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ــســان  ـــم املــتــحــدة الــســامــي لــحــقــوق اإلن قـــال مــفــوض األم
ـــوات  ــود الــحــكــومــيــ� وق ــن ــج ـــد الــحــســ� إن ال ـــد بــن رع زي
ــ�، واغــتــصــبــوا  ــي ــدن ـــســـودان أعـــدمـــوا م ــوب ال ــن األمــــن يف ج
القتال  ــد  ــع وب ــاء  ــن أث ــات  ــي ــت وف ــســاء  ن مــجــمــوعــات  شــكــل  يف 

العنيف الذي اندلع الشهر املايض يف العاصمة جوبا.
ــارديــت  ــي ــس ســلــفــاكــ¤ م ــي ــرئ ــحــســ� حــكــومــة ال ــــا ال ودع
الــدولــيــة  ــوى  ــق ال وحـــث  أنـــصـــاره،  ــن  م الــجــنــاة  محاكمة  إىل 
ــرد يف  ــط ــوقــف الــعــنــف امل ــاذ "إجـــــراءات عــاجــلــة" ل ــخ ــىل ات ع

دولة جنوب السودان.
الــحــكــومــيــة يف  الـــقـــوات  أن  بــيــانــاتــه  أحـــدث  وأوضــــح يف 
ــ� وخــاصــة  ــي ــد املــدن ــم ض ــرائ ــت ج ــكــب ـــســـودان ارت ــوب ال ــن ج
مالحقة  وأّن  ــب،  ــه ون ســلــب  ـــ«ل  أع إىل  ــة  ــاإلضــاف ب ــســاء،  ــن ال
مشار  ريـــاك  إليها  ينتمي  الــتــي  الــنــويــر  قبيلة  مــن  الضحايا 

نائب الرئيس املعزول كانت تجري من منزل إىل آخر.
القبيل  ــع  ــطــاب وال الــجــنــيس  الــعــنــف  إن  املــفــوضــيــة  ــت  ــال وق
جانب  ــن  م عــاجــلــة  إجـــــراءات  يستدعيان  ــور  ــألم ل الــواضــح 
"تفاصيل  تكشفت  أن  بــعــد  ـــك  وذل ــــدويل،  ال ـــن  األم مجلس 

مرعبة تتعلق بكواليس الحرب ب� سلفاك¤ ومشار.
األولية  "التحقيقات  إن  املفوضية  باسم  املتحدث  وقــال 
لحقوق  انــتــهــاكــات  هــنــاك  أن  إىل  تــوصــلــت  أجــريــنــاهــا  الــتــي 
ــاق واســــع يف جـــوبـــا، ويـــبـــدو أن  ــط ـــرت عـــىل ن ـــســـان ج اإلن
ارتكبتها  قــد  ــات  ــاك ــه ــت االن ـــذه  ه مــن  الــعــظــمــى  الــغــالــبــيــة 

القوات الحكومية".
مدني�  وإعــــــدام  ــل  ــت ــق ال ــات  ــاك ــه ــت االن هـــذه  ــشــمــل  وت
ــ�، بـــاإلضـــافـــة إىل  ــي ــمــدن ــل ــــإجــــراءات مـــوجـــزة ل وجـــنـــود ب
املمتلكات.  ــ¤  ــدم وت ــهــب  ــن وال الــســلــب  عــمــلــيــات  ــن  م كــثــ¤ 
عىل  جـــداً  الكب¤  االعـــتـــداءات  ــدد  ع هــو  للقلق  ـــارة  إث  Ïـــ واألك

النساء عىل أساس قبيل.
حــالــة   120 عـــن  ــل  ــق ي ال  مـــا  ــدة  ــح ــت امل ــــم  األم ســجــلــت 
ــعــنــف األخــــ¤ة يف دولــة  ــة ال ــوج ــاب مــنــذ تــصــاعــد م ــص ــت اغ
لقوات  اتــهــامــات  يف  تحقق  إنــهــا  ــت  ــال وق الـــســـودان،  جــنــوب 
حصول  ملــنــع  شيئا  تفعل   Ò بــأنــهــا  ــة  ــي ــدول ال ــالم  ــس ال حــفــظ 

ذلك.

بــاســم األمـــم املتحدة  املــتــحــدث  نــائــب  وقـــال فــرحــان حــق 
ــة إن  ــل ــقــائ ــد االدعــــــاءات ال ــج ــذ عــىل مــحــمــل ال ــأخ "إنــنــا ن
ــن يــواجــهــون  ــذي ــاس ال ــن ــالم Ò تــســاعــد ال ــس قـــوات حــفــظ ال
ــب وخــيــمــة إذا  ــواق ــاك ع ــن ــكــون ه ــــاف "ســت ــر"، وأض ــاط ــخ م

فشلت (تلك القوات) ×همتها".
وصيني�  نــيــبــالــيــ�  أن  إىل  صحفية  ــر  ــاري ــق ت ـــــارت  وأش
ــظ الـــســـالم الـــدولـــيـــة شـــهـــدوا عـــىل هــجــوم  ــف ــــوات ح يف ق
بالقرب  ـــســـودان  ال ــوب  جــن ــن  م ــود  جــن ــه  ــكــب ارت ــــرأة  ام ــد  ض
الرغم  عــىل  يتدخلوا   Ò لكنهم  املــتــحــدة  لــألمــم  ــاعــدة  ق مــن 
املتحدث  وقـــال  الــضــحــيــة،  أطلقتها  ــي  ــت ال ـــداءات  ـــن ال ــن  م
فتحت  الـــســـودان  بــجــنــوب  املــتــحــدة  ـــم  األم بعثة  ــادة  ــي ق إن 

تحقيقا يف ذلك.
التابعة  ــســالم  ال حفظ  بعثة  أن  عــن  حــق  فــرحــان  وكــشــف 
تتلقى  تــــزال  ال  ـــســـودان  ال ــوب  ــن ج يف  ــة  ــي ــدول ال للمنظمة 
الجنيس  للعنف  ــد  ــشــدي ال االنـــزعـــاج  ــىل  ع تبعث  ــر  ــاري ــق "ت
ــصــاب جــ«عــي قـــام بــهــا جنود  ـــاالت اغــتــصــاب واغــت -مــنــه ح
ــس مــدنــيــة بحق  ــالب ــــال يـــرتـــدون م بــالــزي الــعــســكــري ورج
ــرب مــن مــقــر بعثة  ــق ــال ـــاص) قــرص ب ـــخ مــدنــيــ� مــنــهــم (أش

األمم املتحدة ويف مناطق أخرى من جوبا".
لألمم  الــتــابــعــة  الــســالم  حــفــظ  قــــوات  إن  ــال  ــائ ق وتــابــع 
"الح«ية  بتوف¤  أيــضــا  ــوم  ــق وت ــا،  ــه ــات دوري كثفت  املــتــحــدة 
ــخــرجــن مـــن مــواقــع  ــدمــا ي يف أوقـــــات مــعــيــنــة لــلــنــســاء عــن

ح«ية املدني� لجمع الحطب وجلب مواد أخرى".
وكـــانـــت جــوبــا مــرسحــا ملـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بــــدأت يف 
ـــوات الــحــكــومــيــة  ـــق ـــاري بـــ� ال ـــج ــوز ال ــي ــول ــن مـــن ي ــام ــث ال

وأخرى موالية لزعيم املعارضة رياك مشار.
شــخــص،  ــة  ــئ Üــال ث ــو  ــح ن ــل  ــت ــق م إىل  املــــعــــارك  وأدت 
األمـــم  قـــواعـــد  إىل  ــوء  ــج ــل ال عـــىل  ــ�  ــي ــدن امل آالف  وأجـــــربت 

املتحدة.
يصل  التي  املتحدة  ــم  األم ــوات  ق كثفت  الح�  ــك  ذل ومنذ 
كــامــل  يف  عــنــرص  وخــمــســمــئــة  ــا  ــف أل  13 إىل  ــا  ــه ــوات ق ـــدد  ع
األمــمــيــة  الــقــواعــد  مــحــيــط  يف  دوريـــاتـــهـــا  الـــبـــالد  أرايض 

والعاصمة، بحسب ما قال فرحان حق.

