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العالم

العراق دخلت المرجعية الدينية العليا في العراق أمس على خط
أزمة «استفتاء كردستان» ،داعية إلى الحفاظ «على وحدة العراق
أرضًا وشعبًا»

السيستاني يرفض «االستفتاء»:

خطوات التقسيم
عواقبها خطيرة
في اليوم الرابع بعد استفتاء انفصال
إقليم كردستان ،أعلن وكيل املرجعية
ال ــدي ـن ـي ــة ف ــي كـ ــربـ ــاء ،ال ـس ـي ــد أح ـمــد
الـصــافــي ،أن ــه «م ــا إن ت ـجــاوز الشعب
الـ ـع ــراق ــي ال ـص ــاب ــر امل ـح ـت ـســب مـحـنــة
اإلرهــاب الداعشي ،أو كاد يتجاوزها
ب ـف ـضــل ت ـض ـح ـيــات ال ــرج ــال األب ـط ــال
في القوات املسلحة والقوى املساندة
لهم ،حتى أصبح لألسف الشديد في
مواجهة محنة جديدة تتمثل بمحاولة
تقسيم البلد واقتطاع شماله» .وأعلن
ّ
أن «املــرجـعـيــة الـتــي طــاملــا أك ــدت على

ضــرورة املحافظة على وحــدة العراق
أرضًا وشعبًا ،وعملت ما في وسعها
في سبيل نبذ الطائفية والعنصرية
وت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاوي ب ـ ـ ــن ج ـم ـي ــع
العراقيني من مختلف املكونات ،تدعو
جميع األطراف الى االلتزام بالدستور
العراقي نصًا وروحــا واالحتكام إليه
بـمــا يـجــري بــن الـحـكــومــة االتـحــاديــة
وح ـ ـكـ ــومـ ــة اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم وال ـ ـ ــرج ـ ـ ــوع إل ــى
املحكمة االتحادية وااللتزام بقراراتها
وأحكامها».
ودع ــا الـصــافــي امل ـســؤولــن فــي إقليم

واشنطن :ال نعترف باالستفتاء
أعلن وزير الخارجية األميركي ريكس
تيلرسون ،مساء أمسّ ،أن الواليات املتحدة

ال تعترف باالستفتاء على االستقالل الذي
أجرته حكومة إقليم كردستان ،مضيفًا
ّأن بالده تدعو إلى وقف تبادل االتهامات
و«التهديدات بإجراءات متبادلة».
وقال تيلرسون بوضوح ّإن «الواليات
املتحدة ال تعترف باالستفتاء الذي أجرته
حكومة إقليم كردستان من جانب واحد
يوم اإلثنني» ،مضيفًا ّأن «التصويت
والنتائج يفتقدان الشرعية».
وقال وزير الخارجية االميركي« :سوف
ّ
موحد واتحادي
نواصل دعم عراق
وديموقراطي ومزدهر» ،داعيًا في السياق
إلى «الهدوء ووقف تبادل االتهامات
والتهديدات بإجراءات متبادلة».
(رويترز)

