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القبلي التوتر  بإثارة  السابق  النظام  عناصر  تتهم  احلكومة  السودان: 
اتهم مجلس ال��وزراء السوداني ، منسوبي النظام السابق 
ب�”إثارة االضطرابات القبلية” في بعض واليات البالد. جاء 
ذلك خالل اجتماع ملجلس الوزراء باخلرطوم، وفق بيان صحفي 

للمجلس، تلقت األناضول نسخة منه.
وقال مجلس ال��وزراء: “تلقينا تقريرا )دون ذكر مصدره( 
حول مجموعة من الشواهد التي تؤشر لتورط منسوبي النظام 

السابق في إثارة االضطرابات القبلية ببعض أنحاء البالد”.

ووجه املجلس “باتخاذ اإلج��راءات القانونية الالزمة جتاه 
هذه العناصر مبا يحفظ السلم االجتماعي والسالم واالستقرار”. 
وفي 11 فبرايراملاضي، أعلنت 7 واليات سودانية حالة الطوارئ 
عقب مظاهرات خرجت مبناطق عدة للتنديد بتدهور الوضع 
املعيشي وغالء األسعار وشح بعض السلع األساسية، وتزامنت 
مع مطالبة “للجنة إزالة التمكني )حكومية(” مبالحقة ناشطني 
في حزب املؤمتر الوطني املنحل بتهمة الضلوع في هذه األحداث. 

لكن احلزب احلاكم السابق في عهد الرئيس السوداني املعزول 
عمر البشير )2019:1989(، اعتبر آن��ذاك في بيان أن “ما 

ميارسه النظام القائم )بحق كوادره( “هستيريا سياسية.”
ومنذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية 
تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم 
خاللها السلطة كل من اجليش و”قوى إعالن احلرية والتغيير” 

وحركات مسلحة وقعت مع اخلرطوم اتفاقا للسالم.
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احتاد الشغل يطالب بتشكيل حكومة مصغرة بأسرع وقت

اخلارجية األميركية تصف الوضع في تونس بأنه »زئبقي«

الصومال: انتخابات قبلية تشل حركة التعددية احلزبية

العراق وإستونيا
االس�����ت�����ث�����م�����ار  ي�����ب�����ح�����ث�����ان   

والهجرة غير الشرعية
بحث وزي��ر اخلارجية العراقي ف��ؤاد حسني، مع نظيرته 
اإلستونية إيفا ماريا ليميتس، االستثمار في ب��الده وملف 

الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
ج��اء ذل��ك ف��ي ات��ص��ال هاتفي تلقاه حسني م��ن نظيرته 
اإلستونية، وفق بيان صادر عن اخلارجية العراقية اطلعت 

عليه األناضول.
وأفاد البيان، أن اجلانبني “بحثا تكثيف التعاون الثنائِيّ 
ف��ي امل��ج��االت كافة منها االستثمار اإلستوني ف��ي السوق 
العراقية، والتبادل التجاري، والفرص الكبيرة في مجال 

مؤسسات األعمال بالعراق”.
ك��م��ا ت��ن��اول ال���وزي���ران، وف���ق ال��ب��ي��ان، “ملف الهجرة 
واملهاجرين، ومت االتفاق على زي��ادة التنسيق بني العراق 
ودول االحتاد األوروب��ي بغية الوصول إلى تفاهمات تخدم 

املصالح املشتركة للجانبني”.
وأعرب حسني، عن “اهتمام حكومة بالده بتطوير العالقات 
الثنائية مع إستونيا على الصعد كافة، وأهمية التشاور بشأن 

القضايا اإلقليمية والدول�ية ذات االهتمام املشترك”.
ونقل البيان عن ليميتس قولها إن “الهجرة غير الشرعية 
إلى ليتوانيا تؤثر على دول االحتاد األوروبي األخرى”، داعية 