اتهامات لقوات جنوب السودان بارتكاب جرائم ضد املدني�

أسرتاليا تعلق 
àويلها بعد اتهامات 

بتمويل ح«س
الجمعة  ـــس  أم ــا  ــي ــرتال اس ــنــت  أعــل
منظمة  لعمليات  الــتــمــويــل  تعليق 
املــنــاطــق  ــة يف  ــاث ــإلغ ل فــيــجــن  وورلــــد 
ــأن  ــات ب ــام ــه ــعــد ات الــفــلــســطــيــنــيــة، ب
ــ�  ــالي م حـــــول  ـــــزة  غ يف  ــا  ــه ــل ــث ــم م
حـــ«س  ـــة  ـــرك ح إىل  الـــــــــــدوالرات 

اإلسالمية.
يــونــيــو  ـــن  م عـــرش  الــخــامــس  ويف 
محمد  ــىل  ع الــقــبــض  إرسائـــيـــل  ــقــت  أل
ــــد  ــات وورل ــي ــل ــم ــي مـــديـــر ع ــب ــل ــح ال
عـــبـــوره  ــــاء  ــــن أث ـــــزة  غ يف  فــيــجــن 
ــع  ــاض ــخ ال الـــقـــطـــاع  إىل  ــــحــــدود  ال
تعتربها  ــي  ــت ال حـــ«س  لحكم  فعليا 
ــدة  ــح ــت ـــــات امل ـــــوالي ــــل وال ــــي إرسائ

منظمة إرهابية.
ــــال مـــســـؤول أمــنــي إرسائــيــيل  وق
الـــذي  الــحــلــبــي  إن  الــخــمــيــس  ــــارز  ب
ـــــد فــيــجــن يف  ــات وورل ــي يــديــر عــمــل
قيد  كــــان   ،2010 عــــام  ــذ  ــن م غــــزة 
املــراقــبــة واعـــــرتف بــتــحــويــل حـــوايل 
إىل  ســنــويــا  دوالر  مــلــيــون   7.2

ح«س.
تشعر  إنــهــا  فيجن  وورلـــد  ــت  ــال وق
ـــال  ــة لـــهـــذه املــــزاعــــم وق ــدم ــص ــال ب
الــحــركــة  إن  ـــ«س  ح ــم  ــاس ب مــتــحــدث 

ليس لها صلة بالحلبي.
الــــشــــؤون  وزارة  ــــت  ــــف ووص
ــة  ــي ــرتال ـــجـــارة االس ـــت ــة وال ــي ــارج ــخ ال
"قلق  ــىل  ع تبعث  بــأنــهــا  ــات  ــام ــه االت
"تسعى  إنــهــا  بــيــان  يف  ــت  ــال وق ــغ"  ــال ب
عىل  الــحــصــول  إىل  عـــاجـــل  ــشــكــل  ب
ـــد  ــومــات مــن وورل املــزيــد مــن املــعــل

فيجن والسلطات اإلرسائيلية."
"نعلن  ــان  ــي ب يف  قــائــلــة  وأضـــافـــت 
التمويل  ــن  م ــد  ــزي امل تــقــديــم  تعليق 
املــنــاطــق  فــيــجــن يف  لـــربامـــج وورلـــــد 
ـــ«ل  ـــت ـــ� اك ـــح ــة ل ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال

التحقيق."
ـــال مــتــحــدث بــاســم الـــــوزارة إن  وق
مليون   5.7 ـــوايل  ح ــعــت  دف ــا  ــي اســرتال
ــون  ــي ــل م  4.35) اســـــــرتايل  دوالر 
فيجن  ـــــد  وورل إىل   (è¤ـــــ أم دوالر 
ــوات املــالــيــة الــثــالث  ــســن ــىل مـــدى ال ع
ـــات يف  ـــعـــون ــم م ــدي ــق ــت ـــة ل املـــاضـــي

املناطق الفلسطينية.

لجنة برملانية برازيلية تصوت عىل 

محاكمة روسيف

منفذ هجوم لندن نرويجي واستبعاد 

فرضية "اإلرهاب"

مــجــلــس  يف  خــــاصــــة  ـــجـــنـــة  ل ــــت  صــــوت
ـــىل مــثــول  ــس ع ــي ــخــم ــــيل ال ــــربازي الــشــيــوخ ال
روسيف  ديــلــ«  العمل  عــن  املــوقــوفــة  الرئيسة 
ــا قـــوانـــ�  ــه ــت ــف ــال ــخ ــب م ــب ــس ــة ب ــم ــاك ــح ــم ــل ل
عزلها  أمـــام  الــطــريــق  يفتح  مــا  ــو  وه املــيــزانــيــة، 

من منصبها.
ــهــاê بشأن  ن ــرار  ــق ل الــتــصــويــت  وëــهــد هـــذا 
مجلس  ــخــذه  ــت ي أن  يــنــبــغــي  روســـيـــف  ــــة  والي

الشيوخ برمته نهاية الشهر الحايل.
ـــذي  ـــدو لــــ¤ا ال ـــون ëــور ر ــات ــن ــي ــس وقـــــال ال
عضوا   14 إن  ــلــجــنــة،  ال ـــذه  ه أعــــ«ل  يــــرتأس 
خمسة،  رفــضــه  بين«  ــة  ــال اإلق قـــرار  ـــدوا  أي فيها 
ــرص  ــف ال أن  ــ�  ــل املــحــل مــعــظــم  يــــرى  حـــ�  يف 

أمام روسيف إلنقاذ واليتها ضئيلة جدا.
ــاي  م  12 يــــوم  الــشــيــوخ  ــس  مــجــل وعـــلـــق 
وعهد  ــة،  ــاري ــس ــي ال ــيــســة  ــرئ ال ــ«ت  ــه م املــــايض 
ــة  ــاس رئ تــامــر  ــال  ــش ــي م ــق  ــاب ــس ال ــهــا  ــب ــائ ن إىل 

الربازيل بالوكالة.
ــم روســـيـــف الــتــي أعــيــد انــتــخــابــهــا  ــه ــت وت
ــوات نــهــايــة الــعــام  ــن ـــع س ــن أرب ــة ثــانــيــة م ــوالي ل
وتــوقــيــع  ـــعـــام  ال ـــاملـــال  ب ــب  ــالع ــت ــال ب  ،2014
ــدون  ـــار املـــوازنـــة ب ـــارج إط ــاق خ ــف مــراســيــم إن

موافقة الربملان املسبقة.
عاما  ــــ13  ل نــهــايــة  ــف  ــي روس عـــزل  وسيمثل 
يسار  إىل  املــنــتــمــي  الــعــ«ل  ـــزب  ح حــكــم  مــن 
ــا إضـــافـــة إىل  ــه ــام ــه ـــد تــســبــب ات ـــوســـط، وق ال
أزمــة  أســــوأ  يف  ــســاد  ــف ال فــضــائــح  مــن  سلسلة 

سياسية بالبالد منذ عقود.
ـــل إعـــالم  ــات مـــن وســـائ ــالع ــط ــت وتــشــ¤ اس
ــاء  ــض أع ــثــي  ــل ث مـــن   Ïأكــــ أن  إىل  ــة  ــي ــل ــرازي ب
ــف،  ــي ـــدون عـــزل روس ـــؤي ــوخ ي ــي ــش مــجــلــس ال
ــيــس  ــرئ ــل تــامــر ملــنــصــب ال ــغ ــد ش ــؤك ــي مـــ« س
نهاية  حــتــى  ــا  ــه ــت والي ـــرتة  ف ــاقــي  ــب ل ــايل  ــق ــت االن

العام 2018.

منفذ  أن  ــة  ــي ــان ــط ــربي ال الـــرشطـــة  كــشــفــت 
ــدن الــلــيــلــة املــاضــيــة  ــن ــجــوم بــالــســكــ� يف ل ــه ال
ـــن عــمــره  ــة عــــرشة م ــع ــاس ــت ال ـــو شــــاب يف  ه
ــول  أص ــن  م ــحــدر  ــن وي ــة،  ــجــي ــروي ن جنسية  ــن  م
يكون  أن  الــســلــطــات  واســتــبــعــدت  صــومــالــيــة، 

العمل مرتبطا بـ"اإلرهاب".
ــوض  ــف م مـــســـاعـــد  راويل  مــــــارك  وقــــــال 
الــشــاب  أن  ــرت  ــه أظ التحقيقات  إن  ــة  ــرشط ال
ـــرصف بشكل  ت ــوم  ــج ــه ال عــقــب  اعــتــقــل  الــــذي 
ـــــاف أنــــه يــعــاí من  ــــردي وعــــشــــواê، وأض ف
تجد   Ò الـــرشطـــة  وإن  عــقــلــيــة،  اضـــطـــرابـــات 

أدلة عىل "تطرفه".
قــرب  ـــع  وق الــــذي  الـــحـــادث  أن  إىل  ــــار  وأش
مقتل  إىل  أدى  ــدن  ــن ل ـــط  وس راســــل  مـــيـــدان 
ــاص  ــخ ـــة خــمــســة أش ـــاب ــة وإص ــي ــ¤ك ـــــرأة أم ام
وأســرتالــيــا  املــتــحــدة  ـــات  ـــوالي وال بريطانيا  ــن  م

