عدة محطات ّ
العرابي الدبلوماسي تدرج في ّ
مشوار ُ

ما قل
ودل
رفضت الصني االنتقادات التي
وجهت إليها بسبب دعوتها
ُ
للرئيس السوداني عمر حسن البشير،
وقالت إن من حقها دعوة زعيم بلد
تربطه بها عالقات دبلوماسية.
ودعت منظمة العفو الدولية الصني
إلى إلقاء القبض على البشير نتيجة
إلصدار املحكمة الجنائية الدولية
أمري اعتقال بحقه الرتكابه جرائم
بحق اإلنسانية وجرائم حرب .لكن
املتحدث باسم وزارة الخارجية
الصينية ،هونغ ليه ،قال إن «الصني
ليست من األطراف املوقعة على
قانون روما للمحكمة .الصني
تحتفظ برأيها الخاص في ما يتعلق
بدعوى املحكمة الجنائية الدولية
على البشير».
(رويترز)

متهم بأنه أحد رجال أبو
ّ
«الشلة»
الغيط ومن
ّ
التي أسهمت في تراجع
الدبلوماسية المصرية

ملدة ثماني سنوات ،كذلك عمل سفيرًا في
وجه جيد .فقد عمل سفيرًا ملصر لدى أملانيا ّ
ٍّ
ك��ل من الكويت ولندن وواشنطن ،واستمر بالعمل الدبلوماسي ألكثر من  35عامًا.
وكان عضوًا في مكتب كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق بطرس غالي،
ثم عضوًا في مكتب وزير الخارجية األسبق عصمت عبداملجيد ومديرًا ملكتب عمرو
موسى .وف��ور إع�لان اختياره قائمًا بأعمال وزارة الخارجيةّ ،
وج��ه املرشح املحتمل
للرئاسة ،عبد الله األش�ع��ل ،ان�ت�ق��ادًا عنيفًا لهذا االخ�ت�ي��ار .وأص��در بيانًا ق��ال فيه إن
«تعيني ال� ُ�ع��راب��ي يهدف إل��ى تكريس نتاج نظام م�ب��ارك ال��ذي ل��م تتخلص منه وزارة
الخارجية» ،مضيفًا ّأن��ه «إذا كانت أميركا وإسرائيل تستطيعان التأثير على القرار
املصري في تعيني وزير في الحكومة ،فما بالنا بانتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى
نظام ديموقراطي يحقق االستقالل ملصر» .انتقادات صاحبتها اتهامات للفترة التي
ّ
تلقي الرئيس السابق العالج هناك ،إذ يرى البعض ّأنه
العرابي في أملانيا إبان ّ
قضاها ُ
ال يستقيم أن يتولى حقيبة الخارجية رجل شارك في حملة التضليل اإلعالمي التي
واكبت فترة عالج الرئيس السابق ،إضافة إلى اتهامات خاصة بكونه أحد رجال أبو
«الشلة» التي أسهمت في تراجع الدبلوماسية املصرية في عهد الرئيس
الغيط ،ومن
ّ
املخلوع حسني مبارك.
العرابي في إثبات كفاءته تنحصر في إنجاز
ومهما تكن هذه االتهامات،
فإن فرصة ُ
ّ
املهمات العاجلة للدبلوماسية املصرية بعد الثورة ،ومنها التواصل مع الغرب من
يسمى الفرز داخل مبنى الخارجية املطل على كورنيش
دون التماهي معه ،وإجراء ما ّ
النيل ،واستخدام مبدأ الكفاءة داخل الوزارة.

ّ
كلينتون ترحب باالتفاق على أبيي منزوعة السالح
ت��واص �ل��ت أم� ��س ردود ال �ف �ع��ل ال��دول �ي��ة
امل��رح�ب��ة ب��االت�ف��اق ال ��ذي ج��رى التوصل
إل�ي��ه ب�ين ش��ري�ك��ي ال�ح�ك��م ف��ي ال �س��ودان،
ل�ت�ح��وي��ل منطقة أب �ي��ي امل �ت �ن��ازع عليها
إل��ى منطقة منزوعة السالح ،في الوقت
ال ��ذي داف �ع��ت ف�ي��ه ال�ص�ين ع��ن حقها في
اس �ت �ض��اف��ة ال��رئ �ي��س ال� �س ��ودان ��ي ،ع�م��ر
البشير ،املالحق من املحكمة الجنائية
الدولية.
ورأت وزي� � � ��رة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة األم �ي��رك �ي��ة
هيالري كلينتون أمس أن االتفاق الذي
وق�ع��ه ش�م��ال ال �س��ودان وج�ن��وب��ه لجعل
م�ن�ط�ق��ة أب �ي��ي امل �ت �ن��ازع ع�ل�ي�ه��ا م�ن��زوع� ً�ة
السالح هو «خطوة أولى مهمة» ،منبهة
إل� ��ى أن االخ� �ت� �ب ��ار ال �ح �ق �ي �ق��ي ل�ل�ط��رف�ين
سيكون بتنفيذ جميع البنود (املتعلقة
بهذا االت�ف��اق) خ�لال األي��ام املقبلة» ،وال
س �ي �م��ا ب �ع��دم��ا أك � ��دت ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة
السودانية األسبوع املاضي رغبتها في
ال�ب�ق��اء بمنطقة أب �ي��ي ،ن��اف�ي��ة ف��ي حينه
األن �ب��اء ال�ت��ي ت�ح��دث��ت ع��ن ال�ت��وص��ل إل��ى
اتفاق بشأن املنطقة.