كــردس ـتــان إل ــى «ال ــرج ــوع إل ــى املـســار
ّ
الدستوري لحل القضايا الخالفية»،
ّ
م ـ ـحـ ــذرًا مـ ــن أن «ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـخ ـط ــوات
التقسيم واالنفصال ،ومحاولة جعل
ذلك أمرًا واقعًا ،سيؤديان إلى عواقب
غير محمودة تمس املواطنني الكرد،
ورب ـم ــا يـ ــؤدي إل ــى م ــا ه ــو أخ ـطــر من
ّ
ذلــك» .ورأى أن «ذلــك سيفسح املجال
لتدخل العديد من األطــراف اإلقليمية
والــدولـيــة فــي الـشــأن الـعــراقــي لتنفيذ
أج ـنــدت ـهــا ومـصــالـحـهــا ع ـلــى حـســاب
وطننا» ،مشددًا في الوقت نفسه «على
أه ـم ـيــة م ـحــاف ـظــة ال ـح ـكــومــة وال ـق ــوى
السياسية على الحقوق الدستورية
للكرد وعدم املساس بشيء منها».
ً ّ
وتابع قائال إن «التطورات السياسية
األخـيــرة ال يجوز أن تؤثر سلبًا على
الـعــاقــة املتينة بــن أبـنــاء الــوطــن من
ال ـعــرب والـ ّتــركـمــان وال ـك ــرد وغـيــرهــم،
ويجب تجنب كل ما يمكن أن يسيء
إلى اللحمة الوطنية».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،دخ ـ ــل أم ـ ــس مـنــع
الرحالت الدولية الذي فرضته سلطات
ب ـغــداد «م ــن م ـطـ َـاري إقـلـيــم كــردسـتــان
وإلـيـهـمــا» فــي ال ـســادســة م ـسـ ً
ـاء حـ ّـيــز
التنفيذ ألجل غير مسمى ،وفق ما أكد
مصدر رسمي لوكالة «فرانس برس».
واتـخــذت حكومة بـغــداد هــذا التدبير
ب ـه ــدف إرغـ ـ ــام س ـل ـطــات اإلق ـل ـي ــم على
االن ـص ـيــاع لطلبها إل ـغــاء االسـتـفـتــاء
على االستقالل الذي جرى يوم االثنني
املاضي.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،اكـ ـت ــظ مـ ـط ــارا أرب ـي ــل
والـسـلـيـمــانـيــة بــاملـســافــريــن األجــانــب
أمــس ،قبل ســاعــات على ســريــان قــرار
ت ـع ـل ـيــق الـ ــرحـ ــات ال ــدولـ ـي ــة .وس ـعــت
وزارة النقل واملــواصــات فــي حكومة
اإلق ـل ـي ــم إل ــى «تـ ـف ــادي ال ـح ـص ــار على
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االقليم» ،فطلبت من السلطة املركزية
فــي بـغــداد ،فــي رســالــة« ،عقد اجتماع
ط ــارئ بــن ممثلي سـلـطــات الـطـيــران
املــدنــي االت ـحــاديــة وممثلي املـطــاريــن
في الوقت واملكان الذي ترونه مناسبًا
ّ
لغرض إيجاد تفاهم مشترك» .إال أن
ً
مسؤوال عراقيًا كبيرًا ّ
صرح لـ«فرانس
ّ
ب ــرس» بــأنــه «ال م ـفــاوضــات ،رسمية
أو سرية ،مع املسؤولني األك ــراد .ولن
تجري أي مـفــاوضــات قبل أن يعلنوا
إلـ ـغ ــاء ن ـت ــائ ــج االس ـت ـف ـت ــاء وي ـس ـل ـمــوا
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ف ـ ــي نـ ـق ــاطـ ـه ــم ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة
ومطاراتهم واملناطق املتنازع عليها
إلى سلطات بغداد».
عـلــى املـسـتــوى اإلقـلـيـمــي ،أعـلــن نائب
رئـيــس ال ــوزراء الـتــركــي ،بكر ب ــوزداغ،
إبالغ أنقرة «ممثل إدارة إقليم شمال
الـ ـ ـع ـ ــراق ل ــديـ ـه ــا بـ ـع ــدم الـ ـ ـع ـ ــودة إل ــى
ّ
تركيا» ،مضيفًا أن بالده «ناقشت كافة
ال ـخ ـيــارات الـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة
والعسكرية ضد اإلقليم ،وقررت متى
ستنفذها وفـقــا لــأولــويــات وعندما