وإرسائيل.
ــد حث  ــدن صـــادق خـــان ق ــن ــدة ل ــم وكـــان ع
ــدوء  ــه ــة عـــىل ال ــي ــطــان ــربي ــعــاصــمــة ال ــان ال ــك س

والحذر عقب الهجوم الذي نفذه الشاب .
لندن  ســكــان  ســالمــة  أن  بــيــان  يف  ــان  خ وأكـــد 
ــــا الــســكــان  ـــه، ودع ـــات ـــوي ـــأî يف صـــــدارة أول ت
تــحــركــات  أي  عـــن  الـــرشطـــة  ـــــالغ  وإب ــذر  ــح ــل ل
مهم  دور  جميعا  ــا  ــن ــدي "ل وقــــال  مــشــبــوهــة، 
ــا  ــن لــرشطــت وآذان  كـــعـــيـــون  بــــه  ــع  ــل ــط ــض ن
بقاء  يف  ــدة  ــاع ــس امل ويف  ــة  ــي ــن األم ــا  ــن ــات وخــدم

لندن آمنة".
ــد أقـــل مـــن يـــوم عىل  ــع ــوم ب ــج ــه ــــأî ال وي
ـــوارع  ــز األمــــن يف ش ــعــزي ــطــات ت ــســل إعــــالن ال
إضافية  ـــوات رشطـــة  ق ــرش  ن ــرب  ع ــدن  ــن ل مــديــنــة 
خلفية  ـــىل  "ع والـــتـــدريـــب  الــتــســلــيــح  ــة  ــي ــال ع

تنامي األع«ل اإلرهابية يف أوروبا".

ــة تـــركـــيـــة يف  ــم ــك ــح أصـــــــدرت م
مــذكــرة  الخميس  إســطــنــبــول  مــديــنــة 
 èــــارض الـــرت ــــع ـــقـــال بــحــق امل اعـــت
فتح  ــحــدة  ــت امل ـــات  ـــوالي ال يف  املــقــيــم 
الـــلـــه غـــولـــن الـــــذي تــتــهــمــه تــركــيــا 

بتدب¤ محاولة االنقالب الفاشلة.
بناء  الـــقـــرار  املــحــكــمــة  وأصـــــدرت 
عـــىل طــلــب الــنــيــابــة الـــعـــامـــة يف 
يصدر  قــــرار  أول  ـــو  وه ــول،  ــب إســطــن
القبض  إللــقــاء   èالــــرت ــاء  ــض ــق ال مــن 
ــة  عـــىل غــولــن عـــىل خــلــفــيــة مــحــاول

االنقالب الفاشلة.
ــأن  ــة ب ــي ــن ـــادر أم ـــص وأفـــــــادت م
محاولة  هــي  لغولن  املــوجــهــة  التهم 
ــة  ــوري ــجــمــه ــة ال ــوم ــك ــح اإلطــــاحــــة ب
مـــزاولـــة  ـــن  م ــعــهــا  مــن أو  الـــرتكـــيـــة 
ـــــان حـــريـــة  ـــــرم وظــــائــــفــــهــــا، وح
تحت  أو  جــــربي  ــشــكــل  ب ـــاص  ـــخ أش
ومـــ«رســـة  ــة،  ــل ــي ــح ال أو  ــد  ــدي ــه ــت ال
ــج بــحــق مــوظــفــي  ــه ــن ــم الــقــتــل امل
ـــة  إزال ــة  مــحــاول إىل  ــة  ــاف إض ـــة،  ـــدول ال
أرضار  ــاق  ــح وإل ــوري،  ــت ــدس ال الــنــظــام 

باملمتلكات العامة.
ــرة  ــذك ــا أصـــــدرت م ــي ــرك وكـــانـــت ت
ــق غـــولـــن يف  ــح ــة ب ــق ــاب اعـــتـــقـــال س
ـــشـــاء  دجــــنــــرب املـــــــايض بـــتـــهـــم إن
مسلحة"  ــة  ــي إرهــاب "منظمة  وإدارة 
ــان  ــرم ــح واســـتـــخـــدام الـــرتهـــيـــب ل

شخص من حريته.
ــــات  ــــوالي ـــا ال ـــركـــي ـــت ت ـــب ـــال وط
ــن،  غــول بتسليمها  مـــــرارا  ــدة  ــح ــت امل
الــوثــائــق  ــن  م مجموعت�  وأرســـلـــت 
كدليل  االنــقــالب  مــنــذ  واشــنــطــن  إىل 

عىل تورطه فيه.
ــة  ــي ــقــالب االن املـــحـــاولـــة  يف  وقــتــل 
ـــب  ـــي وأص ـــا،  ـــص ـــخ ش  238 ـــو  ـــح ن
بعد  آخـــريـــن   2200 إىل  ــصــل  ي مـــا 
ـــشـــوارع  ال إىل  ــــــراك  األت خــــرج  أن 

والساحات ملواجهة االنقالبي�.
الرئيس  أكـــد  ــاق،  ــســي ال ذات  ويف 
ــه  ــــــان أن ــب أردوغ ـــب طــي ــــرتè رج ال
ــ� اتـــخـــاذ خـــطـــوات عــاجــلــة  ــع ــت ي

املسلحة  ـــوات  ـــق ال هــيــكــلــة  إلعـــــادة 
أطلق  ــ�  ح يف  الـــدولـــة،  ــات  ــس ــؤس وم
ــجــة ضد  ــه ــل ال ـــدة  تــرصيــحــات شـــدي
وج«عته  غــولــن  ــه  ــل ال فــتــح  ــة  ــي ــداع ال
ــ¤  ــدب ــت ــــقــــرة ب ــا أن ــه ــم ــه ــت ـــي ت ـــت ال

محاولة االنقالب الفاشلة.
مع  لـــقـــاء  يف  أردوغــــــــان  ـــــال  وق
مــمــثــيل غـــرف الــتــجــارة واألســـــواق 
بــأنــقــرة  الـــرئـــايس  ــرص  ــق ال ــة يف  ــي ــال امل
مــجــربة  الــحــكــومــة  إن  ــس  ــي ــم ــخ ال
ــات  ــس ــؤس ــة امل ــكــل ـــىل إعــــــادة هــي ع
منتصف  ــة  ــي ــالب ــق االن ــة  ــاول ــح امل بــعــد 
من  بـــد  ال  ــــه  وإن ـــــايض،  امل ــوز  ــي ــول ي
ــــادة  ــة إلع ــل ــاج ـــوات ع ـــط ـــاذ خ ـــخ ات

ــاء  ــن ــحــة أث ـــوات املــســل ـــق هــيــكــلــة ال
ــت بعد  ــرض ــي ف ــت ال ـــوارئ  ـــط ال ــة  ــال ح
ــل وتــســتــمــر ثــالثــة  ــاش ــف ـــالب ال ـــق االن

أشهر.
ـــــــرتè يف  ـــد الـــرئـــيـــس ال ـــه ـــع وت
ـــل صــــالت جــ«عــة  ــقــطــع ك ــه ب ــث ــدي ح
"الــكــيــان  ــرة  ــق أن تسميها  الــتــي  غــولــن 
ــــوازي" بــعــاÒ املـــال واألعــــ«ل، وقــال  امل
دون  ــــرشوع  م يــنــجــح  أن  ــن  ــك ë "ال 
ـــ«ل  ـــاÒ األع ــون ع ــك ــــا ي àـــويـــل. ور×

مصدر قوة الكيان املوازي".
ـــ¤ة  ـــل وأضـــــــاف "كـــــل قـــــرش (ال
ـــــرش) يـــقـــدم إىل  ــة ق ــئ ـــة) م ـــي ـــرتك ال
املــنــظــمــة اإلرهــابــيــة ×ــثــابــة رصــاصــة 
فإننا  وعــلــيــه  ــشــعــب،  ال ــد  ض مــوجــهــة 
مع  الــتــعــامــل  يف  ــا  ــالق إط نتسامح  ــن  ل
الذين  ــك  ــئ أول àــول  الــتــي  املــؤســســات 

أطلقوا النار عىل الشعب".
تطه¤  ــىل  عــزمــه ع أردوغـــــان  ـــد  وأك
ـــاالت مـــن أنـــصـــار غــولــن  ـــج كــافــة امل
ــازل  ــن ــد وامل ــاه ــع ـــــدارس وامل ــال "امل ــائ ق
أوكـــار  ــي  ه ــــوازي  امل للكيان  الــتــابــعــة 
بالنسبة  األمــــر  كــذلــك  لــــإلرهــــاب. 
ـــــاف.  ــجــمــعــيــات واألوق ــات وال ــرشك ــل ل
ــا مــن  ــج ــج ـــوق ح ـــس وكـــــل شـــخـــص ي
بعد  أعــضــائــه  ـــع  م ــل  ــام ــع ــت ال أجــــل 
من  ــــدا  واح يل  بالنسبة  يــعــد  ــوم  ــي ال

منتسبيه".

