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ألقــت الحــرب الروســية يف أوكرانيــا بظاللهــا عــى دول املغــرب العــريب التــي 

بــدأت تتلمــس آثــار االزمــة التــي خلفتهــا الحــرب عــى ســلع غذائيــة أبرزهــا 

القمــح الــذي ارتفعــت أســعاره عامليا،واختلــت آليــات توزيعــه، مــع إعــالن 

روســيا وأوكرانيــا تعليــق تصديــره مــع بدايــة الحرب.وجــاء قــرار الهنــد حظــر 

صــادرات القمــح ليعمــق املخــاوف مــن أزمــة غذائيــة محتملــة.

االفتتاحية

استراتيجيات مغاربية ملواجهة أزمة القمح
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حظــر   ،2022 مايو/أيــار   14 يف  الهنــد  وأعلنــت   
تصديــر القمح،وبــررت احلكومــة الهنديــة القــرار بارتفــاع 
أســعار القمــح الهنــدي محليــاً تأثــراً باألزمــة العامليــة جــراء 
موجــة احلــر التــي حطمــت الرقــم القياســي هــذا الربيــع، 
الشــهور ســخونة  أكثــر  مــارس/آذار 2022  كان  حيــث 
علــى اإلطــاق يف الهنــد منــذ عقــود، ممــا أحلــق أضــراراً 
باملحاصيــل يف الهنــد وقلــص إنتــاج القمــح مبــا يصــل إلــى 
الربــع يف بعــض احلــاالت، حســبما ورد يف تقريــر لصحيفــة 

ــة. »واشــنطن بوســت« األمريكي

وتعــد الهنــد ثانــي أكبــر منتــج للقمــح يف العالــم بعــد 
الصــن، وهــو مــا جعلهــا بديــا  منطقيــا للقمــح األوكرانــي 
والروســي.وكانت احلكومــة الهنديــة قــد أعلنــت عــن خطــة 
مؤخــراً لتصديــر 10 مايــن طــن هــذا العــام، وبــدأت يف 
إرســال وفــود إلــى عــدد مــن الــدول منهــا املغــرب وتونــس 

واجلزائــر ولبنــان؛ لتســويق صادراتهــا مــن القمــح.

كانـــت احلكومـــة الهندية قد أعلنت عـــن خطة مؤخراً لتصديـــر 10 ماليني طن 

هـــذا العـــام، وبـــدأت يف إرســـال وفـــود إلـــى عدد مـــن الدول منهـــا املغـــرب وتونس 

واجلزائـــر ولبنان؛ لتســـويق صادراتها مـــن القمح.
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احلظــر  ظــل  يف  مفقــودا  بــات  البديــل  هــذا  لكــن 
الصادم،وهــو مــا دفــع دول مغاربيــة للبحــث عــن حلــول 
جديــدة لتجــاوز األزمــة املطلة.ففــي تونس،تعــول الســلطات 
ــة  ــت كاف ــث وضع ــى إجنــاح موســم زراعــة احلبوب،حي عل
ــوب  ــر مــا ميكــن مــن احلب ــع أكث ــا مــن أجــل جتمي أجهزته
للتقليــص مــن املــوارد املخصصــة للتوريــد، وتعزيــز األمــن 

الغذائــي للبــاد.

القمــح  شــراء  ســعر  املاضــي  الشــهر  تونــس  رفعــت 
والشــعير مــن املزارعــن املحليــن لتشــجيع اإلنتــاج وحتقيق 
األمــن الغذائي.وقــال وزيــر الزراعــة محمــود إليــاس حمــزة 
ــي  ــاء الذات ــى االكتف ــس تســعى للوصــول إل ــا إن »تون حينه
املقبــل«. املوســم  مــن  بــدءا  الصلــب  القمــح  إنتــاج  مــن 
وأوضــح الوزيــر أّن مختلــف اإلجــراءات املتخــذة إلجنــاح 
مــن  الذاتــي  االكتفــاء  لتحقيــق  االســتراتيجي  البرنامــج 

القمــح الصلــب شــملت جميــع حلقــات املنظومــة الفاحّيــة 
ــنة.  ــة مــن هــذه الّس ــا بداي ــه مّت االنطــاق فيه وأّن

وســتزرع تونــس 800 ألــف هكتــار إضافيــة تخصــص 
ــد  ــي تزي ــذور الت ــر الب ــى توفي ــب وســتركز عل للقمــح الصل
اإلنتاجية.كمــا حــددت وزارة الزراعــة التونســية إجــراءات 
الجنــاح هــذا املوســم حيــث نبهــت أمــس، اخلميــس، بعــدم 
نســبة  بلــوغ  قبــل  احلبــوب  عملّيــة حصــاد  الشــروع يف 
الرطوبــة 13 باملئــة حفاظــا علــى املنتــوج مــن التلــف عنــد 

اخلــزن.

ماليــة  أزمــة  مــن  تعانــي  التــي  تونــس،  وتضــررت 
مــن  العامليــة  القمــح  أســعار  ارتفــاع  مــن  بشــدة  كبيــرة، 
جــراء احلــرب يف أوكرانيــا. وتقــدر قيمــة الــواردات مــن 
احلبــوب يف 2022 بنحــو مليــار دوالر.وجلــأت تونــس 

اجلزائـــر قررت يف بداية العام اجلاري رفع أســـعار شـــراء القمح اللـــني والصلب من 

الفالحـــني لتشـــجيعهم على مضاعفة اإلنتاج حتقيقـــا لألمن الغذائي.
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إلــى تنويــع مصــادر وارادت القمــح. وقالــت وزارة الفاحــة 
مطلــع مــارس املاضــي إن احلكومــة تتطلــع إلــى كل مــن 
ــى إمــدادات  ــا للحصــول عل ــا وروماني األوروغــواي وبلغاري

بديلــة.

وأشــارت يف بيــان حينهــا إلــى أن »حاجيــات البلــد مــن 
ــى  ــو 2022 بالنســبة إل ــة ماي ــى نهاي ــة حت ــوب مؤمن احلب
القمــح الصلــب والشــعير، وإلــى نهايــة يونيــو بالنســبة إلــى 
القمــح اللــن«. وتظهــر التقديــرات الرســمية أن تونــس 
ــة ســنويا مــن احتياجاتهــا مــن  ــة 70 يف املئ تســتورد قراب

ــادة  ــا هــي يف األســاس مــن م ــة منه ــوب، 90 يف املئ احلب
القمــح.

وبدورهــا اجتهــت اجلزائــر الــى التعويــل علــى زيــادة 
وزيــر  حمائية.وتوقــع  كاســتراتيجية  الوطنــي  االنتــاج 
احلفيــظ  عبــد  محمــد  الريفيــة،  والتنميــة  الفاحــة 
مــن  واعــد  قياســي  إنتــاج  املاضي،حتقيــق  هني،األحــد 
احلبــوب خــال هــذا املوســم باملقارنــة بالســنوات األخيــرة 
املاضيــة. مشــيرا الــى ان »الظــروف املناخية املناســبة التي 
اســتمرت حتــى شــهر مايــو اجلــاري ســاعدت علــى ذلــك.

يعـــول املغـــرب علـــى روســـيا وبدائل أخرى لتـــدارك نقص الـــواردات مـــن أوكرانيا، 

بســـبب احلرب،ورفـــع املغـــرب مـــن واردات القمح مـــع بداية الســـنة اجلارية، حيث 

يســـتورد ســـنويا من اخلـــارج، خصوصا مـــن الواليـــات املتحدة األمريكية وفرنســـا 

وأوكرانيـــا وكندا.
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وأكــد الوزيــر ان »كل الوســائل قــد  جنــدت منــذ ثاثــة 
اشــهر إلجنــاح هــذه احلملــة التــي انطلقــت علــى مســتوى 
املناطــق اجلنوبيــة للبــاد منــذ حوالــي عشــرين يومــا و 
انهــا مســتمرة يف باقــي واليــات الوطن«.وأشــار الوزيــر 
لدعــم عمليــات  الدولــة  وفرتهــا  التــي  اإلمكانيــات  الــى 
التخزين،منوهــا بقــرارات رئيــس اجلمهوريــة »التحفيزيــة« 
لشــراء  اجلديــدة  األســعار  خــال  مــن  الشــعبة  لدعــم 
ــري  ــوان اجلزائ ــدى الفاحــن مــن طــرف الدي ــوب ل احلب

املهنــي للحبــوب.

وكانــت اجلزائــر قــد قــررت يف بدايــة العــام اجلــاري 
ــب مــن الفاحــن  رفــع أســعار شــراء القمــح اللــن والصل
لتشــجيعهم علــى مضاعفة اإلنتــاج حتقيقا لألمن الغذائي، 
حســبما أوردتــه وكالــة األنبــاء الرســمية اجلزائرية.وكشــف 

الرئيــس اجلزائــري عبــد املجيــد تبــون الشــهر املاضــي أن 
مخزونــات القمــح يف اجلزائــر كافيــة ملــدة ثمانيــة أشــهر.

وأكــد تبــون أن مواجهــة ارتفاع أســعار احلبــوب وندرتها 
يف الســوق الدوليــة يكمــن يف زيــادة اإلنتــاج الوطني،ونقلــت 
وكالــة االنبــاء اجلزائريــة عــن الرئيــس تيــون قولــه: »نادينــا 
بإنتــاج الزيــت والســكر محليــا ورفــع مردوديــة احلبــوب إلى 
40 قنطــار يف الهكتــار وهــذا قبــل بــدء األزمــة األوكرانيــة. 
التعليمــات حلمايــة  نحــث ونحــرص علــى تطبيــق هــذه 

البــاد مــن تداعيــات األزمــات اخلارجيــة«.