إلى “اتخاذ بعض اإلجراءات املشتركة ملنع االجتار بالبشر”.
واخلميس، قال مفوض االحتاد األوروبي لألمن واخلارجية 
ج��وزي��ب ب��وري��ل إن “على ال��ع��راق تبرير سبب استخدام 
مطار بغداد لنقل مهاجرين إلى بيالروسيا التي يتسلل منها 

مهاجرون غير شرعيني إلى ليتوانيا”.
وأضاف بوريل، في تغريدة عبر “تويتر”: “هذه مسألة تهم 

دولة عضو في االحتاد األوروبي والتكتل بكامله”.
واجلمعة، رفضت بغداد تلك االتهامات، معتبرًة “الرحالت 
املتجهة إل��ى بيالروسيا عبر مطار بغداد ال��دول��ي رحالت 
شرعية وقانونية ووصول السياح العراقيني للبلد األوروبي 

أيضا شرعي وقانوني”.

حكومة ليبيا: 
تؤسس  الوحدة   

آمنة إعالمية  لبيئة 
قال وزير الدولة لالتصال والشؤون السياسية الليبي، 
وليد الالفي، إن حكومة الوحدة الوطنية “تؤسس لبيئة 
إعالمية آمنة”، مشددا على أن دور اإلعالم محوري في األزمة 

الليبية.
ومنذ أشهر، تتبع ليبيا مسارا سياسيا، برعاية األمم 
املتحدة، يأمل الليبيون أن ينهي النزاع في بلدهم الغني 

بالنفط.
وأض��اف “الالفي”، في مقابلة مع األن��اض��ول، أن “دور 
اإلع��الم في األزم��ة الليبية هو دور محوري، فهو ق��ادر على 
تأزمي األوضاع، وكذلك قادر وفعال في التصدي للراغبني في 

هدم االستقرار احلالي واختطاف إرادة الليبيني”.
وش��دد على أن خطاب التحريض “هو تعبير عن حالة 
الفوضى في البالد، وليس مجرد مسألة متعلقة بقوانني 

فقط”.
وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلني أجانب، 
قاتلت مليشيا اللواء املتقاعد، خليفة حفتر، لسنوات حكومة 

الوفاق الوطني السابقة، املعترف بها دوليا.
وأك��د أن “إصالح قطاع اإلع��الم وتطويره في ليبيا كفيل 
بضبط اخلطاب اإلع��الم��ي، واستقرار البالد مدخل لعودة 

جميع وسائل اإلعالم التي تبث من اخلارج”.
وحول وسائل اإلعالم الليبية التي تبث من خارج البالد، 
كشف “الالفي” عن “توسيع نشاط عدد منها داخ��ل ليبيا 

املستقرة حاليا وانتقال أخرى بالكامل إلى ليبيا”.
وأفاد بأن “حكومة الوحدة الوطنية تؤسس لبيئة إعالمية 
آمنة، والعاملون باحلقل اإلعالمي والصحفي ومنظمات 
املجتمع املدني وكافة الفاعلني باملجتمع هم املسؤولون بشكل 
مباشر عن صياغة خطاب إعالمي محترف ووطني يسهم في 

االستقرار”.
وفي 16 مارس املاضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، 
تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البالد إلى 

انتخابات برملانية ورئاسية، في 24 ديسمبر املقبل.
وتابع: “حكومة الوحدة الوطنية شكلت جلنة من اخلبراء 
واإلعالميني من أجل االستماع للعاملني واملهتمني بالشأن 

االعالمي والصحفي في ليبيا”.
وزاد بأن “كل املنخرطني في هذه النقاشات هم جزء من 
عملية تضامنية مسؤولة تسعى إلى إصالح قطاع اإلعالم 

وتطويره وتطوير مؤسساته”.
وأوضح أن “املشاريع النهائية التي يقرها العاملون في 
املؤسسات اإلعالمية الليبية هي اخليار األمثل الذي يضبط 
املشهد اإلعالمي ويعزز من احلريات وتنظيم القطاع، مبا 
يضمن سالمة العاملني به، وتفعيل الوظيفة الصحفية مبا 

يتوافق مع مساعي بناء ليبيا وحماية التحول الدميقراطي”.
       وقال “الالفي” إن عدم اعتماد امليزانية العامة للبالد لعام 
2021 من جانب مجلس النواب )برئاسة عقيلة صالح( مينع 
احلكومة من توفير فرص الدراسة باخلارج خلريجي اإلعالم 

في ليبيا.
ومنذ أشهر، حتول خالفات بني مجلس النواب وحكومة 
الوحدة دون اعتماد مشروع ميزانية البالد، حيث يطالب 

البرملان بإدخال تعديالت عديدة عليه.