اليمن  إىل  ــاص  ــخ ال ــي  ــم األم املــبــعــوث  قـــال 
جلسة  إن  أحــمــد  ــخ  ــي ــش ال ولــــد  إســ«عــيــل 
الــكــويــت  ــة يف  ــي ــحــال ال الــيــمــنــيــة  املــــشــــاورات 
وإن  ــت،  ــب ــس ال املـــحـــدد  ــا  ــده ــوع م يف  ــع  ــرتف س
أن  دون  ـــا،  الحـــق ــأنــف  ســتــســت ـــات  ـــحـــادث امل

يحدد موعدا لذلك.
املتحدة  األمـــم  مقر  يف  الشيخ  ــد  ول والتقى 
ــذي  ــكــويــت وفـــد الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، ال يف ال
ـــر  ـــاء، يف مــقــدمــتــهــم وزي ـــض ـــعـــة أع ضـــم أرب
وخصصت  املـــخـــاليف،  ــك  ــل امل عــبــد  ــة  ــي ــارج ــخ ال
بعد  املـــشـــاورات  رفـــع  آلــيــة  ملناقشة  الجلسة 
صـــالـــح"   öــــو ــــح "ال وفـــــد  رفـــــض  تـــبـــ�  أن 
الحكومي  ــد  ــوف ال أعــلــن  ـــذي  ال األخـــ¤  ــاق  ــف االت

موافقته عليه.
لوفد  ــره  ــك ــن ش ــي ع ــم األم ــعــوث  ــب امل ـــرب  وع
ــاق  ــف الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ملــوافــقــتــه عــىل االت
ــات األمـــم  ــرتح ــق ـــا÷ مـــع م ـــج ــه اإلي ــي ــاط ــع وت
الكويت  ـــة  دول إىل  األخـــ¤ة  ــه  ــودت وع املــتــحــدة 

يف إطار إنهاء املشاورات.
قال  الــكــويــتــي،  التلفزيون  مــع  مقابلة  ويف 
ــىل إصـــدار  ــجــري الــعــمــل ع ـــه ي ـــد الــشــيــخ إن ول
التوصل  ــم  ت الــتــي  الــنــقــاط  عــىل  للتأكيد  بــيــان 

إليها.
ــدا  ــوع م ـــي  ـــم األم املـــبـــعـــوث  يـــحـــدد   Òو
ـــتـــي انــطــلــقــت  ــاف املـــــشـــــاورات ال ــن ــئ ــت الس
ــحــدث  ــت وت املــــــايض،  ـــل  ـــري أب يف  ــت  ــوي ــك ــال ب
عــقــد جلسة  احــتــ«ل  عــن  ــة  ــي ــالم إع ــر  ــاري ــق ت

مشاورات جديدة خالل شهر.
ــاســم الــوفــد  ومـــن جــهــتــه، قـــال املــتــحــدث ب
الوفد  إن   íالــعــمــرا محمد  اليمني  الحكومي 
ــتــفــاوض،  ال ــن أجـــل  عـــاد إىل الــكــويــت لــيــس م
ختام  يف  ــة  ــي ــوكــول ــروت ب جــلــســة  لــحــضــور  لــكــن 

للمشاورات.
ــــذي عــرضــه  ـــاق ال ـــف ــــرشوع االت ــضــمــن م وت
ــوات  ـــام انــســحــاب ق ــي قــبــل أي ــم املــبــعــوث األم
ـــوö والـــرئـــيـــس املــخــلــوع عيل  ـــح جـــ«عـــة ال

من  أوىل  مــرحــلــة  يف  ـــح  صـــال ـــه  ـــل ال عــبــد 
الــحــديــدة  محافظتي  ومـــن  صــنــعــاء  الــعــاصــمــة 
وتسليم  ـــــرب)،  غ ـــوب  (جـــن وتــعــز  ـــــرب)  (غ
املجلس  يــســمــى  مــا  ـــل  وح ــقــيــل،  ــث ال الــســالح 
ــح  ــون وصــال ــي ــوث ــح ــــذي شــكــلــه ال ــايس ال ــي ــس ال
ــى الــلــجــنــة  ــســم ـــا ت ــــل م ــل أســــبــــوع، وح ــب ق
املعتقل�  ــل  ك ــن  ع واإلفــــراج  العليا،  ــثــوريــة  ال

واألرسى.
منصور  ربـــه  عــبــد  اليمني  الــرئــيــس  ـــوض  وف
االتــفــاق  ــىل  ع للتوقيع  الــحــكــومــة  وفـــد  ـــادي  ه
ــــر عــلــيــه قبل  الـــطـــرف اآلخ ــع  ــي ــوق ــة ت ــط رشي
الحوثي�  لــكــن  الـــجـــاري،  غــشــت  ــن  م الــســابــع 
ـــوا إنــهــم يــريــدون  ـــال رفـــضـــوا االتــــفــــاق، وق
السياسية  ــب  ــوان ــج ال يتضمن  ــال  شــام ــا  ــفــاق ات

واألمنية واالقتصادية واإلنسانية.
األمـــم  ــــرباء  خ ــــده  أع ــر رسي  ــري ــق ت واتـــهـــم 
املفروضة  العقوبات  يــراقــبــون  الــذيــن  املتحدة 
ــخــدام املــدنــيــ�  ــاســت ــيــ� ب ــيــمــن الــحــوث عــىل ال

ــة  ــدول ال تــنــظــيــم  أن  ورأى  بـــرشيـــة،  دروعـــــا 
اإلسالمية يف البالد تلقى أمواال هائلة.

ــه نـــفـــى الـــتـــحـــالـــف الـــعـــر÷  ــت ــه مــــن ج
مدني�،  بــاســتــهــداف  ــه  ل املــوجــهــة  ــات  ــام ــه االت
مدنية  مــنــشــآت  بــاســتــخــدام  الــحــوثــيــ�  ــم  ــه وات

ألغراض عسكرية.
الــحــوثــيــ�  أن  ـــمـــي  األم ــر  ــري ــق ــت ال وذكـــــر 
ــ� يف  ــي ــدن ـــادا قـــرب م ـــت ــلــ� وع أخـــفـــوا مــقــات
الــبــالد)  ــوب  ــن (ج تــعــز  ×حافظة  املــخــا  منطقة 
للهجوم،  الــتــعــرض  لــتــفــادي  متعمدة  ــورة  ــص ب

.íيف انتهاك للقانون الدويل اإلنسا
 105 يف  جــــاء  الــــذي  ــر  ــري ــق ــت ال يف  وجــــاء 
ـــــدويل، إن  صــفــحــات وأعــــد ملــجــلــس األمــــن ال
ــادة الــســعــوديــة  ــي ــق ــري ب ــســك ــع ــف ال ــال ــح ــت ال
بقصف   íـــســـا اإلن الـــــدويل  الــقــانــون  ــهــك  ــت ان
ـــاي املـــايض،  ــزل مـــدí بــقــريــة املــحــلــة يف م ــن م
حـــاالت  ثـــالث  الحـــظـــوا  املــراقــبــ�  إن  ــــال  وق

أخرى تعرض فيها مدنيون للقصف.

ولد الشيخ: املشاورات اليمنية سرتفع السبت

مذكرة اعتقال تركية بحق غولن عىل خلفية االنقالب

تحليل اخباري

الشتباهها   íأفـــغـــا ــوء  ــج ل ــطــالــب  ل صــــورا  الــفــرنــســيــة  الـــرشطـــة  وزعــــت 
ـــس، وتــخــىش  ـــاري ــة ب ــســي ــرن ــف ــعــاصــمــة ال ــال ــوم ب ــج ــه ــ«ل تــخــطــيــطــه ل ــت ــاح ب
ـــر هجوم�  إث ــا  ــه ــي ــجــ«ت عــىل أراض ــه ال ــدد  ــج ت الــفــرنــســيــة مــن  الــســلــطــات 

شهدتها أراضيها الشهر املايض.
إن   2016 غــشــت   4 الــخــمــيــس  ــوم  ــي ال الــفــرنــســيــة  ــالــرشطــة  ب ــصــدر  م ـــال  ق
الــبــالد  يف  لــلــجــوء  يسعى   íــا ــغ ألف صـــورة  وزعـــت  ــس  ــاري ب يف  األمـــن  ــزة  ــه أج
املــصــدر  وأضــــاف  ــعــاصــمــة.  ــال ب ــهــجــوم  ل تخطيطه  احــتــ«ل  يف  الشــتــبــاهــهــا 
له  ــة  ــوي ق مــالحــقــة  عملية  ــجــري  ت وال  الــالجــئ،  اســـم  ــعــرف  ت ال  ــة  ــرشط ال أن 
يف  ــود  ــوج م  íاألفـــغـــا أن  ــوز  ــي ــرتون م صحيفة  ــــرت  وذك ـــراهـــن.  ال ــت  ــوق ال يف 