أوكرانيا،كمــا  يف  باحلــرب  املغــرب  تأثــر  جهتــه  مــن 
عرفــت األراضــي الزراعيــة  جفافــا يف كافــة أرجــاء الباد، 
مــن  بأكثــر  القمــح  محصــول  انخفــاض  إلــى  أدى  ممــا 

يف تونس،تعـــول الســـلطات علـــى إجنـــاح موســـم زراعـــة احلبوب،حيث 
وضعـــت كافـــة أجهزتهـــا مـــن أجـــل جتميـــع أكثر مـــا ميكن مـــن احلبوب 
للتقليـــص مـــن املـــوارد املخصصـــة للتوريـــد، وتعزيـــز األمـــن الغذائـــي 

. د للبال
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ــة، إنهــا  النصــف هــذا العام.وقالــت وزارة الزراعــة املغربي
تتوقــع حصــاد 3.2 مليــون طــن مــن احلبــوب يف 2022، 
بانخفــاض %69 عــن العــام املاضــي، بســبب اجلفــاف.
وذكــرت الــوزارة يف بيــان أن محصــول القمــح اللــن ســيبلغ 
1.76 مليــون طــن، والصلــد 0.75 مليــون طــن، والشــعير 

ــرز. ــون طــن، وفــق رويت 0.69 ملي

ــث  ــل وطــأة حي ــدو اق ــرب تب ــة القمــح يف املغ ــن ازم لك
أعلنــت روســيا أنهــا ســتواصل تصديــر احلبــوب وخاصــة 
بالســفارة  التجــاري  املمثــل  املغرب.وقــال  إلــى  القمــح 
يف  غفريشــفيلي  تســينغامز  ارتيــوم  بالربــاط  الروســية 
تصريــح لوكالــة تــاس أن املغــرب ســيتلقى شــحنات احلبوب 
الروســية يف الوقت املحدد.وبحســب الدبلوماســي الروسي 
فــإن حجــم التبــادل التجــاري بــن روســيا واملغــرب ارتفــع 

بنحــو ٪50 يف الفتــرة مــن ينايــر إلــى فبرايــر 2022.

ويعــول املغــرب علــى روســيا وبدائــل أخــرى لتــدارك 
احلرب،ورفــع  بســبب  أوكرانيــا،  مــن  الــواردات  نقــص 
املغــرب مــن واردات القمــح مــع بدايــة الســنة اجلاريــة، 
حيــث يســتورد ســنويا مــن اخلــارج، خصوصــا مــن الواليات 
املتحــدة األمريكيــة وفرنســا وأوكرانيــا وكنــدا، مــا بــن 
ــن  ــوب، مــن القمــح الل ــون قنطــار مــن احلب 60 و75 ملي

والصلــب والشــعير والــذرة، بحســب جريــدة هيســبريس 
املغربيــة. اإللكترونيــة 

رئيــس  املحمــدي،  جمــال  عــن  اجلريــدة  ونقلــت 
الفدراليــة الوطنيــة لتجــار احلبــوب  يف املغــرب، قولــه إن 
ــة، لكــن  »اســتيراد القمــح توقــف بســبب األزمــة األوكراني
ذلــك ال يطــرح إشــكاال كبيــرا بالنســبة إلــى املغــرب بالنظــر 
األبيــض  البحــر  للمغــرب يف  االســتراتيجي  املوقــع  إلــى 
ال  حاليــا  املشــكلة  أن  إلــى  املحمــدي  املتوسط«.وأشــار 
تكمــن يف اســتيراد القمــح مــن أوكرانيــا ألن املغــرب ينــوع 
شــركاءه يف هــذا الصــدد، لكــن املشــكلة احلقيقيــة تكمن يف 
ارتفــاع األســعار بســبب كلفــة النقــل البحــري والبــري، لكــن 
الدولــة املغربيــة تدعــم أســعار القمــح مــا يجعلهــا مســتقرة 

ــات. رغــم األزم

باســم  الرســمي  الناطــق  بايتــاس  مصطفــى  وقــال   
احلكومــة خــال النــدوة الصحفيــة التــي أعقبــت اجتمــاع 
مــاي،أن   19 اخلميــس  املنعقــد  احلكومــي  املجلــس 
احلكومــة ستســتمر يف دعــم هــذه املــادة األساســية يف 
الشــرائية  القــدرة  لتعزيــز  الوطنــي  الغذائــي  النظــام 
للمواطنــن، وذلــك رغــم الكلفــة املرتفعــة جــراء الظرفيــة 

الراهنــة. الدوليــة 
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شريف الزيتوني

يبــدو أن الرئيــس التونــي قيــس ســعّيد قــد اتخــذ قــرار الالعــودة يف خياراتــه والقطــع التــام 

مــع كل املــايض الســيايس والدســتوري يف البــالد. الخيــارات التــي بدأهــا يــوم 25 يوليــو 2021، 

بإقالــة الحكومــة وتجميــد الربملــان ثــم حلــه يف مرحلــة الحقــة، وحــل أغلــب الهيئــات املحســوبة 

عــى عرشيــة الحكــم الســابقة، مــازال يف كل مــرة يضيــف عليهــا إجــراءات تخلــف جــدال كبــرا 

بــن مؤيديــه ومعارضيــه، لكــن بالنســبة إليــه ال نيــة للرتاجــع مهــا كان حجــم الضغــط الداخــي 

والخارجــي ومهــا تعاظمــت التخوفــات مــن توجهــه نحــو الحكــم الفــردي وكل مــا فيــه مــن 

مخاطــر عــى بلــد بالــكاد تحســس خطواتــه األوىل نحــو الدميقراطيــة.

إجراءات الرئيس التونسي..

والفشل النجاح  سيناريوهات 
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اجلديــد يف إجــراءات ســعّيد هــو تعيــن جلنة استشــارية 
مكلفــة بصياغــة مشــروع دســتور جلمهوريــة جديدة يرأســها 
أســتاذ القانــون الدســتوري الصــادق بلعيــد الــذي ال يلقــى 
قبــوال حتــى لــدى أقــرب مســاندي الرئيــس العتبــارات 
مرتبطــة بعمــر الرجــل وبتاريخــه مــا قبــل حتــوالت 2011. 
يف هــذه املــرة أراد الرئيــس التونســي أن يطلــق رصاصــة 
الرحمــة علــى املرحلــة املاضيــة، مبــا فيهــا الدســتور الــذي 
يعتبــر أن لــم يســتجب حلــاالت االنســداد التــي وقعــت فيهــا 
البــاد يف أكثــر مــن مناســبة، حتــى يف احلالــة التــي حســم 
فيهــا األمــور لفائدتــه يف 25 يوليــو املاضــي، والتــي بقيــت 

محــل خــاف حــول شــرعية مــا قــام بــه إلــى اليــوم.

هــي   استشــارية،  جلــان  ثــاث  إلــى  الهيئــة  وتتفــرع 
ــة«  ــة واالجتماعي ــة االستشــارية للشــؤون االقتصادي »اللجن
و«اللجنــة االستشــارية القانونيــة« و«جلنــة اجلــوار الوطني«، 
ــة« ذات خبــرة يف  تــرأس كل واحــدة منهــا شــخصية »وطني

مجالهــا، أهمهــا جلنــة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
التــي يرأســها عميــد املحامــن ابراهيــم بودربالــة املعــروف 

ــده القــوي إلجــراءات ســعّيد. بتأيي

قيــس ســعيد خــال اإلعــان عــن اللجنــة قــال إنهــا 
»ستتشــكل بهــدف اإلعــداد لتأســيس جمهوريــة جديــدة 
تنهــي أعمالهــا يف ظــرف وجيــز«، وسُتســند إليهــا مهمــة 
إدارة حــوار وطنــي، لبحــث العمليــة السياســية يف البــاد 
وإخراجهــا مــن اإلشــكاليات املتواصلــة، لكنهــا بالتأكيــد 
ســتكون أمــام طريــق غيــر ســالك، ألن الرئيــس أعلنهــا 
صراحــة أنــه ســيختار املشــاركن يف ذلــك احلــوار، ويبــدو 
إلــى  غيــر مقتنــع بفكــرة األحــزاب ويســعى يف كل مــرة 
تصغيرهــا وتصغيــر دورهــا، بــل حتميلهــا مســؤولية الفشــل 
الــذي عاشــته البــاد يف العشــرية املاضيــة. والغريــب أنه لم 
يعــر اهتمامــا حتــى لألحــزاب التــي تؤيــد مســار 25 يوليــو، 
ــر أحــزاب  ــة الشــعب، أكب ــه اســتقبل األمــن حلرك رغــم أن

يبـــدو أن الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعّيد قـــد اتخـــذ قـــرار الالعـــودة يف خياراتـــه 
والقطـــع التـــام مـــع كل املاضـــي السياســـي والدســـتوري يف البـــالد، بتشـــكيله لهيئة 
استشـــارية من أجل جمهورية جديـــدة بثالث جلان مكلفة باإلصالحات السياســـية 

واحلوار. واالقتصاديـــة 
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املــواالة، لكنــه حســب معارضــن اســتقبال مجامــات أكثــر 
ــاء تشــريك يف احلــوار. ــه لق من

يف ردود األفعــال الرافضــة لقــرار الرئيــس التونســي، 
أعلــن االحتــاد العــام التونســي للشــغل أنــه غيــر معنــي بــأي 
حــوار مســبق املخرجــات، معتبــرا أن االســتثناءات التــي 
ــد  ــى مزي ــؤدي إال إل ــن ت ــة ول ــر منطقي ــا ســعّيد غي يطرحه
التعقيــد. ســامي الطاهــري األمــن العــام املســاعد قــال 
ــة لاحتــاد، إن  ــة اإلداري ــه بعــد اجتمــاع للهيئ ــح ل يف تصري
احلــوار »شــكلي« ويقصــي القــوى املدنيــة، ويجــب أن يكــون 
مفتوحــا أمــام مشــاركة األحــزاب واملنظمــات الوطنيــة وغير 

مبنــي علــى نتائــج ســابقة ومشــروطة.

