
عقد رئيس احلكومة املغربي املكلف 
عزيز أخنوش، لقاًء مع األميين العام 
حلزب »التقدم واالشتراكية« اليساري 
نبيل بنعبد الله في إطييار مشاوراته 
املتواصلة لتشكيل احلكومة اجلديدة. 
ويييأتييي لقاء بنعبد الله بعد لقاءات 
مماثلة أجراها أخنوش  املاضي مع 5 

أحزاب فائزة باالنتخابات.
وعقب اللقاء، أعرب بنعبد الله، في 
تصريحات صحفية تابعها مراسل 
األناضول، عن »أمله في جناح رئيس 
احلييكييوميية املييعيين عييزيييز أخيينييوش في 
مهمته لتشكيل احلكومة فييي أقييرب 

وقت«.
وأوضيييح أنييه »نيياقييش مييع أخنوش 
عددا من املواضيع والتحديات املرتبطة 
بتعميق املسار الدميقراطي وفضاء 
احلريات، وتعزيز األمور االقتصادية«، 

دون ذكر تفاصيل أخرى.
كلف العاهل املغربي امللك محمد 
السادس، أخنوش بتشكيل احلكومة 
اجلديدة بعدما تصدر حزبه »التجمع 
الييوطيينييي لييأحييرار« )وسيييط( نتائج 
االنتخابات التشريعية التي جرت  

املاضي.
وحصل »التجمع الوطني لأحرار« 
على 102 مقعدا ميين أصييل 395 في 
مجلس اليينييواب )الييغييرفيية الرئيسية 
للبرملان(، متبوعا بحزبي »األصالة 
واملعاصرة« 86 مقعدا، و«االستقالل« 
81 مقعدا ، و«االحتييياد االشتراكي« 
35 مقعدا ، و«احلركة الشعبية« 29 
 21 »مقعدا، و«التقدم واالشتراكية

و«االحتاد الدستوري« 18.
       فيما حل حزب »العدالة والتنمية« 
)قييائييد التحالف احلييكييومييي املنتهية 
واليييتييه( فييي املييركييز الييثيياميين، مسجال 
تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا 

فقط.
ووفق تقارير إعالمية، اعتذر سعد 
الدين العثماني، األميين العام حلزب 
الييعييداليية والتنمية )قييائييد االئييتييالف 
احلكومي املنتهية واليته( عن حضور 
املييشيياورات الييتييي يجريها أخيينييوش، 
فيما لم يصدر نفي أو تأكيد من احلزب 
بخصوص ذلك حتى الساعة 11:10 

ت.غ.
وبييحييسييب مييراسييل األنييياضيييول، ال 
توجد وفق دستور البالد مدة محددة 

ملشاورات تشكيل احلكومة.
كما أعلن مندوب املغرب لدى األمم 
املتحدة عمر هييالل، أن األميين العام 
للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، 
بييدأ مييشيياورات لتعين ستيفان دي 
ميستورا )74 عييامييا( مبعوثا أمميا 

إلقليم الصحراء.

وأفييياد هييالل، فييي حييوار مييع وكالة 
املييغييرب الييرسييمييييية، بييي«قييرب تعين 
سييتيييييفييان دي ميييييسييتييورا مييبييعييوثييا 
جييديييدا لييأميين الييعييام لييأمم املتحدة 
لييدى الصحراء املغربية«. وأضيياف: 
»غييوتيييييريييش بييييدأ مييييشيييياورات مع 
أعضاء مجلس األمن بغية تعين دي 

ميستورا«.
وتييابييع: »مت الييتييشيياور مييع املغرب 
مسبقا بشأن هييذا التعين، واململكة 

أبلغت غوتيريش موافقتها«.
وفي يوليو املاضي، ناشدت األمم 
املييتييحييدة، األطييييراف املعنية بإقليم 
الصحراء، املتنازع عليه بن املغرب 
وجبهة البوليساريو، التعاون لتعين 

مبعوث جديد لإلقليم، في ظل خالفات.
وأعلن غوتيريش، في مايو املاضي، 
أنيييه رشيييح 12 شخصية للمنصب، 
منذ استقالة املبعوث األملاني السابق 
هييورسييت كييوهييليير، فييي مييايييو 2019 
لي«دواٍع صحية«. وشغل دي ميستورا 
مناصب أممية عديدة، آخرها املبعوث 

اخلاص باألزمة السورية.
ويشهد إقليم الصحراء نزاعا بن 
املغرب و«البوليساريو« منذ إنهاء 
االحتالل اإلسباني وجييوده باملنطقة 
ميينييذ 1975، وحتيييول إليييى مواجهة 
مسلحة توقفت عييام 1991، بتوقيع 
اتفاق لوقف إطالق النار برعاية األمم 

املتحدة.