فرنسا منذ شهرين.
تربطه  ال  مصطفاي  الــكــريــم  عبد  إن  الــداخــلــيــة،  وزارة  يف  مــصــدر  ـــال  وق
قاعة  ـــل  داخ ــهــجــوم  ال مــنــفــذي  أحـــد  وهـــو  مصطفاي  عــمــر  بــإســ«عــيــل  صــلــة 

"باتكالن" للموسيقى يف باريس يوم الـ13 نونرب 2015.
الكريم  عــبــد  مــالحــظــة  ــن  م àكنت  الــســلــطــات  "أن  الــــــوزارة،  وأضـــافـــت 

مصطفاي واعتقلته ورحلته إىل الجزائر".
ـــر هــجــومــ� شهدته«  إث ــجــ«ت ضــدهــا،  ــه ال ــدد  ــج ت مــن  فــرنــســا  ــىش  ــخ وت
أحــد  وأوقــــع  ــة".  ــي ــالم اإلس "الـــدولـــة  لتنظيم  ــ�  ــوال م ــد  ي ــىل  ع ـــايض  امل الــشــهــر 
بيوم  املحتفل�  ــن  م حــشــدا  شــاحــنــة  دهــســت  عــنــدمــا  قــتــيــال،   84 الــهــجــومــ� 

قسا  ــ«ن  ــاج ــه م ذبـــح   íالـــثـــا ــوم  ــج ــه ال ويف  ــس.  ــي ن ــة  ــن ــدي م يف  ــبــاســتــيــل  ال
مسنا.

يد  عـــىل  شــخــصــا   130 مــقــتــل  ــذ  ــن م ــســا  ــرن ف يف  ــة  ــروض ــف م الـــطـــوارئ  وحـــالـــة 
مسلح� ومفجرين انتحاري� يف باريس يف نونرب.

فيه  يــتــوعــد  ــد  جــدي فــيــديــو  ــــا÷  اإلره ــــش"  "داع تنظيم  ـــدر  أص ـــر،  آخ ــاق  ســي ويف 
أوروبا بهج«ت دامية ويدعو إىل "حرق فرنسا".

ــــذي أظــهــر  ــس، الــتــســجــيــل ال ــخــمــي ــة، ال ــي ــان ــط ــربي ــ¤ور" ال ــة"م ــف ــي ــح ــــرشت ص ون
ــي يف  ــراق ــع ـــوض مــعــارك دامــيــة مــع الــجــيــش ال ــدد خ ــص ـــم ب ــارص الــتــنــظــيــم وه ــن ع

ريف مدينة كركوك.
ــنــرص عــىل وجـــوه إرهــابــيــي "داعــــش" لــدى قصفهم  ــفــرح وال وارتــســمــت مــالمــح ال
ــم لــتــدمــ¤ أوروبــــا  ــداده ــع ــت ــن اس ــش، فــيــ« عــــربوا ع ــجــي ــز ال ــرك à املــكــثــف ملــنــاطــق

وحرق فرنسا بشكل خاص.
خــالل  ــث  ب فــقــد  فــرنــســا،  التنظيم  فيها  يــهــدد  الــتــي  األوىل  ـــرة  امل ليست  ـــذه  وه
فــيــهــا بشن  ــد  ــوع ت ــســا"  ــرن ــوان "رســـالـــة إىل ف ــن ــع ب ـــط فــيــديــو  املــــايض رشي الــشــهــر 
الــخــطــوط  كـــل  ـــجـــاوزت  ت ــســا  فــرن "ألن  بـــاريـــس  ــعــاصــمــة  ال يف  جـــديـــدة  عــمــلــيــات 

الحمر" عىل حد تعب¤ه.
وإىل  هـــوالنـــد  فـــرانـــســـوا  ــيس  ــرن ــف ال ــس  ــي ــرئ ال إىل  رســـالـــة  الـــرشيـــط  ــن  ــم ــض وت

الشعب الفرنيس، وكذلك إىل بلجيكا وإىل الناطق� باللغة الفرنسية عموما.

فرنسا تطرد جزائريا وتبحث عن أفغانيا مشتبه به

ــن الــفــصــل 101  ــفــقــرة الــثــانــيــة م ــام ال ــك ــا ألح ــق طب
 269 إىل   264 مــن  ـــواد  امل ومقتضيات  ــور،  ــدســت ال مــن 
قدمت  املــســتــشــاريــن،  ملجلس  الــداخــيل  ــنــظــام  ال ــن  م
بالتحض¤  املكلفة  املــؤقــتــة  املــوضــوعــاتــيــة  املــجــمــوعــة 
ملناقشة  املجلس  سيعقدها  الــتــي  السنوية  للجلسة 
ــبــطــة بــإنــتــاج  ــاســات الــعــمــومــيــة املــرت ــســي وتــقــيــيــم ال

الÏوة، تقريرها خالل شهر يوليوز 2016.

وهنا ال بد من اإلدالء باملالحظات التالية:

ــر  أث الـــدëـــقـــراطـــي  ــاء  ــن ــب ــل ل يـــكـــون  أن  ــن  ــك ë ال 
يستشعر   Ò إذا  ــــان،  ــــس اإلن حـــيـــاة  يف  ـــودي  ـــم ع
فيه  ومـــشـــارك  ــام  ــع ال ــشــأن  ــال ب معني  ــه  ــأن ب املـــواطـــن 
من  فلكه  يف  ــوم  ــح وي ــه  حــول ـــروج  ي ــا  م لــكــل  ومتتبع 
àويلها  مــصــدر  املــواطــن  ــكــون  ي عــمــومــيــة،  ســيــاســات 
هدفها  ويـــكـــون  الــوطــنــي،  الـــدخـــل  يف  ×ــســاهــمــتــه 

ومبتغاها.
فحص  هــو  الــعــمــومــيــة»  ــاســات  ــســي ال «تــقــيــيــم  إن 
فــائــدة  إدراك  وهـــو  والــنــتــيــجــة،  الــســبــب  ــ�  ب للعالقة 
حــيــاة  يف  ـــا  ـــره وأث ــا  ــه ــع وق يف  مــــا،  عـــامـــة  ــة  ــاس ــي س

املواطن� ويف معيشهم اليومي.
 évaluation التقييم  ــ�  ب الــخــلــط  عـــدم  ويــتــعــ� 
التنظيمية  الكفاءة  عىل  يركز  ــذي  ال  audit والتدقيق  
مع  كذلك  الخلط  ــدم  ع وينبغي  ــا،  م ملؤسسة  واملــالــيــة 

وضع املؤرشات ورصد ديناميتها.
واملؤسسات  القطاعات  مــن  العديد  اعتمدت  ــد  وق
منطلق  مــن  التقييم  الــرتابــيــة  ــجــ«عــات  وال العمومية 
يدفع  الــنــفــقــات  تــرشــيــد  ورضورة  ـــايل  امل الــضــغــط  أن 
ســيــاســاتــهــا  وتـــقـــويـــم  مـــراجـــعـــة  إىل  ـــؤســـســـات  امل
ـــع الــتــغــ¤ات املــســرتســلــة  ـــداف ــهــا، وب ــفــقــات ــط ن ــب وض
ــمــرار من  ــاســت ــأكــد ب ــت ــرض ال ــف ــي ت ــت ــة، وال ــارع ــس ــت وامل

مال}ة السياسات املعتمدة واألهداف املرسومة.
ــا  ــري ــوه ــم عـــنـــرصا حـــاســـ« وج ــي ــي ــق ــت ــرب ال ــت ــع وي
ــة الـــرشـــيـــدة. وهــو  ــام ــحــك ــارص ال ــن وفـــاعـــال ضــمــن ع
أو  ــد  ــق ــن ال أو  ـــــرأي  ال ـــــداء  إب مــجــرد  يف  يــنــحــرص  ال 
ــمــرة  ـــــة ومــســت ــــــ¤ورة دا} ـــو ص ـــا ه ـــم، وإ] ـــك ـــح ال
الــشــفــافــيــة  مـــن  جـــو  يف  األداء  تــحــســ�  ــهــدف  ــســت ت