كمــا اســتنكرت بعــض األحــزاب السياســية مــا اعتبرتــه 
تفــردا بالقــرار واســتبعادها مــن احلــوار الوطنــي، داعيــة 
إلــى عــدم االعتــراف بــه ومبخرجاتــه. وقالــت تنســيقية 
األحــزاب االجتماعيــة والدميقراطّيــة، التــي تضــم كا مــن 
التيــار الدميقراطــي، واحلــزب اجلمهــوري، والتكتــل مــن 
أجــل العمــل واحلريــات، عــن رفضهــا التوجــه الــذي يريــده 
مــا ســمته برئيــس ســلطة األمــر الواقــع قيس ســعيد، »الذي 
دفــع البــاد مــن خالــه نحــو مســار يقــزم املجتمــع ويلغــي 

دور األحــزاب السياســية ويهّمــش منظمــات املجتمــع املدنــي 
ويجعلهــا شــاهدة زور علــى صياغــة دســتور ُكتــب يف الغــرف 

املغلقة«.

بــل إن تلــك األحــزاب، حّملــت كل مــن يقبــل االنخــراط 
يف إجــراءات قيــس ســعّيد مســؤولياته القانونيــة املترتبــة 
علــى مــا قالــت إنــه »مشــاركة يف قلــب هيئــات الدولــة«، 
ويف هــذا رســالة فحواهــا أخاقــي باألســاس، باعتبــار أن 
ــم يعــودوا مكترثــن للمســائل الدســتورية  ــو الرئيــس ل موال
والقانونيــة بقــدر االنخــراط فيمــا هــو سياســي يقطــع مــع 

املنظومــة الســابقة.

قيـــس ســـعيد خالل اإلعالن عـــن اللجنة االستشـــارية قال إنها »ستتشـــكل بهدف اإلعداد لتأســـيس 
جمهوريـــة جديـــدة تنهي أعمالهـــا يف ظرف وجيز«، وستُســـند إليها مهمـــة إدارة حـــوار وطني، لبحث 

العملية السياســـية يف البـــالد وإخراجها من اإلشـــكاليات املتواصلة.

اســـتنكرت بعض األحـــزاب السياســـية ما اعتبرتـــه تفردا 
بالقرار واســـتبعادها من احلوار الوطنـــي، داعية إلى عدم 

االعتراف بـــه ومبخرجاته.
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مــن جانبــه نبــه حــزب العمــال التونســي ذو التوجــه 
اليســاري، إلــى مــا اعتبرهــا خطــوة خطيــرة، فيهــا »مواصلــة 
للخطــوات الســابقة التــي خطاهــا رئيــس الدولــة والتــي 
انقــّض مبوجبهــا علــى كافــة مفاصــل احلكــم وأخضعهــا 
لســلطته«، معتبــرة أن الرئيــس التونســي »هّيــأ كل الظــروف 
.. إلــى مرحلــة وضــع أســس نظامــه الشــعبوي االســتبدادي 
عبــر ›هيئــة وطنّيــة استشــارية شــكلية‹ لــن يتجــاوز دورهــا 
ــره مــن دســتور ونظــام سياســي  ــر مــا يريــد هــو متري متري

ــة«. ــة وثقافي ــة واجتماعي ــارات اقتصادي ــي واختي وانتخاب

وقــال احلــزب إن »مشــروع قيــس ســعّيد ال هــو جمهورية 
ــا هــو مشــروع حكــم  ــدة وإّن ــة جدي ــة وال هــو جمهوري ثالث
فــردي اســتبدادي فاقــم وســيفاقم مشــاكل الوطــن والشــعب 
ويف  حّريتهــم  يف  املخاطــر  أكبــر  إلــى  اليــوم  املعّرضــن 

ــم«. ــم ويف أمنه معيشــتهم ويف كرامته

حركــة النهضــة الواجهة احلقيقية يف معارضة الرئيس، 
أعلــن  التــي  االستشــارية  الهيئــة  علــى  بدورهــا  علقــت 
عنهــا، معتبــرة أن القــرار ُيعــد خروجــا تامــا عــن الشــرعية 

الدســتورية وتكريســا ملــا ســمته انقــاب 25 يوليــو. ودعــت 
»إلــى  حلفاءهــا  مايــو،   21 يــوم  لهــا  بيــان  يف  احلركــة 
مواصلــة النضــال وتوحيــد اجلهــود الســتعادة الدميقراطيــة 
وحمايــة احلريــات وحقــوق االنســان واحتــرام أســس النظــام 
اجلمهــوري وإنقــاذ البــاد مــن مخاطــر االنهيــار االقتصادي 
واملالــي واالجتماعــي ومــن العزلــة الدوليــة التــي تعيشــها 

بســبب االنقــاب وسياســاته«، حســب زعمهــا.

أمــر آخــر الفــت يف مــا يقــوم بــه الرئيــس هــو بــرود جبهة 
املــواالة جتــاه مــا يقــوم بــه، حيــث بــدأت التصريحــات تتكــرر 
مــن أحــزاب حركــة الشــعب والوطنيــن املوحــد وبعــض 
الشــخصيات السياســية، بــأن الرئيــس يتوجــه نحــو التفــرد 
بالقرارات وأن إعانه عن الهيئة االستشارية كان متسرعا 
وال تبــدو فيــه النّيــة لتشــريك األحــزاب ممــا قــد يفقــده 
قيمتــه ويشــكك يف مخرجاتــه، وهــذه مواقــف قــد جتعــل 
قيــس ســعّيد أمــام حــرج كبيــر، رغــم أن مــن مت تعيينهــم 
يف اللجــان االستشــارية يؤكــدون أن املســار ســينجح وأن 
األطــراف املعارضــة ســتلتحق باحلــوار إلــى حــن اخلــروج 

بالبــاد مــن األزمــة التــي طالــت.

يف مـــا يقـــوم بـــه الرئيـــس هو برود جبهـــة املواالة جتـــاه ما يقوم بـــه، حيث بـــدأت التصريحات تتكـــرر من أحزاب 
حركـــة الشـــعب والوطنيـــني املوحد وبعض الشـــخصيات السياســـية، بـــأن الرئيس يتوجـــه نحو التفـــرد بالقرارات 
وأن إعالنـــه عن الهيئة االستشـــارية كان متســـرعا وال تبدو فيه النّية لتشـــريك األحزاب ممـــا قد يفقده قيمته 

ويشـــكك يف مخرجاته.
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جناة فقيري

بعــد قطيعــة دبلوماســية عميقــة بــن مدريــد والربــاط، اســتبعد املراقبــون حــال 

ــد  ــريب محم ــل املغ ــع العاه ــاء تجم ــة عش ــع مبأدب ــيء الجمي ــا، فوج ــا له قريب

ــن  ــام م ــدا لع ــع ح ــيز وتض ــدرو سانش ــباين بي ــوزراء اإلس ــس ال ــادس برئي الس

ــن. ــن البلدي ــاردة ب ــرب الب الح

التقارب املغربي اإلسباني..مالمحه وأسبابه
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جائحــة  بســبب  احلــدود  إغــاق  مــن  عامــن  بعــد 
فيــروس كورونــا واألزمــة الدبلوماســية بــن البلديــن، أعــاد 
املغــرب وإســبانيا، فتــح حدودهمــا البريــة يف جيبــي ســبتة 
ومليليــة برقابــة أمنيــة و تدفــق »تدريجــي ومنظــم« وفتحــت 
أبــواب املعبــر احلــدودي بــن ســبتة والفنيــدق وعبرتهــا 
وفــق  اإلســباني،  اجلانــب  باجتــاه  الســيارات  عشــرات 

مصــادر إعاميــة إســبانية.

يعتبــر إعــادة فتــح املعابــر أولــى اخلطــوات يف خارطــة 
طريــق »املصاحلــة الدبلوماســية اإلســبانية املغربيــة« التــي 
بيــدرو سانشــيز  الــوزراء اإلســباني  أعلــن عنهــا رئيــس 
وتشــمل  املاضــي.  أفريل/أبريــل  للربــاط  زيارتــه  خــال 

ــات التعــاون  ــة، واتفاقي أيضــا اســتئناف الرحــات البحري
إلــى عمليــة  املتعلقــة بالهجــرة غيــر النظاميــة، إضافــة 
عبــور املغاربــة املقيمــن بأوروبــا موانــئ البلديــن خــال 

عطلــة الصيــف املقبــل.

لرتــق  جــادة  إســبانية  خطــوة  يف  ســابق،  وقــت  ويف 
صــدع اخلافــات الدبلوماســية مــع املغــرب، غيــرت مدريــد 
موقفهــا جتــاه مشــكلة الصحــراء واعتبــرت أن املبادرة التي 
طرحهــا امللــك محمــد الســادس مبثابــة األســاس »األكثــر 
جديــة وواقعيــة ومصداقيــة مــن أجــل تســوية اخلــاف« 
حــول الصحــراء، وهــو مــا اعتبــره املحللــون التمهيــد األولي 

لعــودة  لعــودة العاقــات املغربيــة اإلســبانية.