وتييصيير الييربيياط على أحقيتها في 
الصحراء وتقترح كحل حكما ذاتيا 
موسعا حتت سيادتها، فيما تطالب 
»البوليساريو« بتنظيم استفتاء لتقرير 
املصير وهو طرح تدعمه اجلزائر، التي 

تستضيف الجئن من اإلقليم.       

احتجاجات سابقة في تونس

حث على اإلسراع في مجابهة امللفات االجتماعية والصحية

تونس.. »احتاد الشغل« يدعو حلكومة مصغرة ويحذر من تفكيك الدولة

غوتيريش يبدأ مشاورات لتعيني دي ميستورا مبعوثا لـ«الصحراء«

املغرب: أخنوش يواصل مشاورات تشكيل احلكومة اجلديدة

أنصار املغرب وجبهة البوليساريو

9 alwasat.com.kwخارجيات

اجلزائر: زيارة ابن فرحان 
لم تتناول وساطة سعودية 

للخالف مع الرباط
نفى مسؤول جزائري، تضمن جدول أعمال زيارة وزير اخلارجية 
السعودي فيصل بن فرحان إلى بالده، وساطة الرياض للخالف بن 

اجلزائر واملغرب.
وقال املبعوث لدول املغرب العربي والصحراء الغربية باخلارجية 
اجلزائرية عمار بالني، في تصريح لإلعالم، إن »موضوع الوساطة 
التي حتدث عنها اإلعالم لم ُيطرح أساسا؛ ألنه لم ُيدرج ضمن جدول 

أعمال الزيارة«.
استقبل الرئيس اجلزائري عبد املجيد تبون، ابن فرحان، الذي نقل 
له رسالة من العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز، لم ُيكشف 

عن مضمونها رسميا.
واستغرقت زيارة الوزير ساعات فقط، وتناولت »تعزيز التعاون 
املشترك في العديد من اجلوانب، ومنها التعاون السياسي الثنائي 
الداعم ألمن واستقرار املنطقة«، بجانب »بحث مستجدات األحداث 

اإلقليمية والدولية«، حسب وكالة األنباء السعودية »واس«.
وأضاف بالني: »موقف اجلزائر بخصوص قطع العالقات لم يتغير 

ولن يتغير«.
وأوضييح أن »وزييير اخلارجية )اجلزائري( رمطان لعمامرة أكد 
خالل اجتماع لييوزراء اخلارجية العرب قبل أيام، على أن قرار قطع 
العالقات الدبلوماسية )مع املغرب( ليس قابل للنقاش أو التداول 

باعتباره قرارا سياديا ونهائيا ال رجعة فيه«.
وكان اإلعالم اجلزائري نقل رفض لعمامرة إدراج ملف األزمة مع 

املغرب خالل اجتماع الوزراء العرب بالقاهرة في 9 سبتمبر اجلاري.

غزة: »اجلهاد« حتذر من استفراد 
إدارة سجون االحتالل بأسراها

حذرت حركة »اجلهاد اإلسالمي« الفلسطينية، من استفراد إدارة 
السجون اإلسرائيلية بأسرى احلركة، على خلفية فرار 6 معتقلن من 

سجن »جلبوع« )شمال( شديد التحصن، في 6 سبتمبر اجلاري.
وحفر األسرى الستة، بينهم 5 من »اجلهاد«، نفقا من زنزانتهم إلى 
خارج السجن، وأُعيد اعتقال أربعة منهم اجلمعة والسبت املاضين، 
فيما تبحث قوات األمن اإلسرائيلية عن مناضل يعقوب نفيعات، وأيهم 