الكاملة والنجاعة والفعالية.
كث¤  يف  أكــــد  قـــد  ـــحـــايل  ال الـــدســـتـــور  كــــان  وإذا 
ــشــارك  ــت ــه وقـــواعـــده عـــىل مــقــاربــات ال ــادئ ــب مـــن م
أدوات  ـــ«د  ـــت اع رضورة  عـــىل  وأرص  ـــة،  ـــارك ـــش وامل
تقييم  وظــيــفــة  ــاد  ــن وإس مؤسساتها  وخــلــق  الــحــكــامــة 
×بدأ  ــعــمــل  وال الـــربملـــان،  إىل  الــعــمــومــيــة  الــســيــاســات 
يتم  ــن  ل كله  ذلــك  فــإن  باملحاسبة،  املــســؤولــيــة  ربــط 
مصاحبا  ـــان  ك إذا  إال  ــوب،  ــل ــط امل بــالــشــكــل  تفعيله 
جميع  ـــىل  ع لــلــتــقــيــيــم  مــتــعــددة  ـــات  ـــي آل ــ¤  ــوف ــت ب
ــحــرص  وال ــة،  ــي ــارج ــخ وال منها  الــداخــلــيــة  املــســتــويــات 
مطلقة  شــفــافــيــة  يف  التقييم  ــام  ــه م àـــارس  أن  ــىل  ع
ـــرش وتــلــقــي  ـــن ـــن االطــــــالع وال ــ� م ــك ــم ــت ــن ال ــم ــض ت
ـــىل مــعــطــيــات  املـــالحـــظـــات واالنــــتــــقــــادات بـــنـــاء ع

واضحة ودقيقة تقرب أكÏ من الحقيقة.
ــات  ــاس ــي ــس ال ــم  ــي ــي ــق ت ــة  ــف ــي ــوظ ب أ\  ـــور  ـــت ـــدس ال
بخطى  ــســ¤  ن ــا  ــن أن الـــيـــوم  ــيــجــة  ــت ــن وال ــة.  ــي ــوم ــم ــع ال
ــور  ــدســت ــل ال ــزي ــن ــة يف ت ــب ــرغ حــثــيــثــة وبـــحـــذر مـــع ال
ـــىل الـــتـــوازنـــات  ـــع الــحــفــاظ ع ــاســب م ــن ــت ــشــكــل ي ب
الــدســتــور.  ــر  ــوه ــج ب ـــاس  ـــس امل دون  ـــرار  ـــق ـــت واالس
الوظائف  ــإحــدى  ك التقييم،  وظيفة  أن  لنا  ويشفع 
ــا  ــه ــات ــاص ـــا زالـــــت يف إره ـــدة، م ـــجـــدي ال ــة  ــي ــان ــربمل ال
ــاه  ــج االت يف  تــســ¤  مــهــمــة  خــطــوات  لكنها  ـــة.  ـــي األول
التقييم  إىل  ــجــوء  ــل ال ــكــون  ي أن  ونــتــمــنــى  الــصــحــيــح. 
ــة  ــي ــربملــان ال ـــة  ـــوالي ال ــا يف  ــخ ــي ــرس ــة وت ــس ــأس أقــــوى م

املقبلة.
من  الـــــÏوة  إنـــتـــاج  ــوى  مــســت عـــىل  تــحــقــق  ما  إن 
املكتسبات  وكـــل  ــة،  ــاجــي ــت اإلن ــة  ــي اآلل تــحــريــك  ــه  شــأن
ëكن  ـــور،  ـــت ـــدس ال هــــذا  ــد  ــه ع يف  تــحــقــقــت  الـــتـــي 
ــز  ــزي ــع ـــة نــحــو àــكــ� وت ـــوي ـــعـــة ق اعـــتـــبـــارهـــا دف
ـــــÏوة يتم  ال ــا، ألنـــه بــخــلــق  ــه ــت ــوي ــق املــؤســســات وت
لتلبية  الـــرضوريـــة  املــــــوارد  مـــن  يــكــفــي  مـــا  ــ¤  ــوف ت
ــي يف  ــي ه ــت ــشــعــب. هـــذه الــتــطــلــعــات ال تــطــلــعــات ال
ـــÏوة  ال ــاج  ــت إن ألن  ـــــرشوع...  م بشكل  ــطــرد  م ــد  ــزاي ت
ـــىل األوضــــــاع االجــتــ«عــيــة والــبــيــئــيــة  يــنــعــكــس ع

والثقافية للمواطن�.
ــث يف  ــدي ــح ــكــÏ ال ــدر مـــا ن ــق ــه ب ــأن وأكـــــاد أجــــزم ب
املــجــاالت  جميع  يف  ــرشــيــدة  ال الحكامة  ــن  ع ــرب  ــغ امل
بحكم  ــا  ــزم ــل م مــنــهــجــا  مــعــهــا  ــحــت  أصــب لـــدرجـــة   –
أدوات  مــواكــبــة  تظل  ــا  م بــقــدر   – الــجــديــد  الــدســتــور 
ويبقى  ضــعــيــفــة،  الــعــمــومــيــة  ــات  ــاس ــي ــس ال تــقــيــيــم 
بعض  مـــن  ــســ¤  ي جـــزء  ــحــرصا يف  ــن م الــتــقــيــيــم  هـــذا 
ــن األحــيــان  الــســيــاســات الــعــمــومــيــة، ويــظــل يف كــثــ¤ م

ذا طابع داخيل ومحدود.
يرتكز   Ò تــركــيــبــيــا،  ــرا  ــري ــق ت يل  ــدو  ــب ي فــالــتــقــريــر 
اعتمد  لكنه  التقييم،  مــجــال  يف  علمي  ـــوذج  [ ــىل  ع

والهيئات  الحكومية  الــقــطــاعــات  ـــراءة  ق عــىل  أســاســا 
ــواضــعــة لــهــذه الـــربامـــج، مع  ــات الــوطــنــيــة ال ــس ــؤس وامل
التقنية  ــر  ــاري ــق ــت وال والــتــحــالــيــل  ـــات  ـــدراس ال ضــعــف 

الدقيقة، 
املجلس  ــر  ــاري ــق ت هـــو  األســـــايس  املـــرجـــع  ــقــى  ــب وي
للتخطيط  الــســامــيــة  ــيــة  واملــنــدوب للحسابات  ـــىل  األع
يبلورها  ــي  ــت ال اآلراء  ــض  ــع وب املـــــؤرشات  ــة  ــب ــراق وم
ــي. وهــو  ــئ ــي ــب املــجــلــس االقــتــصــادي واالجــتــ«عــي وال
والفحص  للتدقيق  صــعــوبــة  يف  الـــربملـــان  يجعل  ــا  م
ـــالالت الــحــقــيــقــيــة وأســبــابــهــا  ـــت ـــوف عـــىل االخ ـــوق وال

وفحصها وإبداع البدائل وتصحيح املسار ... 
وتقاليد  ثقافة  غــيــاب  هــو  كــلــه،  ــذا  ه مــن  ـــى  واألده
ــات  ــاس ــي ــس ــلــمــعــطــيــات حــــول ال الـــنـــرش الــــواســــع ل
من  والــتــمــكــ�  املــعــلــومــة  تــــداول  وضــعــف  العمومية 
التحليل  أدوات  غــيــاب  ــع  م إلــيــهــا،  ــول  ــوص ال ــل  ــائ وس

ورصد املعلومة وتدقيقها وتفكيكها.
ألدوات  الــتــأســيــســيــة  ــة  ــي ــع ــرج امل أن  ـــظ  ـــالح وامل
وما  غــائــبــة،  ـــت  زال ــا  م العمومية  الــســيــاســات  تقييم 
الــقــوانــ�  ــق  طــري ــن  ع ــور  ــت ــدس ال تــنــزيــل  ننتظر  ــا  ــن زل
ــرشع  امل تنبيه  واجــبــنــا  ومـــن  ــة.  ــادي ــع وال التنظيمية 
مرجعية  قــاعــدة  ــهــا  ل لــيــضــع  الــتــقــيــيــم  أدوات  إىل 
ــه وإلـــزامـــيـــتـــه، مع  ــت ــ«رس ــة مل ــن ــام ــة ض ــي مــؤســســات
تلكم  ــل  ــع وج ــتــقــيــيــم،  ال ــظــمــة  أن ــأســســة  م رضورة 
التسي¤  حــســن  ــ«ن  ــض ل مــرجــعــيــة  أداة  ــة  ــف ــوظــي ال
ــــــــاألداء االقــــتــــصــــادي والـــســـيـــايس  ـــــاء ب ـــــق واالرت

واالجت«عي والبيئي.
الــدالالت  مــن     (P.I.B) الــخــام  ــداخــيل  ال الناتج  ف 
واملــغــرب  ــــÏوة.  ال ــاج  ــت إن مـــؤرش  تقييم  يف  ــة  األســاســي
 104.5 مــجــمــوعــه  ×ــا  ــا،  ــي ــرب ع ــثــامــنــة  ال ــة  ــب ــرت امل يف 
من  إفريقيا   13 ال  املرتبة  احــتــل  في«  دوالر،  مليار 
ــام،  ــخ ــج الـــداخـــيل ال ــات ــن ــن ال ــرد م ــف حــيــث نــصــيــب ال