 يعتبر إعادة فتح املعابر أولى اخلطوات يف خارطة طريق »املصاحلة الدبلوماســـية اإلســـبانية املغربية« 	 
التي أعلن عنها رئيس الوزراء اإلســـباني بيدرو سانشـــيز خالل زيارته للرباط أفريل/أبريل املاضي

 يف خطـــوة إســـبانية جادة لرتـــق صدع اخلالفات الدبلوماســـية مع املغـــرب، غيرت مدريـــد موقفها جتاه 	 
مشـــكلة الصحـــراء واعتبـــرت أن املبـــادرة التـــي طرحها امللـــك محمد الســـادس مبثابة األســـاس »األكثر 

جديـــة وواقعيـــة ومصداقية مـــن أجل تســـوية اخلالف« حـــول الصحراء
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ويف تواصــل لوتيــرة التقــارب اإلســباني مــن املغــرب، 
إســباني،  بالبرملــان  اخلارجيــة  الشــؤون  جلنــة  رفضــت 
مقترحــا قدمــه حــزب فوكــس املتطــرف. ويقــوم املقتــرح 
»أوروبــا  اإلســبانية  األنبــاء  وكالــة  حســب  املرفــوض، 
بريــس« علــى مطالبــة االحتــاد األوروبــي بفــرض عقوبــات 
اقتصاديــة علــى املغــرب واجلزائــر وموريتانيــا وحرمــان 
مواطنــي هــذه الــدول مــن التأشــيرات أو تطبيــق سياســة 

فرنســا التــي قلصــت مــن عددهــا إلــى النصــف.

املغــرب  أن  إلــى  املتطــرف  احلــزب  برملانيــو  ولفــت 
ــات الهجــرة كســاح جيوسياســي،  ــة تدفق »يســتخدم ورق
واالحتــاد  إلســبانيا  التفاوضــي  املوقــف  إلضعــاف 

األوروبــي.« وحصــل االقتــراح الــذي عــرض علــى التصويت 
مبجلــس الشــيوخ اإلســباني علــى مــا مجموعــه 26 صوًتــا 
معارًضــا، يف مقابــل امتنــاع واحــد عــن التصويــت، وصــوت 

واحــد ينتمــي حلــزب فوكــس صــوت لصالــح املقتــرح.

ويف الســابع مــن أبريــل املاضــي، عقــب اجتمــاع يف 
الســادس، ورئيــس  املغربــي محمــد  امللــك  بــن  الربــاط 
الــوزراء اإلســباني بيــدرو سانشــيز  أعــرب اجلانبــان عــن 
»اســتعدادهما لبــدء مرحلــة جديــدة تقــوم علــى أســاس 
والتعــاون  الدائــم  والتشــاور  املتبادلــة  والثقــة  االحتــرام 
الصريــح واملخلــص« بحســب بيــان صــادر عــن القصــر 

امللكــي املغربــي.

 ويف تواصـــل لوتيـــرة التقارب اإلســـباني من املغرب، رفضت جلنة الشـــؤون اخلارجية بالبرملان إســـباني، 	 
مقترحـــا قدمـــه حـــزب فوكـــس املتطرف...يقـــوم  علـــى مطالبـــة االحتـــاد األوروبـــي بفـــرض عقوبـــات 

اقتصاديـــة علـــى املغرب
 أعـــرب اجلانبـــان عن »اســـتعدادهما لبـــدء مرحلة جديدة تقوم على أســـاس االحتـــرام والثقة املتبادلة 	 

والتشـــاور الدائـــم والتعاون الصريح واملخلص« بحســـب بيـــان صادر عن القصـــر امللكي املغربي
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وأوضــح  نــص البيــان أن سانشــيز، أعــاد التأكيــد علــى 
ــة  ــه الشــهر املاضــي جتــاه قضي ــذي أعــرب عن املوقــف ال
ــن  ــد سانشــيز يف ســياق آخــر أن الطرف الصحــراء.  وأّك
اتفقــا علــى »خارطــة طريــق واضحــة تســمح بــإدارة األمــور 
ــة وحســن  ــروح طبيعي محــل االهتمــام بطريقــة منســقة، ب

جــوار، دون مجــال ألفعــال أحاديــة اجلانــب«.

وتشــمل خارطــة طريــق حتســن العاقــات بــن البلديــن 
ــة لألفــراد والبضائــع  »االســتئناف الكامــل للحركــة العادي
بشــكل منظــم، مبــا فيهــا الترتيبــات املناســبة للمراقبــة 
اجلمركيــة ولألشــخاص علــى املســتوين البــري والبحــري، 
وكذلــك إعــادة الربــط البحــري للمســافرين بــن البلديــن، 
حــاال وبشــكل تدريجــي إلــى حــن فتــح جميــع الرحــات«.

زيــارة  فــإن  املغربــي،  امللكــي  للديــوان  بــاغ  وحســب 
رئيــس الــوزراء اإلســباني تأتــي امتــدادا ملحادثــات هاتفيــة 
شــهر  أواخــر  وسانشــيز  الســادس  محمــد  امللــك  بــن 
مــارس/آذار املاضــي، وبعــد الرســالة التــي »التزمــت فيهــا 
احلكومــة اإلســبانية تدشــن مرحلــة جديــدة يف العاقــات 
بــن اململكتــن، قائمــة علــى الشــفافية واالحتــرام املتبادل«.

كمــا قالــت املغــرب أنــه »ينتظــر التعــاون االقتصــادي 
بــن املغــرب وإســبانيا مســتقبل واعــد، بالنظــر لــإرادة 
الراســخة للبلديــن يف إعطــاء دفعــة جديــدة لعاقاتهمــا 
الثنائيــة مــن أجــل شــراكة قويــة وآفــاق واعــدة يف العديــد 
ــن الشــريكن. ولهــذا  ــة بالبلدي مــن القطاعــات االقتصادي
لــم يكــن التعــاون االقتصــادي بــن املغــرب وإســبانيا وليــد 

تشـــمل خارطـــة طريق حتســـني العالقـــات بني البلديـــن »االســـتئناف الكامـــل للحركة العاديـــة لألفراد 	 
والبضائع بشـــكل منظم، مبا فيها الترتيبات املناســـبة للمراقبة اجلمركية ولألشـــخاص على املســـتويني 
البـــري والبحـــري، وكذلك إعـــادة الربط البحري للمســـافرين بـــني البلدين، حاال وبشـــكل تدريجي إلى 

حـــني فتح جميـــع الرحالت«
حســـب بـــالغ للديوان امللكـــي املغربي، فإن زيارة رئيس الوزراء اإلســـباني تأتي امتـــدادا ملحادثات هاتفية 	 

بني امللك محمد الســـادس وسانشـــيز أواخر شـــهر مارس/آذار املاضي
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تاريخيــة  بشــراكة  يرتبطــان  اجلاريــن  فالشــريكن  األمــس 
واســتراتيجية مدعــوة لتعزيزهــا أكثــر باالســتفادة مــن املوقــف 

اجلديــد للحكومــة اإلســبانية.«

نــدوة  ويف ذات الســياق وخــال تصريحــات ســابقة يف 
صحفيــة ببرشــلونة، أكــد وزيــر الشــؤون اخلارجيــة واالحتــاد 
ألباريــس،  مانويــل  اإلســباني، خوســيه  والتعــاون  األوروبــي 
أن املغــرب وإســبانيا مرتبطــان بأزيــد مــن 16 مليــار أورو 
قيمــة املبــادالت التجاريــة، وأن املغــرب هــو ثالــث أكبــر شــريك 
ــي. وأوضــح  ــن خــارج اإلحتــاد األوروب اقتصــادي إلســبانيا م
أن الصــادرات اإلســبانية نحــو املغــرب ارتفعــت بنســبة 29 
شــركة  ألــف  أن 17  مضيفــا  باملائــة يف 2021/2020، 
إســبانية لديهــا عاقــات جتاريــة مــع املغــرب، و700 أخــرى 

مســتقرة يف البلــد اجلــار.

وتعتبر إســبانيا الشــريك التجاري الرئيســي للمغرب حيث 
ــة  ــا الهجــرة والطاق ــة بينه ــا مختلف ــدان يف قضاي ــاون البل يتع
ومكافحــة التطــرف. ويجمــع الكثيــرون علــى أن مدريــد خطــت 
ــى عاقاتهــا  ــه مــن مصلحتهــا احلفــاظ عل هــذه اخلطــوة ألن
مــع الربــاط وســط مــا يجمعهمــا مــن مصالــح كثيــرة مشــتركة 

وباعتبــار املغــرب بوابــة مهمــة لهــا نحــو إفريقيــا.

 أكد وزير الشـــؤون اخلارجيـــة واالحتاد األوروبي 
والتعاون اإلســـباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن 
املغرب وإســـبانيا مرتبطـــان بأزيد مـــن 16 مليار 
أورو قيمـــة املبـــادالت التجاريـــة، وأن املغـــرب هو 
ثالـــث أكبر شـــريك اقتصادي إلســـبانيا من خارج 

اإلحتـــاد األوروبي

 قالـــت املغـــرب أنه »ينتظـــر التعـــاون االقتصادي 
بـــني املغـــرب وإســـبانيا مســـتقبل واعـــد، بالنظـــر 
دفعـــة  إعطـــاء  يف  للبلديـــن  الراســـخة  لـــإرادة 
جديـــدة لعالقاتهمـــا الثنائيـــة مـــن أجل شـــراكة 
قويـــة وآفـــاق واعـــدة يف العديـــد مـــن القطاعات 

االقتصاديـــة بالبلديـــن الشـــريكني
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رامي التلغ

املليشيات والتدخل التركي.. 
 شوكة يف خاصرة ليبيا

منــذ تأجيــل االنتخابــات الرئاســية الليبيــة، وتشــكيل حكومــة جديــدة مــن 

قبــل مجلــس النــواب، تفاقمــت حالــة الغمــوض الســيايس واالنقســامات 

املؤسســاتية داخــل ليبيــا.
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لكّنهـــا يف الوقت ذاته وضعت تركيـــا يف مأزق، خاصة 
أّن عاقتهـــا مـــع رئيـــس احلكومة املكلـــف اجلديد فتحي 
باشـــاغا جيـــدة جداً، ومـــع املنتهيـــة واليته عبـــد احلميد 
الدبيبـــة أيضـــاً الذي ضمـــن مصاحلها منذ تســـلمه زمام 

األمـــور يف ليبيا.