فؤاد كمامجي.
وقال الناطق باسم احلركة داود شهاب، في مؤمتر صحفي مبدينة 
غييزة، إن احلديث عن استجابة مصلحة السجون جلميع مطالب 
األسرى، ورفع العقوبات عنهم »غير دقيق ويتعارض مع الوقائع التي 

جتري في أقبية السجون من استهداف ألسرى اجلهاد اإلسالمي«.
وفي وقت سابق ، قال نادي األسير الفلسطيني )غير حكومي(، في 
بيان، إن األسرى في السجون اإلسرائيلية قرروا إلغاء إضراب مفتوح 
عن الطعام، كان مزمعا ، بعد موافقة سلطات االحتالل على مطالبهم، 

ومن أبرزها إلغاء عقوبات جماعية مت فرضها عقب فرار األسرى.
وأضيياف شهاب، أن ما مت هو استجابة ملطالب بجانب أخرى 
أساسية، وهي رفع كامل جلميع العقوبات بحق األسرى عقب »عملية 
النفق«، وخاصة أسرى »اجلهاد«، وعودة األوضاع بالكامل ملا كانت 

عليه قبل 6 سبتمبر اجلاري.
ورأى أن »إدارة السجون باستجابتها لبعض املطالب من دون 
غيرها تريد تفتيت املوقف الوطني الفلسطيني العام املتفق عليه، 

واالستفراد بأسرى حركة اجلهاد اإلسالمي«.
وأردف أن هناك »مستجدات وحييوارا مستمرا داخييل السجون، 
وقييد تييرد أنييبيياء خييالل الييسيياعييات الييقييادميية تفيد بييرضييوخ مصلحة 
السجون لكامل مطالب األسييرى«، ُمحذرا من أن »مصلحة السجون 

)اإلسرائيلية( تسعى للمناورة«.
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دعا االحتيياد العام التونسي للشغل، 
رئيس البالد قيس سعيد، إلييى تسريع 
تشكيل حكومة مصغرة تتولى مجابهة 
املييلييفييات االقييتييصييادييية واالجييتييميياعييييية 
والصحية، وتضمن استمرارية الدولة 

وتنفيذ تعهداتها.
وفييي 25 يوليو امليياضييي، قييرر سعيد 
جتميد الييبييرملييان، ورفيييع احلصانة عن 
اليينييواب، وإقالة رئيس احلكومة هشام 
املشيشي، على أن يتولى هييو بنفسه 
السلطة التنفيذية، مبعاونة حكومة يعن 
رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولن 

وتعين آخرين.
وشييدد احتيياد الشغل، على ضييرورة 

»التسريع بتشكيل حكومة مصغرة توفر 
مناخات مالئمة لتجاوز األزميية ومتثل 
الدولة التونسية في كل احملافل الدولية«.
وحييذر االحتيياد )أكبر منظمة عمالية 
بتونس(، في بيان تلقت األناضول نسخة 
منه، من أن »أي تأخير في ذلك لن يفضي 
إال إلى تعميق األزمة وإلى تفكيك الدولة 

وتهديد كيانها«.
ورفييضييت غالبية األحييييزاب قيييرارات 
سعيد املستمرة إلييى أجييل غير مسمى، 
واعييتييبييرهييا الييبييعييض »انيييقيييالبيييا على 
الدستور«، بينما أيدتها أحييزاب أخرى 
رأت فيها »تصحيحا للمسار«، في ظل 
أزمييات سياسية واقتصادية وصحية 

)جائحة كورونا(.
وأكييد االحتيياد »وجييوب حتديد نهاية 
الييفييتييرة االستثنائية وحتييديييد معالم 
اإلجييراءات الضرورية الالحقة للخروج 
من األزميية السياسية ومن حالة الشلل 

العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة«.
وأوضيييح أن ذلييك يكون »وفييق رؤييية 
تشاورية وتشاركية من شأنها أن تساهم 
الحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة 
ووضييع تصور وطني لنظام حكم يلقى 

مشروعية شعبية وسياسية«.
وذكييير بدعمه »قييييرارات 25 يوليو، 
واعتبارها فرصة تاريخية واستجابة 
لتطلعات الييتييونييسيييييات والتونسين 

وجتييياوزا لعشرية غلب عليها الفشل 
واحليييييف وتييفييشييي الييفييسيياد واإلرهيييياب 