يحني وقتها» .وكــرر في الوقت نفسه
ّ
أن «الـ ـتـ ـط ــورات األخـ ـي ــرة ف ــي ش ـمــال
العراق تستهدف بشكل مباشر األمن
القومي التركي اليوم وفي املستقبل،
إلــى جــانــب اسـتـهــدافــه لــأمــن القومي
العراقي واإليــرانــي بنفس املستوى»،
َ
ّ
مـشـيـرًا إل ــى أن االس ـت ـف ـتــاء «ل ــم يـحــظ
ب ــدع ــم أي دول ـ ـ ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،س ــوى
إسرائيل».
أم ـ ــا ف ــي ط ـ ـهـ ــران ،ف ـق ــد رأى «خـطـيــب
ص ـ ـ ـ ــاة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة» مـ ـحـ ـم ــد إمـ ــامـ ــي
ّ
ك ــاش ــان ــي أن «ال ـ ــذي ـ ــن وض ـ ـعـ ــوا ه ــذا
املخطط مرتبطون بأميركا والكيان
ّ
ال ـ ـص ـ ـه ـ ـيـ ــونـ ــي» ،م ـض ـي ـف ــا أن «ع ـل ــى
ّ
يتحملوا مسؤولية
إخوتنا الكرد أن
جــريـمــة تقسيم ال ـعــراق أم ــام الـتــاريــخ
وأمـ ــام أبـنــائـهــم ،ألن ـهــم سـيـقــولــون إن
آباءنا وأمهاتنا ارتكبوا جريمة بحق
العراق».
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،ب ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـقـ ــوات
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة هـ ـج ــوم ــا واسـ ـ ـع ـ ــا ل ـخ ــرق
خ ـط ــوط دف ـ ــاع ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» فــي

تونس

ّ
«مانيش مسامح» في وجه المنظومة القديمة :المجتمع المدني صامــ
تونس ــ لينا بن مهني
ش ـ ـهـ ــدت تـ ــونـ ــس ّ خ ـ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع
املاضية أحداثًا تدل على وجود رغبة
حثيثة لدى األطراف املاسكة بالسلطة
فــي االن ـقــاب عـلــى س ـيــرورة الـتـحـ ّـول
الــديـمــوقــراطــي وال ـعــودة إلــى املنظومة
الـ ـق ــديـ ـم ــة املـ ـبـ ـن ـ ّـي ــة عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـب ــداد
ّ
الغالبية
والـفـســاد .ولقد كــان إص ــرار
الـقــابـضــة عـلــى الـ ّـسـلـطــة عـلــى تمرير
قـ ــانـ ــون مـ ـشـ ـب ــوه ي ـ ـشـ ـ ّـرع مل ـصــال ـحــة
مغشوشة ّ
ّ
اإلداريني الفاسدين
تبيض
ّ
حتى من دون محاسبتهم أو كشف
مظاهر فسادهم وانعكاساتها ،أهـ ّـم
أوج ــه هــذه األح ــداث .غير ّأن صفحة
تــونــس لــم تخل فــي ا ّلــوقــت نفسه من
ّ
إيجابية ،لعل أبــرزهــا إفــاح
عــامــات
ّ
ّ
والشبان في إذكاء
الشابات
عدد من
ّ
التونسيني
الغضب وروح املقاومة ّلدى
ّ
والتونسيات .ظهر ذلك ملا أفلح شباب

«مانيش مسامح» (ال للمسامحة من
دون املكاشفة واملحاسبة) في تنظيم
أن ـف ـس ـهــم ب ـش ـكــل أف ـ ـقـ ـ ّـي ،ومـ ــن دون
ّ
ّ
حزبية،
حركية أو
االستناد إلى بنية
ّ
بالتصدي لقانون املصالحة
ون ــادوا
امل ـغ ـشــوشــة ال ـ ــذي ب ـ ــادر إل ـي ــه رئـيــس
الدولة نفسه.
نجحت «مانيش مسامح» في تحريك
الشارع العريض ليس في العاصمة
ّ
ّ
داخلية.
وحسب ،بل حتى في مــدن
كما نجحت «مــانـيــش مـســامــح» في
ّ
أن تحدث نقاشًا ،بــل صــراعــا حتى
داخ ــل الـبــرملــان كــانــت نتيجته أنــه لم
ّ
ّ
بالحد األدنى
يتم تمرير القانون إال
مــن األص ـ ــوات؛ أصـ ــوات املنضبطني
الذين كان أمثالهم خالل زمن الكفاح
من أجــل االستقالل ُينعتون بـ«بني
ن ـع ــم  -نـ ـع ــم» («ب ـ ـنـ ــي وي  -وي»)
وال ــذي ــن أص ـب ـحــت قــائ ـمــة أسـمــائـهــم
تتلى في الساحات موسومة بعبارة