كمـــا جعلـــت املجموعـــات املســـلّحة يف حالـــة ارتبـــاك 
نظـــرا للتقاطعـــات املتعددة التي جتمع باشـــاغا و الدبيبة 

مـــا يحّتم إعـــادة توزيع خرائـــط متوقع امليليشـــيات.

ويف ســـياق مّتصـــل، كتبـــت صحيفـــة »املونيتـــور« أّن 
تركيـــا تواجـــه خيـــارات صعبـــة يف ليبيـــا، ما لم يتـــّم حّل 
الصـــراع على الســـلطة، وثّمة احتمال ملواجهة عســـكرية، 
إذا حاولـــت احلكومـــة اجلديـــدة دخـــول طرابلـــس عنوة.

وأشـــارت الصحيفـــة إلى تغيـــرات علـــى األرض تدفع 
تركيا للّعب بشـــكل أكثر انفتاحاً وحزمـــاً يف امللف الليبي، 
بعـــد أن أثـــارت يف وقـــت ســـابق انزعاجـــاً مّمـــا وصفتـــه 
بتحالـــف رئيـــس احلكومـــة اجلديـــد فتحـــي باشـــاغا مع 
القوات الشـــرقية، وال ســـّيما القائد العام للجيش املشـــير 
خليفـــة حفتـــر، ورئيـــس البرملـــان عقيلة صالح، الســـاعي 
لإطاحـــة بواليـــة حكومة الوحـــدة الوطنية برئاســـة عبد 

احلميـــد الدبيبة، بحســـب الصحيفة.

وقـــال تقريـــر »املونيتور«: إّن أنقرة عملت بشـــكل وثيق 
مع باشـــاغا خال فتـــرة توليه منصب وزيـــر الداخلية يف 
حكومـــة الوفـــاق، »إال أّن الوضـــع اليـــوم اختلف بالنســـبة 
إلـــى الرئيس التركي رجب طيب أردوغـــان، الذي يرى أّن 
حكومة باشـــاغا حتت تأثير حفتـــر وعقيلة صالح، اللذين 

كشـــف موقع »أفريكا إنتليجنس« الفرنســـي أن تركيا تعهدت بالضغط على رئيس وزراء حكومة الوحدة 
الوطنيـــة، عبد احلميد الدبيبـــة، للموافقة على مفاوضات مع رئيس وزراء حكومة االســـتقرار الوطني، 

فتحي باشـــاغا، ومع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليجاد حل ســـلمي.
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عارضا بشدة الوجود العسكري التركي يف ليبيا«.

من جانبه،كشـــف موقع »أفريكا إنتليجنس« الفرنســـي 
أن تركيـــا تعهـــدت بالضغـــط علـــى رئيـــس وزراء حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة، عبد احلميـــد الدبيبـــة، للموافقة على 
مفاوضـــات مع رئيـــس وزراء حكومة االســـتقرار الوطني، 
فتحي باشـــاغا، ومـــع رئيس مجلس النـــواب عقيلة صالح 

اليجاد حل سلمي.

الوســـاطة  عـــرض  الدبيبـــة  رفـــض  مـــارس،  يف 10 
التركية، قائاً إنه مســـتعد الســـتخدام الوسائل العسكرية 
ملواجهـــة باشـــاغا. كما الحظـــت صحيفـــة »أراب ويكلي«، 
أثـــار اقتـــراح أنقـــرة قلق الدبيبـــة، ألنه سيشـــكل اعتراًفا 
ضمنًيـــا بحكومـــة »باشـــاغا«، وبالتالـــي، نهايـــة تفويـــض 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة. مـــن جهتـــه، رفض باشـــاغا، 
الـــذي كان قـــد ُدعـــي إلـــى منتـــدى أنطاليا الدبلوماســـي 
يف الفتـــرة مـــن 11 إلـــى 13 مارس، الذهـــاب إلى هناك 
حتـــى ال يضطر ملقابلة منافســـه الليبي. ومـــع ذلك، وافق 

الحًقـــا على وســـاطة أنقرة.

ويف هـــذا اإلطـــار، جتـــد تركيـــا التي ال تـــزال حتتفظ 
بقواتهـــا العســـكرية يف ليبيـــا نفســـها أمـــام اســـتحقاق 
سياســـي وعســـكري يف وقت بالغ التعقيد، فبعد أن كانت 
يف صراع سياســـي وعســـكري غير مباشـــر مـــع اإلمارات 
ومصـــر، فإنها اليوم تقيم عاقـــات متقدمة مع اإلمارات، 
وتســـعى إلصاح العاقات مع مصر وال جتد أي مساحة 
للمنـــاورة واملخاطـــرة يف التقـــدم الـــذي حققتـــه يف إطار 

مســـاعي العودة لسياســـة صفر مشـــاكل.

وصلـــت حـــدة التنافس السياســـي املحموم 
بني احلكومتـــني إلى أوجها عندما انحدرت 
طرابلس إلى تصعيد عســـكري خطير بني 
جماعـــات مســـلحة يؤيـــد بعضهـــا باشـــاغا 
وحلفائه يف الشـــرق، ويدين البعض اآلخر 

للدبيبة. بالوالء 
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ويقـــّدر خبـــراء أن أنقـــرة تســـعى إلـــى احلفـــاظ على 
نفوذهـــا العســـكري والسياســـي يف ليبيا مـــن أجل ضمان 
وعـــدم  البحريـــة،  التفاهـــم  مبذكـــرة  العمـــل  اســـتمرار 
التعـــرض ألي انتكاســـة قريبـــاً يف موازين القـــوى بصراع 
شـــرق املتوســـط، يف وقـــت جتـــد تركيا نفســـها يف أفضل 
وضـــع علـــى اإلطـــاق منـــذ ســـنوات، وتســـعى حلصـــد 
مكاســـب مذكرة التفاهم البحرية مع ليبيا ونتائج سياســـة 
العـــودة لصفر مشـــاكل والفرص التـــي خلقتها احلرب يف 
أوكرانيـــا مـــن أجـــل التوصل إلـــى اتفاق لنقل غاز شـــرق 
املتوســـط إلى أوروبا عبر األراضـــي التركية، وهو اخليار 
الـــذي لم تقبل به قوى حتالف شـــرق املتوســـط الذي كان 
يســـتهدف عـــزل تركيا لـــوال القوة التـــي منحتهـــا مذكرة 

التفاهـــم البحرية مـــع ليبيا.

مـــن جانـــب آخر،وصلـــت حـــدة التنافـــس السياســـي 
املحمـــوم بـــن احلكومتـــن إلـــى أوجهـــا عندمـــا انحدرت 
طرابلـــس إلـــى تصعيـــد عســـكري خطيـــر بـــن جماعات 
مســـلحة يؤيد بعضها باشـــاغا وحلفائه يف الشرق، ويدين 

البعـــض اآلخـــر بالـــوالء للدبيبة.

وعاد الهـــدوء إلى طرابلـــس، عقب اندالع اشـــتباكات 
مســـلحة بن مجموعات مؤيدة حلكومـــة الوحدة الوطنية 
برئاســـة عبـــد احلميـــد الدبيبـــة، وأخرى داعمـــة لرئيس 
احلكومـــة املكلـــف مـــن البرملـــان فتحـــي باشـــاغا، بعـــد 
ســـاعات من وصـــول األخير إلـــى املدينة ملباشـــرة أعمال 
حكومتـــه، ما تســـبب يف خســـائر بشـــرية وماديـــة وتعطل 

املؤسســـات التعليميـــة واخلدمية.

يقـــّدر خبراء أن أنقرة تســـعى إلى احلفاظ على نفوذها العســـكري والسياســـي يف 
ليبيـــا من أجل ضمان اســـتمرار العمـــل مبذكرة التفاهم البحريـــة، وعدم التعرض 
ألي انتكاســـة قريباً يف موازين القوى بصراع شـــرق املتوســـط، يف وقت جتد تركيا 

نفســـها يف أفضـــل وضع على اإلطالق منذ ســـنوات
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واجلماعـــات  باشـــاغا  الدبيبـــة  حمـــل  املقابـــل،  يف 
املســـلحة املواليـــة له مســـؤولية الدمـــار واخلســـائر التي 
حلقـــت باملمتلكات العامـــة واخلاصة، ووجـــه كل األجهزة 
األمنية والعســـكرية للتعامل بشـــدة مع كل مـــن يهدد أمن 
املواطنـــن، معتبـــراً أن ما يقوم بهـــذه التصرفات ال ميكن 

أن يكـــون طرفـــاً يف أي حـــوار أو اتفاق سياســـي.

الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  الصدد،تســـتعد  ذات  يف 
الليبيـــة برئاســـة عبداحلميد الدبيبة التي تتمســـك بأنها 
حكومة شـــرعية يف مواجهة حكومة جديدة برئاسة فتحي 
باشـــاغا كان البرملـــان قـــد منحهـــا الثقة ولـــم تنجح حتى 
اآلن يف ممارســـة مهامها واالستقرار يف طرابلس، لتنفيذ 

خطة تشـــمل نزع ســـاح امليليشـــيات وإعـــادة دمجها.