وصفت وزارة اخلارجية األمريكية، الوضع 
في تونس بأنه “زئبقي”، تعليقا على التدابير 
االستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد 

الشهر املاضي.
ج��اء ذل��ك وف��ق املتحدث باسم ال���وزارة نيد 
برايس، خالل مؤمتر صحفي عقده ، وذلك رًدا 
على س��ؤال حول ما إذا كان يعتبر ما حدث في 
تونس “انقالبا”، حسبما نقلت قناة “احلرة” 

األمريكية.
وأض���اف ب��راي��س: “الوضع ه��ن��اك زئبقي، 
وتركيزنا منصب على تشجيع القادة التونسيني 
على االل��ت��زام بالدستور وال��ع��ودة سريعا إلى 

احلكم الدميقراطي الطبيعي”.
وأردف: “في بعض األحيان األم��ر األه��م من 
مسألة التسمية هو العمل املهم لدعم تونس في 

عودتها إلى مسارها الدميقراطي”.
وف��ي 25 يوليو امل��اض��ي ق��رر سعيد إقالة 
رئيس احلكومة، هشام املشيشي، على أن يتولى 
هو بنفسه السلطة التنفيذية، مبعاونة حكومة 

يعني رئيسها.
كما قرر جتميد اختصاصات البرملان ملدة 30 
يوما، ورفع احلصانة عن النواب، ما يعني توليه 

مهمة التشريع عبر مراسيم رئاسية.
وأقال سعيد، منذ ذلك ، وزراء ومستشارين 

وك��ت��اب ع��ام��ني ف��ي رئ��اس��ة احلكومة ورئيس 
التلفزيون الرسمي.

وق���ال س��ع��ي��د، إن���ه ات��خ��ذ ت��ل��ك اإلج�����راءات 
استنادا إل��ى الفصل 80 م��ن الدستور بهدف 
“إنقاذ الدولة”، لكن غالبية األح��زاب رفضت 
تلك ال��ت��داب��ي��ر، واع��ت��ب��ره��ا البعض “انقالبا 
على الدستور”، بينما أيدتها أخ��رى رأت فيها 

“تصحيحا للمسار”.       
ومن املنتظر أن يعلن سعيد عن رئيس وزراء 
ج��دي��د، م��ع تكليف حكومة تخضع إلش��راف��ه 

املباشر لتكون مسؤولة أمامه.
وتضغط منظمات تونسية للتسريع بطرح 
خارطة طريق، تتضمن خططا واضحة لإلنقاذ 
ال��ب��الد، م��ع ضمان اح��ت��رام الدستور وحقوق 

اإلنسان.
وطالب االحتاد العام لالحتاد العام التونسي 
للشغل )أكبر منظمة عمالية في البالد(، بتشكيل 
حكومة “مصغرة ذات مهام محددة في أسرع 

وقت”.
جاء ذلك في تصريحات لألمني العام لالحتاد 
نور الدين الطبوبي على هامش أعمال الهيئة 
اإلداري��ة )اجتماع دوري( لالحتاد بثها االحتاد 

على موقعه بفيسبوك.
وقال الطبوبي: “البد أن تكون هناك حكومة 

ويكون امل��س��ؤول األول عن احلكومة رج��ل له 
بعد اق��ت��ص��ادي وك��ف��اءة ومشهود ل��ه ف��ي فهم 
ال��واق��ع االقتصادي وواق��ع املجتمع التونسي 

واستحقاقاته”.
وش���ّدد الطبوبي على أن تكون “احلكومة 
مصغرة وذات مهام محدودة في الفترة القادمة”.

