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األكيــد أن األزمــة التونســية تــزداد صعوبــة ومعهــا يــزداد خطــر انــزالق البــاد 

ــي  ــهد التون ــد االقتصادي،فاملش ــى الصعي ــة ع ــوءا خاص ــر س ــاع أك اىل أوض

يشــهد منــذ اشــهر احتقانــا كبــرا يف ظــل تصاعــد الخافــات السياســية مقابــل 

ــا  ــة أوضاع ــذ أشــهر طويل ــش من ــات يعي ــذي ب ــات املواطــن ال ــال ملتطلب اغف

اقتصاديــة صعبــة يبــدو انهــا قــد تصبــح اكــر ســوءا.

االفتتاحية

األزمة يف تونس..
خالفات داخلية وانتقادات خارجية
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للشــغل  التونســي  العــام  االحتــاد  ذلك،أعلــن  الــى   
ــة يف إضــراب  ــة أعــوان املؤسســات احلكومي دخــول كاف
ــد  ــل. وأك ــران املقب ــس 16 يونيو/حزي ــوم اخلمي ــل ي كام
االحتــاد يف بيــان أن هــذا اإلعــان يأتــي علــى خلفيــة 
تعمــد احلكومــة ضــرب مبــدأ التفــاوض وتنصلهــا مــن 
تطبيــق االتفاقيــات املبرمــة وعــدم اســتعدادها إلصــاح 
املؤسســات العموميــة، كمــا يأتــي احتجاجــا علــى االرتفاع 
اجلنونــي املتواصــل ألســعار كافــة املــواد وللدفــاع عــن 

احلقــوق االقتصاديــة للموظفــن واحتجاجــا علــى رفــض 
ــادة األجــور. احلكومــة زي

األمــن  الطاهــري  ســامي  قــال  املاضــي،  واإلثنــن 
ــام التونســي للشــغل خــال  ــام املســاعد لاحتــاد الع الع
ــا  مؤمتــر صحفــي »هنــاك خلــط وقــع بــن إعــان قرارن
حــول رفــض احلــوار وتزامنــه مــع قرارنــا باإلضــراب 
يف  املشــاركة  عنوانــه  ليــس  اإلضــراب   )..( العــام 

أعلـــن االحتـــاد العام التونســـي للشـــغل دخـــول كافة أعـــوان املؤسســـات احلكومية 

يف إضـــراب كامـــل يـــوم اخلميـــس 16 يونيو/حزيـــران املقبـــل علـــى خلفية تعمد 

احلكومـــة ضـــرب مبدأ التفـــاوض وتنصلهـــا من تطبيـــق االتفاقيـــات املبرمة.
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احلــوار مــن عدمه«.وأضــاف: »عنــوان اإلضــراب العــام 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  احلقــوق  عــن  الدفــاع  هــو 

للموظفــن«.

بــن  الســطح  علــى  تطفــو  صــدام  بــوادر  وبــدأت 
بــودن وبــن  احلكومــة التونســية التــي تقودهــا جنــاء 
االحتــاد التونســي للشــغل، بســبب سياســات وإجــراءات 
تقشــفية تتبعهــا احلكومــة للخــروج مــن األزمــة املاليــة 
مــن  االحتــاد  حــذر  أن  الباد.وســبق  واالقتصاديــة يف 
حتديــد  بعــد  اجتماعــي،  توتــر  مرحلــة  البــاد  دخــول 
احلكومــة شــروطا للتفــاوض مــع النقابــات، مــا أدى إلــى 

تعطــل احلــوار معهــا يف عــدة قطاعــات.

وتزيــد هــذه التوتــرات بــن احتــاد الشــغل واحلكومــة 
التونســية مــن تعميــق املــأزق االقتصــادي يف الباد،وهــو 
أّن  مــن  »فيتش«،للتحذيــر  التصنيــف  وكالــة  دفــع  مــا 
تعيــق  مســتقبلي  دســتوري  هيــكل  بشــأن  الّتجاذبــات 
ــس  ــد مــن مخاطــر دخــول تون ــاق وتزي ــى اتف التوصــل ال
يف برنامــج مــع صنــدوق النقــد الدولــي مــن اآلن الــى 
ــث مــن ســنة 2022 وهــو الســيناريو  ــع الثال ــة الرب نهاي

األساســي.

واعتبــرت الوكالــة يف مذّكــرة حــول تونــس أّن توصــل 
للشــغل  التونســي  العــام  واالحتــاد  التونســية  احلكومــة 
اتفــاق حــول اإلصاحــات االقتصاديــة ميكــن أن  إلــى 

 حـــذرت وكالـــة التصنيـــف »فيتش«،مـــن أّن التّجاذبـــات بشـــأن هيـــكل دســـتوري 

مســـتقبلي تعيـــق التوصل الى اتفاق وتزيـــد من مخاطر دخول تونـــس يف برنامج 

مع صنـــدوق النقـــد الدولي.
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يفضــي إلــى صــرف متويــل مــن صنــدوق النقــد الدولــي 
للحصــول علــى متويــل خارجــي. تونــس  ودعــم موقــع 
للشــغل  التونســي  العــام  االحتــاد  مشــاركة  أن  مؤكــدة 
تزيــد مــن مصداقيــة برنامــج اإلصاحــات االقتصاديــة 
ويزيــد مــن فرضيــة التوصــل الــى اتفــاق مــع صنــدوق 

النقــد الدولــي.