ويبـــدو أن قـــرار دمج امليليشـــيات يأتـــي ضمن جهود 
تثبيـــت ســـلطة الدبيبة واالســـتعداد ملواجهـــة محتملة مع 
القـــوات وامليليشـــيات الداعمـــة حلكومـــة باشـــاغا، بينما 
يأتـــي القـــرار عقب مواجهات مســـلحة األســـبوع املاضي 
قـــرب طرابلـــس بـــن املوالـــن لرئيـــس حكومـــة الوحـــدة 
)فتحـــي  اجلديـــد  الـــوزراء  رئيـــس  حلكومـــة  واملوالـــن 

باشاغا(.

وعـــرض وزيـــر الداخليـــة بحكومـــة الوحـــدة الوطنية 
الليبيـــة اللـــواء خالـــد مـــازن، رؤيـــة الـــوزارة حـــول طرق 

الدعـــم الدولي لبرنامج »نزع الســـاح والتســـريح وإعادة 
اإلدمـــاج« يف ليبيا وذلك خال مشـــاركته يف ورشـــة عمل 

ُعِقـــدت اليـــوم االثنن مبدينـــة طليطلة اإلســـبانية.

وقضيـــة نـــزع ســـاح امليليشـــيات وحلهـــا تعتبـــر مـــن 
القضايـــا املعقـــدة يف ليبيـــا والتـــي ترخـــي بظـــال ثقيلة 
علـــى جهـــود االســـتقرار وبنـــاء الدولة املدنيـــة وأصبحت 
رقمـــا صعبـــا يف املعادلة السياســـية ومعادلة االســـتقرار.

ومن املســـتبعد أن تنجح جهود نزع ســـاح امليليشيات 
التـــي تقلـــب والءها بحســـب مصاحلهـــا وتتهـــم يف نفس 
الوقـــت بارتـــكاب انتهـــاكات واســـعة خـــال عقـــد مـــن 
الفوضـــى عقـــب اإلطاحة بنظـــام العقيد الليبـــي الراحل 

القذايف. معمـــر 

إلـــى ذلك،يرى مراقبـــون أن االصطفافات العســـكرية 
التـــي تشـــهدها العاصمـــة الليبيـــة طرابلس خـــال األيام 
األخيرة بن امليليشـــيات املتصارعـــة، باإلضافة إلى وجود 
مؤشـــرات على اجتـــاه الواليات املتحدة إلى دعم باشـــاغا 
تعكـــس تراجـــع فـــرص الدبيبـــة يف البقـــاء يف احلكـــم، 
علـــى الرغـــم من ســـعيه للحصـــول على دعـــم اجلماعات 
املتطرفـــة داخل ليبيـــا، واجلزائر، وهو مـــا يعني أن خيار 
املواجهـــات املســـلحة يف طرابلس بن امليليشـــيات املوالية 

للدبيبة وباشـــاغا أصبح أمـــًرا واقًعا.
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قــال الرئيــس التونــي قيــس ســعيد إنــه ســيتم تشــكيل لجنــة إلعداد دســتور 
لـ«جمهوريــة جديــدة« مــع تكليــف هيئــة لإلعــداد لحــوار وطنــي، مضيفــا أن 

اللجنــة ســتختتم أعالهــا يف غضــون أيــام معــدودة. 
وأضــاف ســعيد أن الحــوار الوطنــي بشــأن اإلصالحات سيشــمل أربع منظات 
ــة  ــغل والهيئ ــي للش ــام التون ــاد الع ــارة إىل االتح ــس، يف إش ــية يف تون رئيس
الوطنيــة للمحامــن بتونــس واالتحــاد التونــي للصناعــة والتجــارة والرابطــة 
التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان. وملزيــد مــن التفاصيل حــول تطورات 
املشــهد التونــي أجــرت »بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة« هــذا الحــوار مــع املحلل 

الســيايس التونــي بســام حمــدي، وإىل نــص الحــوار: 

محلل سياسي تونسي: رئيس اجلمهورية 
فقد الثقة تقريبا يف جل األحزاب

حوار/ همسة يونس
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كيف تابعتم تفاصيل تشـــكيل جلنة استشارية 
مكلفة بصياغة مشـــروع دستور جديد يف تونس؟ 

رئيـــس اجلمهوريـــة التونســـية شـــكل جلنـــة لصياغـــة 
جلنـــة  وهـــي  تونـــس،  يف  اجلديـــد  الدســـتور  مشـــروع 
استشـــارية، هـــذه اللجنة مت تأسيســـها من طـــرف رئيس 
اجلمهوريـــة العتبارين اثنـــن، االعتبار األول هو أن رئيس 
الداخليـــة يف  األطـــراف  يرضـــي  أن  يريـــد  اجلمهوريـــة 
تونـــس التـــي تدعو إلى ضـــرورة التحاور بشـــأن األوضاع 
السياســـية واالقتصاديـــة يف تونـــس لذلـــك شـــكل هـــذه 
اللجنـــة وضم فيها منظمات املجتمـــع املدني الفاعلة على 
غـــرار االحتاد العام التونســـي للشـــغل واحتـــاد األعراف 

يف تونـــس، األمـــر الثانـــي هـــو أن رئيـــس اجلمهورية أراد 
مـــن خال تشـــكيل هـــذه اللجنة رمبـــا إرضـــاء األطراف 
الدوليـــة التـــي تدعوه يف كل مرة إلى ضـــرورة التحاور مع 

بقيـــة مكونـــات املشـــهد السياســـي يف تونس. 

لذلـــك نـــرى أن هـــذه اللجنـــة هـــي مبثابـــة تعبيرة من 
تعبيـــرات رئيس اجلمهورية على كونـــه يريد رمبا التحاور 
مـــع األطـــراف الفاعلـــة يف تونـــس وليس األطـــراف التي 
فشـــلت يف إدارة احلكـــم واألطـــراف التي تتهـــم بارتكاب 

جرائـــم فســـاد وجرائم متـــس األمن القومـــي يف تونس.

ما املدة املحددة إلعالن الدستور اجلديد؟ 

- قيس ســـعيد يؤســـس لطريقة حكم جديدة تنطلق من احلكم 
املحلي ثم اجلهـــوي ثم الوطني.

السياســـية  واألفـــكار  املشـــاريع  ســـيترجم  اجلديـــد  الدســـتور   -
ســـعيد. لقيـــس  واالقتصاديـــة  واالجتماعيـــة 
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رئيـــس اجلمهوريـــة حـــدد تاريـــخ 25 جويليـــة/ يوليو 
-وهـــو التاريخ الذي أســـقط بـــه نظام احلكـــم الذي كان 
قائـــم وهـــو النظام البرملـــان- اليوم نرى أنه ســـيتم إجراء 
االســـتفتاء علـــى الدســـتور اجلديـــد يف نفـــس التاريـــخ، 
نظـــرا لعـــدة اعتبـــارات مـــن بينهـــا أن رئيـــس اجلمهورية 
وضـــع خارطة طريق واســـعة تضمنت عـــدة تواريخ وهذه 
التواريـــخ لديهـــا رمزيـــة، لذلـــك حتديـــد 25 جويليـــة/ 
يوليـــو هـــو مبثابـــة تأكيد علـــى أن هـــذا التاريخ ســـيبقى 
يف تاريـــخ تونـــس تاريخ إســـقاط النظـــام شـــبه البرملاني 
الـــذي كانـــت تديـــره األحـــزاب السياســـية يف تونس بعد 
الثـــورة، ويريد من خـــال حتديد مواعيد االســـتحقاقات 
االنتخابيـــة يف تواريـــخ لديهـــا رمزية، كذلك يريد ســـعيد 
التأســـيس لتاريخ سياســـي جديـــد يف تونس والتأســـيس 
ملواعيـــد تبقى يف ذاكرة التونســـين كونهـــا تواريخ متكنت 

من إخـــراج تونـــس من بعـــض األزمات السياســـية.

ملاذا ألغي الدستور السابق؟ 

الواضـــح أن رئيـــس اجلمهوريـــة وحســـب مشـــروعه 
السياســـي يرفـــض الكثيـــر مـــن األحـــكام الدســـتورية يف 
هذا الدســـتور الذي متـــت املصادقة عليه ســـنة 2014، 
بحيـــث يؤســـس دســـتور تونـــس إلى نظـــام شـــبه برملاني، 
واملشـــروع السياســـي لقيـــس ســـعيد يرتكز علـــى ضرورة 
أن تكـــون الصاحيـــات الكبرى لـــدى الســـلطة التنفيذية 
وباخلصـــوص لـــدى رئيـــس اجلمهورية أكثر من الســـلطة 
التشـــريعية، لذلك نراه اليوم يحاول رمبا تعديل الدســـتور 
التونســـي وإقـــرار أحـــكام جديـــدة تعيـــد ســـلطة احلكـــم 
إلـــى رئاســـة اجلمهوريـــة، وكذلـــك اعتقـــد أن مـــا ورد يف 
الدســـتور السابق يتعارض مع مشـــروع البناء القاعدي أو 

- هنـــاك مخـــاوف مـــن انفـــراد رئيـــس اجلمهوريـــة 
باحلكـــم والتأســـيس لدســـتور جديـــد يعيـــد تونس 

الديكتاتوريـــة. ملربـــع 
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الدميقراطيـــة املجالســـية التي يريد أن يؤســـس لها قيس 
ســـعيد، بحيـــث يـــرى قيس ســـعيد أن الدســـتور الســـابق 
يؤســـس إلدارة مركزيـــة أو احلكـــم املركـــزي واحلـــال أن 
الفكر السياســـي لقيس ســـعيد يريد أن يؤســـس لطريقة 
حكـــم جديـــدة تنطلـــق مـــن احلكـــم املحلـــي ثـــم احلكـــم 

اجلهوي ثـــم احلكـــم الوطني.