وأضاف الطبوبي أن الهئية اإلدارية لالتخاد 
أك���دت ع��ل��ى أن ي��ك��ون أم���ر تشكيل احلكومة 
“تشاركيا وطالبنا رئيس اجلمهورية )قيس 
سعيد( أن يوضح لنا الرؤية املستقبلية وفي أي 
اجتاه تسير تونس حتى تكون لنا قراءة نقدية 

إيجابية أو نكون معه على نفس اخلط”.
وأوضح: “من حقنا أن نفهم وهناك تساؤالت 
عديدة في ه��ذه اللحظة الصعبة جدا”. وقال 
الطبوبي: “يجب مزيد من التعمق والتفكير 
ويجب أن تتوضح لنا بعض املسائل من رئاسة 
اجلمهورية حتى ميكن أن نبني موقفنا في 

خارطة الطريق التي نعدها”.
وع���اد الطبوبي ليؤكد رغ��ب��ة االحت���اد في 
تشكيل حكومة “في أس��رع وق��ت ممكن حتى 
يتم مأل الفراغ في مؤسسات الدولة”. وتابع: 
“نريد توضيح الرؤية في الوضع االستثنائي 
من رئاسة اجلمهورية ونريد معرفة إل��ى أين 

سنذهب، وما هو أفق الوضع”.

وقال: “أكدنا على احلريات العامة والفردية 
وع��ل��ى احل��ق��وق االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية 
ودمي��وم��ة املؤسسات العمومية وجناعتها”. 
ووف���ق ال��ط��ب��وب��ي: “اجلميع ف��ي ح��اج��ة إل��ى 
م��راج��ع��ات وإص���الح���ات ف��ي العقلية والب��د 
م��ن االت��ع��اظ بالتجارب السابقة وأن نتجه 

للمستقبل”.
وت��س��اءل: “هل سيتعامل الرئيس في إطار 
الدستور أم في إطار وضعية استثنائية أخرى”. 
وح��ول التدخالت اخلارجية جت��اه األوض��اع 
التونسية قال الطبوبي: “نحن ال نقبل التدخل 
اخل��ارج��ي في وضعنا وعلينا جتنب سياسة 

احملاور”.
وفي 25 يوليو املاضي، اتخذ الرئيس قيس 
سعيد تدابير تقضي بإقالة رئيس احلكومة، على 
أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية مبعاونة 
حكومة يعني رئيسها، وجتميد اختصاصات 
ال��ب��رمل��ان مل��دة 30 ي��وم��ا، ورف���ع احلصانة عن 
النواب. وق��ال سعيد، إنه اتخذ تلك اإلج��راءات 
استنادا إل��ى الفصل 80 م��ن الدستور بهدف 
“إنقاذ الدولة التونسية”، لكن غالبية األحزاب 
رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض “انقالبا 
على الدستور”، بينما أيدتها أخ��رى رأت فيها 

“تصحيحا للمسار”.       

االحتجاجات في تونس

منذ عام 2018، يأمل الصوماليون بالعودة إلى 
خوض جتربة نظام التعددية احلزبية، في محاولة 
لطي صفحة احملاصصة القبلية في تقاسم املناصب 

السيادية منذ عقود.
لكن حتى اآلن لم ُيكتب النجاح لهذه التجربة، 
بسبب النموذج الفيدرالي الذي تراهن عليه القوى 
السياسية خوفا من أن تسفر تلك التجربة عن 
تغيير في املعادلة السياسية في بلد يتعافى من 
تداعيات حرب أهلية اندلعت مع انهيار احلكومة 

املركزية في 1991.
وتبنى ال��ص��وم��ال ن��ظ��ام التعددية احلزبية 
في ستينيات القرن املاضي ألول م��رة، ورغ��م أن 
التجربة لم تعمر سوى تسع سنوات؛ بسبب انقالب 
عسكري ع��ام 1969، إال أن كثيرين يعتبرونها 
“الفترة الذهبية” للبالد، حيث كان للشعب حرية 