«الطحانة» ّ
ّ
(القوادون).
وفي غمرة األحــداث ،تصاعدت وتائر
مخالفة بعض بنود الدستور الجديد
كاستمرار التعذيب وتواصل اإلفالت
ّ
وكاالنتقائية في مكافحة
من العقاب،
الفساد ،وكتأجيل االنتخابات البلديةّ
لـتـعـ ّطـيــل ال ـب ــدء ف ــي س ـي ــرورة الـحـ ّكــم
املـ ـح ــل ــي ،وك ــان ـب ـث ــاق أص ـ ـ ــوات تـنــظــر
ّ
لحتمية مراجعة نظام الحكم للعودة

ّ
ّ
السلبيات لم
كل
تستطع حجب
وتائر المقاومة
تصاعد
ّ
االجتماعية

به إلى ّ
مربع الحكم الرئاسي الفردي
ّ
وللتقليص مــن ّصــاحــيــات الهيئات
ّ
الدستوري ّة املستقلة.
ّ
غير ّأن كل هذه السلبيات لم تستطع
حـ ـج ــب تـ ـص ــاع ــد وت ـ ــائ ـ ــر املـ ـق ــاوم ــة
ّ
ّ
املدنية بمختلف أوجهها
االجتماعية
وإفالحها في إحراج السلطة ودفعها
إل ـ ــى الـ ـقـ ـب ــول ب ـت ـق ــدي ــم ت ـ ـنـ ــازالت لـهــا
ّ
أهميتها.
ّ
وف ــي ه ــذا ال ــص ــدد ،يعتبر املـتــابـعــون
ّ
ـون بحقوق اإلن ـســان عـ ّـامــة ّأن
املـهـتــمـ ّ
ّ
تونس حققت تقدمًا له وزنه في مجال
إن ـف ــاذ ال ـعــدالــة ب ــإص ــدار وزيـ ــر الـعــدل
ق ــراره امل ـ ّ
ـؤرخ فــي  14تـمــوز /جويلية
ّ
 2017القاضي بـ«اإلذن للسيد الوكيل
ّ
العام بمحكمة االستئناف بصفاقس
الجنائية االستئنافيةّ
ّ
بإحالة القضيةّ
عدد ّ 1284
الصادر الحكم فيها بتاريخ
 16كانون األول /ديسمبر  2004على
محكمة االستئناف بصفاقس إلعادة

النظر فيها» ،ذلك ّأن إعــادة النظر في
ّ
قضية سبق الفصل فيها ليس شأنًا
ّ
معهودًا في تونس ،وخاصة أن األمر
ّ
ّ ُ
ّ
ابتدائيًا
بقضية فـصــل فيها
يتعلق
ّ
وتعقيبيًا وباإلعدام.
واستئنافيًا
ّ
وتـتـعـ ّـلــق ه ــذه الـقـضــيــة ب ـشـ ّ
ـاب يدعى
ّ
املناعيُ ،رفعت حالته إلى ّ
الرأي
ماهر
ال ـع ـ ّ
ـام بـعــد كـشـفـهــا م ــن قـبــل دراس ــة
ّ
جمعية «معًا ملناهضة اإلعدام»
ّأمنتها
ّ
ون ـش ــرت ـه ــا «دار س ـ ـ ــراس ل ـلــن ـشــر»
بــالـفــرنـسـ ّـيــة سـنــة  2013وبــالـعــربـ ّـيــة
سنة  ،2014تحت عنوان« :أمــوات مع
ّ
وق ــف الــت ـن ـف ـيــذ .ملـ ــاذا ي ـجــب أن نلغي
عقوبة اإلعدام في تونس؟».
ومــاهــر املـ ّـنــاعــي هــو ش ـ ّ
ـاب مــن أســرة
فقيرة «ألقي عليه القبض في  6كانون
األول /ديسمبر  ،2004وبعد محاكمة
تشوبها مخالفات واضحة كان دائمًا
يعلن بــراءتــه ،ولكن دون ج ــدوى ...لم
يعد ينتظر شيئًا من املجتمع أو من