×عدل 3.2 ألف دوالر.
ــا الــنــاتــج  ــه ــي ــا إل ــدن ــرش ومــــن املــــــؤرشات الــتــي ي
ــال  ــج م يف  ــا  ــن ــم ــه ت والــــتــــي  ــــام،  ــــخ ال ــــيل  ــــداخ ال
برملانية  كغرفة  موقعنا  مــن  العمومية،  الــســيــاســات 
ــات الـــرتابـــيـــة، هـــو تــأمــ�  ــ«ع ــج ــال تــعــنــى أســـاســـا ب
الناتج  نصف  ــارب  ــق ي ــا  مل  12 أصــل  مــن  فقط  جهتان 
أن  أي  الــوطــنــي،  الــصــعــيــد  عـــىل  الـــخـــام  ـــيل  ـــداخ ال
يــســتــحــوذ عــىل 48  املــحــمــديــة  الــقــنــيــطــرة –  ــور  ــح م
جهات  أربـــع  وأن  الـــخـــام.  الـــداخـــيل  ــج  ــات ــن ال ــن  م  %

ــيل  ــداخ ال ــج  ــات ــن ال  (3/2) ثــلــثــي  جهتها  مــن  ــن  ــؤم ت
ــوي  ــز وàـــركـــز ق ــي ــرك ــســاهــم يف ت ـــو مـــا ي ـــخـــام. وه ال
ــكــافــئ  ــآلت ـــول الــــآلتــــوازن وال ـــÏوة، ويــســائــلــنــا ح ـــل ل
إنتاج  حت«  علينا  أن  يعني  ــا  م وهــو  ــجــهــات.  ال ــ�  ب
بشكل  نــوزعــهــا  كيف  نــعــرف  أن  علينا  لكن  ــــÏوة،  ال

عادل.
ــص ويف مــقــاربــتــه نــقــاش،  ــواق ــذا املـــؤرش ن ــه لــكــن ل
املهيكل،  ــ¤  ــغ ال ــاد  ــص ــت االق مــظــاهــر  يــحــيص  ال  ـــه  ألن
السكان.  ورفــاهــيــة  ــاواة  ــس امل ــدم  ع يقيس  ال  ــه  أن كــ« 
ــدول  ال مــن  العديد  اعتمدتها  إضافية  مـــؤرشات  ــي  وه
هناك  ــك  ــذل ل ـــيل.  ـــداخ ال ــج  ــات ــن ال ـــؤرش  م إىل  إضــافــة 
ــة  األســاســي ـــــؤرشات  امل مـــن  ـــدد  ع إدراج  إىل  ــة  ــاج ح
قدرته  مــدى  ــاس  ــي وق املجتمع  تــطــور  نوعية  لقياس 
ــح  ــن الـــÏوة لــفــائــدة أوســـع رشائ ــد م ــزي ــاج امل ــت عــىل إن
املــجــتــمــع، مــن ضــمــنــهــا: نــســبــة الــتــشــغــيــل والــجــهــد 
ــعــلــمــي واملــديــونــيــة والــرضــا  ال ــحــث  ــب ال يف مــجــال 
ـــاواة يف  ـــس ـــآلم ــة الــصــحــيــة وال ــي ــع ــوض واالرتــــيــــاح وال
ــدر املــدريس  ــه األجـــور والــفــقــر ومــســتــوى الــعــيــش، وال

وانبعاثات الكربون واستغالل الرتبة ...إلخ
جهته  مـــن  يــوســع  أن  املـــغـــر÷  ـــان  ـــربمل ال وعــــىل 
مختلف  ــع  م املــعــتــمــدة  ــــؤرشات  امل حـــول  ــارة  ــش ــت االس
ـــادي واالجـــتـــ«عـــي  ـــص ـــت ــ� (املـــجـــلـــس االق ــل ــاع ــف ال
ــبــيــئــي، املــنــدوبــيــة الــســامــيــة لــلــتــخــطــيــط،...) من  وال
الشمولية  الـــــÏوة  ــة  ــارب ــق مل مـــــؤرشات  ـــع  وض ـــل  أج
مع  تــنــســجــم  أن  ــجــب  ي مـــــؤرشات  ـــي  وه ــمــغــرب،  ــل ل
ــة، وتـــكـــون مــوضــوع  ــدول ــل ــة ل ــام ــع ــة ال ــي ــج ــي االســرتات

مقاربة تشاركية واسعة.
املــكــانــة  يــعــطــي  ألنـــه  رضوري  ــن  ــري ــم ــت ال ــــذا  وه
ــح بــتــطــور  ــم ــس ــدة املـــــدى. وي ــي ــع ــب لــلــتــصــورات ال
ــعــامــة والــتــقــدم  ــوجــهــات ال ــت ــىل ضـــوء ال املـــــؤرشات ع
ــعــطــي فـــكـــرة حــــول الـــرهـــانـــات  ـــ« ي ـــحـــاصـــل. ك ال

املطروحة.
ــــان الـــرفـــع من  ـــن الـــرهـــانـــات األســـاســـيـــة، ره وم
ــد بــإنــتــاج  ــي ـــاط وط ـــب ــو، والـــــذي لـــه ارت ــم ــن ــــ¤ة ال وت
ــن املــطــالــب  ـــان م ــا، فــــإذا ك ــعــه ــوزي ــن ت ــس ــــÏوة وح ال
مطلب  بــجــانــب   - ــة  ــارب ــغ امل لــلــمــواطــنــ�  ــة  ــي ــاس األس
ــ«دا  ــت واع ــل،  ــدخ ال ــن  م ــع  ــرف وال التشغيل   - ــكــرامــة  ال
ــوات األخــــ¤ة،  ــن ــس ــنــمــو يف ال عــىل مــســتــوى وتــــ¤ة ال
 4 مــعــدل  فــإن   ...  %  4.8 و   4.5 ــ�  ب تـــرتاوح  ــي  ــت وال
للتقليص  املــطــلــوب  ــدل  ــع امل نــصــف  ــالــكــاد  ب ëــثــل   %

معدل  وهـــو  مــلــحــوظ،  بشكل  الــبــطــالــة  مــســتــوى  ــن  م
من  الرفع  كذلك  ويتطلب   %  7 نسبة  يفوق  أن  يجب 
الناشئة  الــــدول  مــســتــوى  إىل  ــة  ــارب ــغ امل دخـــل  مــعــدل 
كمعدل)  دوالر  ألــف   15 و   10 ــ�  ب ـــرتاوح  ي (والــــذي 
ــرب عن  ــغ ــل الــفــردي يف امل ــدخ فــيــ« يــقــل مــتــوســط ال
متوسط  مــن  ــف  ــع أض مــــرات   5 أي  دوالر،   3500

الدخل بالدول الناشئة. 
ونــتــوقــع  ــو،  ــم ــن ال ــــ¤ة  ــر وت ــســاي ن أن  ــا  ــن ل فــكــيــف 
ــدى  بــالــتــخــطــيــط ورصـــــد املــــــؤرشات بــتــقــلــبــاتــهــا م
ــا  ــن تــــوافــــق طــمــوحــاتــنــا الــتــنــمــويــة مــــع وضــع
لنا  ــــام؟  وكـــيـــف  ــــع ال ـــي  ـــ«ع ـــت ـــادي واالج ـــص ـــت االق
الــتــقــلــبــات  عـــن  ×ــنــأى  ــات  ــع ــوق ت عـــىل  نــحــصــل  أن 
ــن الــتــنــبــؤ مع  ـــار م ــوي ق ــن ــىل مــســتــوى س ــظ ع ــحــاف ون

اعت«د تخطيط عىل املدي� املتوسط والبعيد... 
سبق  ــ«  ك  - الــعــمــومــيــة»  الــســيــاســات  «تــقــيــيــم  ف 
حياة  عــىل  مــا  عــامــة  سياسة  ــر  أث إدراك  ــو  -ه قلت  أن 
ــاط  ــب ارت يف  الـــيـــومـــي...  معيشهم  ـــىل  وع ــ�  ــن ــواط امل
ــة،  األســاســي ــات  ــحــدي ــت وال املجتمعية  ــات  ــان ــره ال ــع  م
والتحكم  الطبيعية،  املــــوارد  ــور  ــده ت ــا  ــه رأس وعـــىل 
واألوجــــــه، ويف  الـــواجـــهـــات  ــددة  ــع ــت امل ـــوارق  ـــف ال يف 