اختيار من يحكمه.
ومب��وج��ب ن��ظ��ام االن��ت��خ��اب��ات غير املباشرة 
املعمول به حاليا، وفي ظل عدم تطبيق التعددية 
احلزبية انتخابيا، يختار شيوخ القبائل نواب 
البرملان، على أن يختار ال��ن��واب اجل��دد رئيسيا 

جديدا للبالد، في 10 أكتوبر/ تشرين األول املقبل.
واسُتبعدت األح��زاب السياسية من املشاركة 
في االنتخابات املقبلة في 2021، رغم أن البرملان 
أقر قانون األح��زاب السياسية، في أبريل  2016، 
بسبب غياب التوافق بني القوى السياسية، مبا 
فيها رؤساء الواليات الفيدرالية، حول تبني نظام 

التعدد احلزبية في االنتخابات احلالية.
انطلقت في والي��ة “جنوب غ��رب الصومال” 
انتخابات جزئية غير مباشرة ملجلس الشيوخ 
)الغرفة الثانية للبرملان(، بينما أمتتها “جوباالند” 
)ج���ن���وب(، اخل��م��ي��س، وم���ن املنتظر أن جت��رى 
ال��والي��ات الثالثة املتبقية، وه��ي “هيرشبيلى” 
و”غلمدغ” و”بونتالند”، انتخاباتها في األيام 
املقبلة، بحسب جلنة االنتخابات الفيدرالية من 

دون حتديد تواريخ.
ويتكون املجلس من 54 عضوا، وميثل الواليات 

الفيدرالية، حيث ينتخب أعضاؤه من قبل برملانات 
ال��والي��ات اخلمسة. بينما ميثل مجلس الشعب 
الغرفة األولى للبرملان، ويبلغ عدد أعضائه 275، 
وينتخبه حوالي 30 ألف ناخب، وفق نظام قبلي 

يحوز توافقا سياسيا ال يرتبط بعدد السكان.
وتأجلت االنتخابات البرملانية والرئاسية أكثر 
من م��رة؛ بسبب خالفات سياسية بني احلكومة 
املركزية من جهة والواليات واملعارضة من جهة 
ثانية حول كيفية إدارة مجرياتها، قبل التوصل إلى 

اتفاق إلنهاء األزمة في مايو/أيار املاضي.

ووف���ق محللني، ف��إن مصادقة ال��ب��رمل��ان على 
قانون األحزاب السياسية كانت مبثابة حتول قد 
ميهد الطريق إلنهاء حقبة احملاصصة القبلية، أي 
قاعدة 4.5. ومت استحداث هذه القاعدة في مؤمتر 
املصاحلة الصومالية بجيبوتي عام 2000 كمعيار 
لتقاسم السلطة، وهي تعطي ألربع قبائل صومالية 
رئيسية حصة كاملة ف��ي ح��ني تتقاسم القبائل 

الباقية مجتمعة نصف حصة.
وقال حسني عبدي، عضو مفوضية االنتخابات، 
لألناضول، إن نظام التعددية احلزبية، الذي أقره 

البرملان، كان يستهدف إعادة الصومال إلى مسار 
األحزاب السياسية، بعد نحو 50 عاما، ومن أجل 
جت��اوز قاعدة 4.5، التي تتقاسم على أساسها 

املناصب طيلة السنوات املاضية.
وأضاف أن “تشكيل األح��زاب السياسية أظهر 
حاجة البالد املاسة لتجاوز احملاصصة القبلية، 
التي تهمش بعض شرائح املجتمع، حيث بادرت 
معظم القوى السياسية إلى تشكيل أحزاب سياسية 
استعدادا خلوض االنتخابات املقبلة، بالرغم من 

ضعف تأثيرها في العملية السياسية”.

صوماليات مشاركن في احدى احلمالت االنتخابية
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