واالغتياالت السياسية«، وفق تقديره.
ودعيييييا إلييييى »حتيييدييييد مييييدة الييفييتييرة 
االستثنائية وضبط مراحل املسار املقبل، 
مع وجوب توفير ضمانات حول احلريات 
واحلقوق«. ومن املنتظر أن يعلن سعيد، 
تعين رئيس وزراء جديد، مع تكليف 
حكومة تخضع إلشرافه املباشر لتكون 

مسؤولة أمامه.
وتضغط منظمات تونسية للتسريع 
بطرح خريطة طريق، تتضمن خططا 
واضحة إلنقاذ البالد، مع ضمان احترام 

الدستور وحقوق اإلنسان.

حركة مستقلة تدعو للمشاركة 
باحتجاجات مناهضة »خلرق الدستور«

دعت »حركة أمل وعمل«، )قائمة مستقلة(، 
أنصارها إلى املشاركة في التحرك االحتجاجي 
الّذي دعا نشطاء لتنظيمه السبت في العاصمة 
تييونييس، ضييد مييا وصييفييوه بييي«االنييقييالب على 
الدستور وخرقه«. جاء ذلك في بيان صادر عن 

احلركة، واطلعت عليه األناضول.
وأعلنت »امييل وعييمييل« عيين »مساندتها كل 
التحركات االحتجاجّية املناهضة لالنقالب« 
داعية »أنصارها الى اسنادها و املشاركة فيها 
ما دامت حتترم القوانن اجليياري بها العمل«، 

وفق تعبيرها .
وقالت احلركة إن هذه الّدعوة تأتي متسكا 
منها بي«موقف مبدئي رافييض لالنقالب على 
الدستور و خرقه يييوم 25 يوليو امليياضييي«، 
ذلك املوقف الذي عبرت عنه عديد املرات سواًء 
في صفحتها الرسمية أو عبر نائبها ياسن 
العّياري. . كما لفتت »حركة أمل وعمل« أنها » 

كانت اول من دَعا و بادر بالتحرك ميدانيا ضد 
االنقالب واحملاكمات العسكرية عبر الوقفة 
االحتجاجية املنظمة في 11 سبتمبر اجلاري، 
و حرصا منا على احترام الدستور و احلق في 

حرية التعبير و التظاهر السلمي.«
كما ذّكرت »احلركة كل املواطنن التونسين 
املقيمن بأملانيا بأّنها ستنّظم على نفس الشاكلة، 
وقفتن احتجاجّيتن ضد محاكمة املدنين أمام 
القضاء العسكري وذلييك بالعاصمة األملانية، 

»برلن«، ومدينة »بون«، السبت املقبل أيًضا«.
وفي 25 يوليو، قرر الرئيس التونسي، قيس 
سعيد، جتميد البرملان، ملدة 30 يوما )مددت 
في 23 أغسطس(، ورفع احلصانة عن النواب، 
وإقالة رئيس احلكومة هشام املشيشي، على أن 
يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، مبعاونة 
حكومة يعن رئيسها، ثم أصييدر أواميير بإقالة 

مسؤولن وتعين آخرين.

اإلفراج عن احملامي مهدي زقروبة 
بقضية »أحداث املطار«

أعلنت الرابطة التونسية حلقوق اإلنسان، 
إفييراج السلطات عن احملامي مهدي زقروبة، 

املوقوف في قضية »أحداث املطار«.
وفييي ميييارس امليياضييي، شهد مييطييار تونس 
قرطاج الييدولييي، شجارا بن عناصر من أمن 
املطار ومحامن ونييواب، بينهم زقييروبيية، إثر 
محاولة األخيرين الدفاع عن مسافرة منعت من 

مغادرة البالد لدواٍع أمنية.
وفيييي 2 سبتمبر اجليييياري، أصيييدر قاضي 
التحقيق باحملكمة العسكرية الدائمة، أمرا 
بتوقيف احملامي زقروبة، ضمن التحقيقات في 
القضية. وقال نائب رئيس الرابطة )مستقلة( 
بسام الطريفي، فييي تدوينة عبر فيسبوك: 
»دائيييرة االتييهييام باستئناف تونس تفرج عن 