وت¤ة النمو... وغ¤ها من التحديات .
يف  الــعــمــومــيــة  ــات  ــاس ــي ــس ال تــقــيــيــم  إخـــضـــاع  وأن 
طــرف  ــن  م تقييمها  ــم  ت ــي  ــت ال الــقــطــاعــيــة  املـــجـــاالت 
كل  أن  ــــح  واض بــشــكــل  كــشــف  ــة،  ــي ــان ــربمل ال الــلــجــنــة 
ــة من  ــق ــ¤ واث ــات الــقــطــاعــيــة املــعــنــيــة غ ــجــي ــي االســرتات
أهــدافــهــا،  مــســار  تــقــديــر  يف  مــتــذبــذبــة  وهـــي  نفسها، 
ضياع  إىل  ـــؤدي  ي ــ«  م االلــتــقــائــيــة،  غــيــاب  إىل  ــة  ــاف إض
ــ¤ة مـــن الـــــÏوة بــســبــب ضــعــف الــحــكــامــة  ــب نــســبــة ك
منذ  التقييم  مــواكــبــة  عــىل  ــرص  ــح وال التدقيق  وعـــدم 
نسب  ــر  ــدي ــق وت تــنــفــيــذهــا  حـــ�  إىل  األوىل  ــرة  ــك ــف ال
ـــداف  ــة األه ــ«ي ــات املــســتــهــدفــة وح ــئ ــف ـــة وال ـــردودي امل

وتهيئتها وتقوëها للمراحل املقبلة.
مثال  الطبيعية،  ــــوارد  امل ــور  ــده ت ــان  ــره ب فــارتــبــاطــا 
لــلــزراعــة  الــقــابــلــة  األرايض  ثــلــث  ـــأن  ب الــقــول  ëــكــن 
األرايض  ثلثا  يعتمد  فــيــ«  مــســقــيــة،  أرايض   (3/1)
تعبئة  وعـــىل  األمـــطـــار،  ــاه  ــي م ــىل  ع  (3/2) ــة  ــي ــزراع ال
بتوفر  رهــ�  الــفــالحــي  فــاإلنــتــاج  إذن  املــائــيــة.  املــــوارد 
ــي...  ــوطــن ــصــاد ال ــت ــة... وهـــو يــرهــن االق ــي ــائ ــــوارد امل امل
ــذا  وه املــنــاخــيــة.  بالتقلبات  مرتبطا  زال  ــا  م ـــذي  ال

خلل إضايف.
السنوي  ــقــريــره  ت يف  ــرب  ــغ امل بــنــك  وايل  أكـــد  وقـــد 
ــي يف  ــن ــوط ال نــســبــة ]ـــو االقــتــصــاد  ــــ¤ عـــىل أن  األخ
بفضل  أســاســا  وذلــــك   ،%  4.5 بــلــغــت   2015 ســنــة 
ـــ¤ة  ــت وت ــي ــق مـــوســـم فـــالحـــي اســـتـــثـــنـــاê. فــيــ« ب

األنشطة غ¤ الفالحية محدودة وبطيئة.
املــجــهــودات  حققت  ــل  ه الــــÏوة،  ــاج  ــت ــإن ب فــعــالقــة 
وهل  مــثــال؟  الــفــالحــي  ــال  ــج امل يف  أهــدافــهــا  العمومية 
الطبيعية  ــــوارد  امل لتدب¤  حــل  بـــوادر  ـــق  األف يف  تــبــدو 
 2025 أفـــق  يف  سننتقل  ــحــن  ون االســتــدامــة،  ــل  ظ يف 
ومــن  املــائــيــة؟  املـــــوارد  يف  ــاص  ــص ــخ ال ــوى  مــســت إىل 
ــعــمــومــيــة يف هــذا  ال ـــ«رات  ـــث ـــت املــســتــفــيــد مـــن االس
ــرب األخــــرض»  ــغ ــم ــل ـــال؟ ومــــا هـــو تــقــيــيــمــنــا «ل ـــج امل
التي  ــيــة  ــان ــث ال ــة  ــام ــدع ــال ب لــه صــلــة  فــيــ«  وخــصــوصــا 

تهم الفالحة املعيشية.
للمخطط  املــرســومــة  األهـــــداف  مــصــ¤  هـــو  ومـــا 
مص¤  ومـــا  ــة؟  ــض ــام غ ــــت  زال مـــا  ــي  ــت ال  ... األزرق 
أنه  يــبــدو  الـــذي   ،2013 الــرقــمــي  املــغــرب  اسرتاتيجية 
أفق  يف  بــديــل  مخطط  عــن  شهر  قبل  اإلعـــالن  ــم  ت ــد  ق
ألســبــاب  ـــرد  وج بتقييم  الــقــيــام  يــتــم  أن  دون   2020
نــواقــصــه؟  الــفــحــص عــن  ــق أو  ــســاب ال فــشــل املــخــطــط 
ــــــالع» و  ـــ� مــخــطــط «إق ــة والــــرابــــط ب ــالق ــع أيــــن ال
  -  2014 الــصــنــاعــيــة  الــتــنــمــيــة  ــع  ــرسي ت ــجــيــة  ــي اســرتات
اسرتاتيجية  تقييم  نــتــائــج  حصيلة  ــي  ه ـــــا  2020؟ وم
 ،2008 ــة  ــن س يف  انــطــالقــه  ــذ  ــن م األخـــــرض  ـــرب  ـــغ امل

وخصوصا في« له صلة بالدعامة الثانية 
ـــ«د عىل  ـــت ـــأن االع ـــو مـــا ëــكــن مــعــه الـــقـــول ب وه
ــون أجــنــبــيــة والــتــي  ــك ــا ت ـــــات، غــالــبــا م مــكــاتــب دراس
ـــا... هـــو الـــذي  ـــه تــســتــأجــر خـــدمـــات غـــ¤ مـــوثـــوق ب

.Ïيؤدي إىل هذا التع
أثــر  إدراك  أن  ــىل  ع الــتــأكــيــد  إىل  بــحــاجــة  ــســت  ول
ــحــدد بــوقــعــهــا عـــىل حــيــاة  ــت ـــا، ي ــاســة عــمــومــيــة م ســي
ما  وهــــو    - ــي  ــوم ــي ال مــعــيــشــهــم  وعــــىل  املـــواطـــنـــ� 
ــــ¤ -  ــه األخ ــاب ــة يف خــط ــالل ــج أكـــد عــلــيــه صــاحــب ال
والــتــحــديــات  املجتمعية  ــات  ــان ــره ال ــع  م ارتـــبـــاط  يف 

األساسية، وعىل رأسها تدهور املوارد الطبيعية.
ــة  ــارب ــق م نـــهـــج  يف  ــــمــــرار  االســــت أن  ــــدو  ــــب وي
يكفي  ×ـــا  ــن  ــؤم م غـــ¤  الــقــطــاعــيــة  ــات  ــي ــج ــي ــرتات االس
من  يتطلب  ملــا  إنــجــاحــه،  لــضــ«ن  التقييم  أدوات  مــن 
ــة واالتــــســــاق. مـــ« يــتــعــ� معه  ــي ــائ ــق ــت املـــال}ـــة واالل
التخطيط  مــنــهــج  إىل  ـــوع  ـــرج ال يف  ــد  ــج ب ــفــكــ¤  ــت ال
قبل  الــشــمــويل  للتقييم  منهج  ـــع  ووض فــيــه  املتحكم 

الحديث عن التقييم القطاعي.

أوعمو: «تقييم السياسات العمومية»
هو فحص للعالقة ب� السبب والنتيجة

غياب ثقافة وتقاليد النرش الواسع للمعطيات حول السياسات العمومية وضعف تداول املعلومة

انعقدت أمس الجمعة، ×جلس النواب، الجلسة الثانية املخصصة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية حول موضوع «إنتاج الÏوة»، حيث 

ألقى عبد اللطيف أعمو، باسم مجموعة العمل التقدمي، مداخلة، اعترب فيها أن «تقييم السياسات العمومية» هو فحص للعالقة ب� 

السبب والنتيجة، وهو إدراك فائدة سياسة عامة ما، يف وقعها وأثرها يف حياة املواطن� ويف معيشهم اليومي.

وأضاف أعمو، أنه يتع� عدم الخلط ب� التقييم évaluation والتدقيق audit الذي يركز عىل الكفاءة التنظيمية واملالية ملؤسسة ما، 

وينبغي عدم الخلط كذلك مع وضع املؤرشات ورصد ديناميتها. وأشار أن العديد من القطاعات واملؤسسات العمومية والج«عات الرتابية، 

اعتمدت التقييم من منطلق، أن الضغط املايل ورضورة ترشيد النفقات يدفع املؤسسات إىل مراجعة وتقويم سياساتها وضبط نفقاتها، 

وبدافع التغ¤ات املسرتسلة واملتسارعة، والتي تفرض التأكد باستمرار من مال}ة السياسات املعتمدة واألهداف املرسومة.
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