الدســـتور  ســـيطرحه  الـــذي  اجلديـــد  مـــا 
؟  يـــد جلد ا

مـــن الواضـــح حســـب تصريحـــات قيـــس ســـعيد فأن 
الدســـتور اجلديد سيترجم املشـــاريع واألفكار السياسية 
واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة لقيـــس ســـعيد، أهـــم هـــذه 
األفكار الدســـتور اجلديد حيث ســـيتم التخلي عن النظام 
السياســـي احلالي يف تونس، وسيتم التأسيس إلى أحكام 

دســـتورية حتـــدث نظـــام رئاســـي يف تونس، هـــذا النظام 
مينـــح الصاحيـــات الكبرى لرئيـــس اجلمهوريـــة وكذلك 
لرئيـــس احلكومـــة علـــى أن تكـــون الســـلطة التشـــريعية 
ســـلطة رقابـــة أكثـــر من كونها ســـلطة تأســـيس وســـلطة 
اتخـــاذ قـــرارات، كذلـــك مـــن خال هـــذا الدســـتور رمبا 
ســـيحاول رئيـــس اجلمهوريـــة تتبـــع الكثير مـــن األحزاب 
املشـــتبه تورطها يف عمليات فســـاد ولم يفلـــح القضاء يف 

. سبتها محا

ما أسباب استبعاد األحزاب السياسية؟ 

مـــن أهم األســـباب أن رئيـــس اجلمهورية فقـــد الثقة 
تقريبـــا يف جـــل األحـــزاب التـــي كانـــت تدير املشـــهد يف 
تونـــس بعد الثورة التونســـية ســـواء كانت هـــذه األحزاب 
يف املعارضـــة أو يف احلكـــم، لذلـــك نراه اليـــوم ال يعترف 

الكثيـــر من األحـــزاب السياســـية تضـــررت من 
قـــرارات قيس ســـعيد.
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البتـــة بهـــذه األحزاب بخاف بعض األحـــزاب التي قالت 
إنهـــا تدعم مشـــروعه السياســـي، الســـبب الثانـــي الذي 
يدفـــع قيس ســـعيد لعدم االعتراف باألحزاب السياســـية 
هـــو الفكـــر السياســـي لرئيـــس اجلمهوريـــة، وهـــو فكـــر 
الدميقراطية املجالســـية أو ما يسمى بدميقراطية البناء 
القاعـــدي وهـــذه األفكار السياســـية ال تؤمـــن باألحزاب 
وإنـــا تؤســـس إلى مثـــا التصويـــت على األفـــراد وليس 
علـــى القوائـــم، مبعنـــى أن اليـــوم جميـــع التونســـين من 
وهـــم  انتخابـــي  اســـتحقاق  ألي  يترشـــحوا  أن  املمكـــن 

متســـاون يف احلضور.

هل هناك مخاوف من انفراد سعيد باحلكم؟ 

اليـــوم هنـــاك مخـــاوف كثيـــرة مـــن انفـــراد رئيـــس 
اجلمهوريـــة قيس ســـعيد باحلكم، كذلك هنـــاك مخاوف 
مـــن التأســـيس لدســـتور جديـــد يعيـــد تونس إلـــى مربع 
الديكتاتوريـــة -صحيـــح أن رئيـــس اجلمهوريـــة احلالـــي 
يعـــرف بنظافة اليـــد، ومبحاولته إخـــراج تونس من بعض 
األزمـــات- لكـــن اليـــوم ما هـــي الضمانـــات الدســـتورية 

التـــي ســـتمنع تونس مـــن العودة إلـــى مربـــع الديكتاتورية 
ومربـــع املمارســـات السياســـية املجحفـــة، وهل ســـيضع 
رئيـــس اجلمهوريـــة ضمانـــات يف الدســـتور اجلديد متنع 
كل شـــخص رمبا ســـيخلفه يف رئاســـة اجلمهورية من أن 
يتســـلط علـــى بقية مكونـــات املشـــهد السياســـي؟ لذلك 
اعتقـــد أن مـــا يجـــب علـــى قيس ســـعيد فعله هـــو إيجاد 
ضمانات دســـتورية وقانونية كبرى لعـــدم فتح الباب أمام 

عـــودة الديكتاتورية مـــن جديد.

ماذا عن تأثير هذا الوضع على األحزاب؟ 

يبـــدو أن الكثير من األحزاب السياســـية اليوم تضررت 
مـــن القـــرارات التـــي اتخذهـــا رئيـــس اجلمهوريـــة بعـــد 
تاريـــخ 25 جويليـــة/ يوليو وفقـــدت الكثير مـــن خزاناتها 
االنتخابية بعد أن كشـــف قيس ســـعيد عن تاعب كبير مت 
خـــال فترة احلكم التـــي تلت الثورة التونســـية إلى حدود 
2019، وكذلـــك بعـــض األحـــزاب السياســـية يف تونـــس 
تصدعـــت وتفككت بســـبب رمبا اختافات داخلها بشـــأن 
إمكانيـــة دعم رئيس اجلمهورية قيس ســـعيد وعدم دعمه 

 االحتقان يف الشـــارع التونســـي رمبا ســـيتصاعد 	 
بتدهور املقدرة الشـــرائية.

تونس اليوم تدخل مرحلة جمهورية جديدة.	 
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جتاه املســـار الـــذي يتم اعتمـــاده، كذلك اعتقـــد أن بعض 
األحـــزاب التي كانت تظن أنها ســـتفوز خـــال االنتخابات 
التشـــريعية املقبلـــة اليوم أصبحت مهـــددة بكونها لن تفوز 
بـــأي مقعد نظـــرا لكـــون أن القانـــون االنتخابـــي اجلديد 
ســـيصبح فيه تصويت علـــى األفراد وليس علـــى القوائم، 
مبعنـــى أن حظـــوظ األحـــزاب السياســـية يف االنتخابـــات 
ســـتصبح متســـاوية مع حظوط أي فرد وأي مواطن عادي 

يترشـــح لانتخابات التشريعية.

مـــن األحـــزاب األكثر تضـــررا.. ومـــا توقعاتك 
فعلها؟  لـــردود 

األحـــزاب األكثـــر تضرراً من املســـار السياســـي الذي 
يتبعـــه رئيـــس اجلمهوريـــة قيـــس ســـعيد هـــم باألســـاس 
حركـــة النهضـــة ذات التوجـــه اإلســـامي التي ســـقطت 
مـــن احلكم واســـتبعدت مـــن إدارة شـــؤون الدولـــة لثاني 
مـــرة بعـــد الثورة التونســـية وهـــذه املرة مت إســـقاطها من 
طرف شـــخصية فاعلـــة يف الدولة وهي شـــخصية رئيس 
اجلمهوريـــة، كذلـــك احلـــزب الثانـــي املتضـــرر هو حزب 
قلـــب تونس الذي تأســـس يف فترة قليلـــة قبل االنتخابات 
التشـــريعية لســـنة 2019 وفاز بالكثير مـــن املقاعد، وال 
ميكـــن لهـــذا احلزب أن يعيد نفـــس التجربة بل أنه تفكك 
وتصـــدع فتـــرة قليلة بعـــد االنتخابات، اعتقـــد أنه خال 
هـــذه املرحلة كذلـــك تضرر احلزب الدســـتوري احلر من 
هـــذه القـــرارات بحيث كانت عبير موســـي -وفـــق العمل 
واملنظومة الســـابقة- تتصـــدر نوايا التصويـــت يف الكثير 
مـــن االســـتحقاقات االنتخابية، لكن اليـــوم أصبحت رمبا 
اللمعـــة واإلضـــاءة يف املشـــهد السياســـي يحتكرها قيس 
ســـعيد، غأغلـــق الكثيـــر من األبـــواب أمام عبير موســـي 
التـــي لـــم يعـــد لهـــا التأثيـــر الكبيـــر يف عقـــول وأذهـــان 

الشـــعب التونسي. 

برأيـــك.. هل ســـيتصاعد االحتقان يف الشـــارع 
؟ نسي لتو ا

رمبـــا  التونســـي  الشـــارع  يف  االحتقـــان  أن  اعتقـــد 
ســـيتصاعد بتدهـــور املقـــدرة الشـــرائية ألفراد الشـــعب 
التونســـي، خاصـــة وأن رئيـــس اجلمهورية انشـــغل كثيرا 
بإدارة الشـــأن السياســـي، لذلك اليوم هنـــاك رمبا غليان 
شـــعبي يف تونـــس من عـــدم اكتـــراس رئيـــس اجلمهورية 
بتبعـــات عـــدم إجراء قـــرارات اقتصاديـــة عاجلة، وميكن 
لهـــذا الغليان الشـــعبي أن يتحول إلـــى احتجاجات إذا لم 
يلتمس التونســـيون اليوم على األقل نية إصاح يف املجال 
االقتصـــادي، اعتقد أنه رمبـــا االســـتحقاقات االنتخابية 
ســـتخفف مـــن حـــدة هـــذا الغليان الشـــعبي ألن الشـــعب 
التونســـي مزاجـــي بحيث ميكـــن أن تؤثر االســـتحقاقات 
االنتخابيـــة على مـــزاج الناخب، وقد يتحـــول الغليان إلى 
بعـــض الهـــدوء النســـبي، لكـــن إذا طالت األمور وانشـــغل 
رئيـــس اجلمهوريـــة بإجـــراء قـــرارات سياســـية فأنه من 

املتوقـــع أن حتصل رمبـــا احتجاجـــات عارمة.