األستاذ مهدي زقروبة وتنتزع اختصاصها«.
وأضاف: »انتصارا للمحاماة اليوم وللحركة 
احلقوقية )..( إقييرار قضائي مببدأ ال حملاكمة 

املدنين أمام القضاء العسكري«.
وجرى توقيف احملامي، ضمن حملة توقيفات 
وإقييياالت بدأها الرئيس قيس سعيد منذ 25 
يوليو املاضي، بإقالة رئيس احلكومة هشام 
املشيشي، وجتميد اختصاصات البرملان ملدة 

30 يوما، ورفع احلصانة عن النواب.
وقال الرئيس التونسي آنذاك، إنه اتخذ هذه 
الييقييرارات االستثنائية لي«إنقاذ الييدوليية«، لكن 
غالبية األحييزاب رفضتها، واعتبرتها »انقالبا 
وخروجا على الدستور«، بينما أيدتها أخرى 

وعدتها »تصحيحا للمسار«.

»األصالة« املغربي: تراجع »العدالة 
والتنمية« لن ينقص من وطنيته

اعتبر األميين الييعييام حلييزب »األصيياليية واملعاصرة« 
)وسط( املغربي، عبد اللطيف وهبي، أن التراجع الذي 
حصل حلزب »العدالة والتنمية« )قائد االئتالف احلكومي 
املنتهية واليته( في االنتخابات األخيرة »لم ولن ينقص 

أبدا من وطنيته وجدية أدواره«.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وهبي خالل لقاء جمعه مع 
عدد من برملانيي حزبه )ثاني قوة برملانية(، في العاصمة 

الرباط.
وللمرة األوليييى فييي تيياريييخ اململكة تييرأس »العدالة 
والتنمية« )إسالمي( احلكومة منذ 2011، إثر فوزه في 

انتخابات ذلك العام وما تلتها في 2016.
وقييال وهبي إن »تييراجييع عييدد مقاعد حييزب العدالة 
والتنمية خالل االستحقاقات األخيرة )إلى 13 مقابل 125 
في 2016( لم ولن ينقص أبدا من وطنيته وجدية أدواره 
التي جسد فيها غيرته على الثوابت الدستورية ومراجع 

األمة املغربية طيلة الواليتن احلكوميتن السابقتن«.
وشدد على أنه »سيظل )العدالة والتنمية( حزبا هاما 
في التاريخ السياسي املغربي، وسنظل حريصن على 

التعاون معه، حلاجة بالدنا له ولكل أحزابنا الوطنية«.
وأكييد أن شرعية وجييود احلييزب »ستعيد لييه قوته 
للمساهمة من جديد في العملية الدميقراطية، علما أنه 

ليس هناك موت دائم في السياسة وال انتصار دائم فيها«.
وقال إن حزبه »جتاوز صراع املواقع مع حزب التجمع 
الوطني لأحرار )ليبرالي- متصدر االنتخابات(، ودشن 
مرحلة جديدة برسائل إيجابية جيدة )لم يوضحها( من 

هذا احلزب املكلف بتشكيل احلكومة«.
كلف العاهل املغربي، امللك محمد الييسييادس، رئيس 
حزب »التجمع الوطني لأحرار«، عزيز أخنوش، بتشكيل 
احلكومة اجلديدة بعدما تصدر حزبه نتائج االنتخابات 

التشريعية التي أجريت في 8 سبتمبر اجلاري.
وأردف وهبي: »االنتخابات وجهت رسائل دميقراطية 
داخلية، واختارت بوضوح أغلبية سياسية مكونة من 
ثالثة أحييزاب فقط )التجمع الوطني لأحرار وحزبه 
واالسييتييقييالل(، وقييد تشكل في حالة جنيياح املييشيياورات، 
أرضية مواتية وغير مسبوقة لتشكيل حتالف سياسي 
مشروع ومنسجم، اختارته الصناديق بكل دميقراطية 

وحرية وشفافية«.
وحصل »التجمع الوطني« على 102 مقعد من أصل 
395 في مجلس النواب )الغرفة الرئيسية للبرملان(، 
متبوعا بحزبي »األصالة واملعاصرة« 86، و«االستقالل« 
81، و«االحتاد االشتراكي« 35، و«احلركة الشعبية« 29، 

و«التقدم واالشتراكية« 21،  و«االحتاد الدستوري« 18.