كذلك شددت كلينتون على رغبة اإلدارة
األميركية في العمل «م��ع مجلس األمن
ال� ��دول� ��ي ع �ل ��ى اس� �ت� �ص ��دار ق� � ��رار ل�ن�ش��ر
ق ��وة ف�ص��ل دول �ي��ة م��ن ج �ن��ود إثيوبيني
ً ّ
سريعًا» ،مؤكدة أن «على جميع األفرقاء
أن يحترموا التزاماتهم ،وأن يسحبوا
قواتهم العسكرية وأن يسمحوا بعودة
ال �ن��ازح�ي�ن ال��ذي ��ن ق� ��درت األم� ��م امل�ت�ح��دة
عددهم بقرابة  75ألف شخص».
وي� �ن ��ص االت� � �ف � ��اق امل� ��وق� ��ع ب�ي��ن ج�ي�ش��ي
ال� �ج� �ن ��وب وال� �ش� �م ��ال ،ال� � ��ذي ي ��أت ��ي ق�ب��ل
أسابيع م��ن اإلع�ل�ان الرسمي الستقالل
ج�ن��وب ال �س��ودان ف��ي ال�ت��اس��ع م��ن تموز
على انسحاب القوات السودانية من أبيي
وجعلها منزوعة السالح ،على أن ينتشر
فيها العناصر اإلثيوبيون في قوة األمم
املتحدة .ونص االتفاق على تأليف إدارة
ج ��دي ��دة ألب� �ي ��ي وح� �ص ��ر م �ه �م��ات �ه��ا ف��ي
مجال تقديم الخدمات ملواطني املنطقة،
ب �ج��ان��ب ت �ك��وي��ن ل �ج �ن��ة ع �ل �ي��ا م�ش�ت��رك��ة
ب�ين ال�ح�ك��وم��ة وال�ح��رك��ة ت��واف�ق�ي��ًا ،تضم
ع� �ض� �وًا م ��ن االت � �ح� ��اد األف ��ري� �ق ��ي ب�ص�ف��ة

ً
م��راق��ب ال يملك ح��ق ال�ت�ص��وي��ت ،فضال
ع��ن «إن� �ش ��اء ش��رط��ة م�ج�ت�م�ع�ي��ة ت�ش��رف
عليها القوات اإلثيوبية ،على أن تستمر
وض�ع�ي��ة امل�ن�ط�ق��ة مل��ا ع�ل�ي��ه ،ب��اع�ت�ب��ار أن
م�ن�ط�ق��ة أب �ي��ي ش�م��ال�ي��ة إل ��ى ح�ي�ن إج ��راء
االس �ت �ف �ت��اء ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ،أو ال �ت��وص��ل إل��ى
معالجة ال��وض��ع ف��ي أبيي حسب اتفاق
بني الطرفني».
في غضون ذل��ك ،أكد وال��ي والي��ة جنوب
ك��ردف��ان ،أحمد محمد ه��ارون ،أم��س ،أن
القوات املسلحة بسطت سيطرتها على
املنطقة و«ت�ق��وم اآلن بعمليات تمشيط
واس � �ع� ��ة وال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع ب ��اق ��ي ج �ي��وب
التمرد» .وفي حوار مع «وكالة السودان
ل�ل��أن � �ب� ��اء» ،أوض � � ��ح أن ال� �ح� �ي ��اة ب� ��دأت
تعود إل��ى طبيعتها باستقرار خدمات
ال �ك �ه��رب��اء وامل� �ي ��اه وم �م��ارس��ة األس� ��واق
لنشاطها واألع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة ،وب��دأت
ح ��رك ��ة ع� � ��ودة ال� �س� �ك ��ان ال ��ذي� ��ن ه �ج��روا
مساكنهم ،مشيرًا إل��ى أن كادوقلي اآلن
تستعيد عافيتها بنحو متسارع وقوي،
وذل� ��ك ب�ع��د ي ��وم واح� ��د م��ن ات �ه��ام وزي��ر

ال��دف��اع ال �س��ودان��ي ع�ب��د ال��رح�ي��م محمد
ح�س�ين امل�ق��ات�ل�ين امل�ن��اه�ض�ين للحكومة
ب �م �ح��اول��ة ج �ع��ل والي� ��ة ج �ن��وب ك��ردف��ان
ع �ل��ى ال � �ح ��دود م ��ع ال �ج �ن��وب «ب �ن �غ��ازي
ثانية» ،وقال إن الجيش يواصل جهوده
لتطهير املنطقة.
م ��ن ج �ه��ةٍ ث��ان �ي��ة ،رف �ض��ت ال �ص�ي�ن أم��س
االن � �ت � �ق � ��ادات األم� �ي ��رك� �ي ��ة ب� �ش ��أن زي � ��ارة
م� �ت ��وق� �ع ��ة األس � � �ب� � ��وع امل� �ق� �ب ��ل ل �ل��رئ �ي��س
ً
ال�س��ودان��ي ع�م��ر البشير ل�ب�ك�ين ،مشيرة
إل� ��ى أن �ه ��ا غ �ي��ر م �ل��زم��ة ب�ت�س�ل�ي�م��ه ع�ل��ى
خ�ل�ف�ي��ة م��ذك��رت��ي ال�ت��وق�ي��ف ال �ص��ادرت�ين
ب�ح�ق��ه ع��ن امل�ح�ك�م��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة ال��دول �ي��ة
بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق
اإلن �س��ان �ي��ة وإب � ��ادة ف��ي م�ن�ط�ق��ة دارف� ��ور،
غ ��رب ال� �س ��ودان .وأع �ل��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة الصينية «أن الصني
ليست عضوًا في نظام روما (الذي يحدد
قواعد عمل) املحكمة الجنائية الدولية
وت �ح �ت �ف��ظ ب��رأي �ه��ا ف ��ي إج� � ��راء امل�ح�ك�م��ة
الجنائية الدولية بحق البشير».
(األخبار ،أ ف ب)