ما السيناريو املتوقع خالل املرحلة املقبلة؟ 

الواضـــح هـــو أن تونـــس اليوم تدخل مرحلـــة جمهورية 
جديـــدة، اليـــوم تونـــس ســـتعود إلـــى نظـــام رئاســـي هذا 
النظـــام سيؤســـس لـــه الدســـتور اجلديد، وكذلـــك تونس 
اليوم ســـتدخل طورا جديدا بحيث رمبا ســـيصبح الترشح 
لانتخابـــات التشـــريعية مســـألة صعبـــة، خاصـــة مـــا إذا 
تضمـــن القانـــون االنتخابـــي أن كل مـــن يثبـــت تورطـــه يف 
تلقـــي أموال أجنبية أو شـــبهات فســـاد إداري لن يترشـــح، 
مبعنـــى أنـــه مـــن املمكـــن أن نـــرى اليـــوم تفوقا مـــن أبناء 
الشـــعب التونســـي علـــى مـــن هـــم ينتمـــون إلـــى األحزاب 
السياســـية. كذلك اعتقد أنه خال الفترة املقبلة ســـتتغير 
رؤية الشـــعب التونسي وســـتتغير طريقة إدارة االنتخابات 
بحيـــث ميكن اليـــوم لهـــذه األفـــكار اجلديـــدة للجمهورية 
التأســـيس ملجلس وطني شـــعبي هذا املجلس هو السلطة 
التشـــريعية، واعتقد أن هذه اخليارات ســـتقلص من حجم 

األحـــزاب خال الفتـــرة املقبلة.

 النهضـــة وقلـــب تونـــس والدســـتوري احلـــر من 	 
األكثـــر تضـــرراً من املســـار السياســـي.
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ــاط  ــاح الكرتيحــي أن النق ــواب مفت ــس الن ــق مبجل ــة الطري ــة خارط ــد عضــو لجن أك

التــي مل يتوافــق عليهــا أعضــاء مجلــي النــواب والدولــة خــالل اجتاعــات القاهــرة 

لبحــث املســار الدســتوري هــي ســبب الخــالف ومــن بينهــا شــكل الحكومــة واللغــة 

واالســم الرســمي للدولــة وبــن يف مقابلــة مــع صحيفــة املرصــد أن النقــاط التــي تــم 

تأجيلهــا لالجتاعــات القادمــة هــي النقــاط الخالفيــة األساســية

إىل نص الحوار: 

الكرتيحي: وليامز تضع عراقيل أمام
 وصول ليبيا إلى حل سياسي 

حوار: سوزان الغيطاني  
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ما رأيـــك يف النتائج التـــي توصل إليهـــا أعضاء 
مجلســـي النواب والدولة خـــالل اجتماعات بحث 

القاهرة؟ يف  الدســـتوري  املسار 

أعتقـــد أن اجتمـــاع القاهـــرة لـــم يأتـــي بجديـــد ألن 
التوافـــق مت مـــن خال خارطـــة الطريق التـــي وضعت يف 
الســـابق والتـــي ترتب عليهـــا لتعديل الدســـتوري احلادي 
عشـــر وبالتالـــي فـــإن كل النقـــاط التي يجـــري التفاوض 
بشـــأنها واملتعلقة بالنقاط اخلافية يف مشـــروع الدستور 

ليســـت مـــن اختصاص مجلســـي النـــواب والدولـــة وإنا 
يجب طرح الدســـتور لاســـتفتاء وإما أن يرفض أو يعدل 

أو تتـــم املوافقـــة عليه.

كيف تقيم نســـبة التوافق بني مجلســـي النواب 
االجتماعات؟ خالل  والدولة 

بالنســـبة للنقـــاط التـــي مت التوافق بشـــأنها هي مواد 
ليســـت مرفوضة من الشـــارع وإنا هي محـــل توافق بن 
أفـــراد الشـــعب الليبـــي ولكن املـــواد التي لم يتـــم التوافق 

النقاط التي رفض الدســـتور من أجلها ومن بينها شـــكل احلكومة واللغة واالســـم 
الرســـمي للدولـــة واملواطنـــة والهويـــة هـــي النقـــاط التـــي تعد محل خـــالف بني 

الليبي.  مكونات الشـــعب 
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عليهـــا هـــي أصـــل اخلـــاف وهـــي النقـــاط التـــي رفض 
الدســـتور مـــن أجلها ومـــن بينها شـــكل احلكومـــة واللغة 
واالســـم الرســـمي للدولـــة واملواطنـــة والهويـــة فهذه هي 
النقـــاط التـــي تعـــد محل خـــاف بـــن مكونات الشـــعب 
الليبـــي وأعتقـــد أن املـــواد التـــي مت تأجيلهـــا للنقاش يف 
االجتماعـــات القادمـــة هـــي النقاط اخلافية األساســـية 

ضعنـــا يف صـــورة اجتماعـــات مجلســـي النواب 
والدولـــة الســـابقة وأبـــرز ما نتـــج عنها؟

إن ســـبب إفشال ما يصل إليه مجلســـي النواب والدولة 
مـــن تقارب شـــديد هـــو بعثـــة األمم املتحـــدة واملستشـــارة 

األممية ســـتيفاني وليامـــز فلم يحصل يف تاريـــخ التفاوض 
بـــن املجلســـن اتفـــاق كالـــذي حـــدث يف طرابلـــس وكانت 
نتائجـــه أن يأتـــي وفـــد من رؤســـاء اللجان مبجلـــس الدولة 
إلـــى مدينـــة طبـــرق لاجتمـــاع يف طبرق وذهـــاب جلنة من 
مجلـــس النـــواب إلـــى طرابلـــس لاجتمـــاع يف مقر مجلس 
الدولـــة وبالفعل حضـــر وفد من مجلس الدولـــة إلى طبرق 
وجـــرى عقـــد االجتمـــاع والتوافق ونتـــج عن ذلـــك التعديل 
الدستوري احلادي عشـــر والزال هذا التوافق موجود وقائم 
ومـــن اتفقنا معهـــم مازالوا موجودين وأصـــدروا بيانا خال 
األيـــام املاضية أكدوا دعمهـــم للتعديل الدســـتوري احلادي 

عشـــر ومـــا مت االتفاق عليـــه يف خارطة الطريـــق األولى.

واليـــة حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة برئاســـة عبـــد احلميـــد الدبيبة قـــد انتهت يف 
24 ديســـمبر املاضـــي مبوجـــب اإلعالن الدســـتوري وبالتالي فإن هـــذه احلكومة 

تعتبـــر غير شـــرعية بحكم الدســـتور .
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كيف سيتم التعامل مع أزمة احلكومتني؟ 

أود التأكيـــد علـــى أن واليـــة حكومة الوحـــدة الوطنية 
برئاســـة عبد احلميد الدبيبة قد انتهت يف 24 ديســـمبر 
املاضـــي مبوجب اإلعان الدســـتوري وبالتالـــي فإن هذه 
احلكومـــة تعتبر غير شـــرعية بحكم الدســـتور وأعتقد أن 
تكليـــف مجلـــس النواب لفتحي باشـــاغا رئيســـا للحكومة 
كان صحيـــح ودســـتوري وال تشـــوبه أي شـــائبة ومع ذلك 
فـــإن العالم يتعامـــل مع ليبيا بازدواجيـــة معايير حيث أنه 
لـــم يعترف بباشـــاغا بديا عـــن الدبيبة وفضـــل التعامل 
مـــع الدبيبـــة ووضـــع الشـــعب الليبـــي أمـــام أزمـــة وجود 
حكومتـــن وأعتقد أن هذا اإلشـــكال يجب أن يحســـم من 

خال تعامـــل املجتمـــع الدولي مع حكومة باشـــاغا.

هل ســـيتم حتديد موعـــد لالنتخابات يف حال 
الدستور؟ إقرار 

طالبـــوا  الكبـــرى  اخلمســـة  والـــدول  املتحـــدة  األمم 

بتحديد وعاء زمني لاســـتفتاء على الدســـتور واخلطوات 
التـــي تســـبق االنتخابات وبحســـب خطة مجلـــس النواب 
كان هنـــاك وعـــاء زمني محـــدد كان من املفترض الســـير 
عليـــه للوصـــول لانتخابـــات خال ثمانية عشـــر شـــهرا 
تبـــدأ من منتصـــف فبراير لكن هذا لم يحـــدث إلى اآلن. 

ملـــاذا طالـــب البرملـــان باســـتبعاد ويليامـــز من 
املشـــهد السياســـي الليبـــي؟

ســـتيفاني وليامـــز تدخلـــت عـــدة مـــرات يف الشـــؤون 
الليبيـــة ويف صلـــب اختصـــاص مجلـــس النـــواب وكلمـــا 
وصلنـــا التفـــاق تتدخـــل وليامـــز لوضـــع خارطـــة طريـــق 
جديـــدة وجلنة جديدة لنســـف ما يتم االتفاق عليه ســـواء 
بـــن مجلســـي النواب والدولـــة أو حتـــى محاولتها الطعن 
يف قـــرارات مجلس النواب لذلـــك فإننا يف مجلس النواب 
نـــرى أن وليامـــز هي مـــن تضـــع العراقيل أمـــام الوصول 
إلى حل سياســـي يف ليبيـــا وإجراء االنتخابـــات يف أقرب 

أجـــل ممكن.

بحســـب خطـــة مجلـــس النـــواب كان هنـــاك وعاء زمنـــي محـــدد للوصـــول لالنتخابات 
خـــالل ثمانية عشـــر شـــهرا تبـــدأ من منتصـــف فبراير لكن هـــذا لم يحـــدث إلى اآلن. 
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