للرئيــس  الشــعبي  الدعــم  أّن  الوكالــة  واعتبــرت 
مــن  ميكّنــه  ال  أهميتــه،  علــى  ســعيد  قيــس  التونســي 

احلكومــة  قّدمتهــا  التــي  اإلصاحــات  برنامــج  تنفيــذ 
خــال مفاوضاتهــا مــع صنــدوق النقــد، يف غيــاب دعــم 
االحتــاد العــام التونســي للشــغل.وقالت الوكالــة: »نعتقــد 
تقــدمي  يربــط  للشــغل  التونســي  العــام  االحتــاد  ان 
دعمــه لاصاحــات االقتصاديــة باحلفــاظ علــى دوره 

القائــم«. املؤسســاتي  املشــهد  اطــار  يف  السياســي، 

منصيــة  البوغديــري  ســهام  املاليــة  وزيــرة  وكانــت 
ــرت عــن أملهــا يف امكانيــة التوصــل إلــى توافــق  قــد عّب

 قـــال رئيـــس اللجنـــة االستشـــارية االقتصاديـــة إبراهيـــم بودربالـــة إن جلنتـــه 

ســـتعمل على مشـــاركة املنظمات الوطنية واخلبراء يف النقـــاش حول اإلصالحات 

االقتصاديـــة لتأســـيس مـــا أســـماها »اجلمهوريـــة التونســـية اجلديدة«.
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حــول  اإلصاحــات، خاصــة  حــول  الشــغل  احتــاد  مــع 
مســألتي الدعــم واملؤسســات العموميــة، وعّبــرت عــن 
اســتعداد احلكومــة لتنظيــم لقــاءات بهــذا اخلصــوص 
ــر املتحــدث   والتشــاور حــول هــذه اإلصاحات.فيمــا عب
التــزام  عــن  النصيبــي،  الديــن  نصــر  احلكومــة  باســم 
ــام  ــات املمضــاة مــع االحتــاد الع ــكل االتفاقي ــة ب احلكوم

الدولــة. للشــغل يف إطــار اســتمرارية  التونســي 

احلكومــة  ســتجمع  جلســة  أن  النصيبــي،  وكشــف 
باملنظمــة الشــغيلة، مبينــا أن الطــرف احلكومــي ُيعــول 
االتفاقيــات  تنفيــذ  وأن  خاصــة  االحتــاد  تفهــم  علــى 
يتطلــب اعتمــادات مالية.وقــال املتحــدث، إن احلكومــة 
لكــن  االجتماعيــة  االســتحقاقات  علــى جميــع  موافقــة 
يجــب وضــع رزنامــة لدخــول االتفاقيــات حيــز التطبيــق، 
مبينــا أن هــذه الرزنامــة يجــب أن تكــون ذات مصداقيــة.
ــة  ــى طاول ــوس إل ــع أن وضــع البــاد يســتوجب اجلل وتاب

احلــوار.

النقطــة  ليســت  اإلقتصاديــة  اإلصاحــات  ولكــن 
اخلافيــة الوحيــدة، إذ يرفــض اإلحتــاد العــام التونســي 
للشــغل أن يتّم تهميشــه يف ›‹مســار اإلصاح‹‹ وتأســيس 
رغــم  ســعّيد،  أعلنــه  الــذي  اجلديــدة‹‹،  ›‹اجلمهوريــة 
ــه كان مــن داعمــي 25 جويلية.وجــاء ذلــك مــع قــرار  أّن

االحتــاد العــام التونســي للشــغل رســميا،عدم املشــاركة 
التــي  لـ«اجلمهوريــة اجلديــدة«  الهيئــة االستشــارية  يف 
وذلــك  ســعيد،  قيــس  التونســي  الرئيــس  عنهــا  أعلــن 

غــداة مقاطعتــه احلــوار الوطنــي املرتقــب.

وأكــد االحتــاد، يف بيــان لــه، أنــه لــم تتــم استشــارته 
قبــل تعيينــه يف اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التابعــة 
جديــدة«. جمهوريــة  أجــل  مــن  االستشــارية  لـ«الهيئــة 
وشــدد االحتــاد علــى رفضــه املشــاركة يف الهيئــة، مؤكــدا 
أنــه »لــن يكــون لــه مــن ميّثلــه فيها«،وذلــك ردا علــى مــا 
بــات  مــا  بتركيبــة  الرئاســي اخلــاص  املرســوم  ورد يف 
يســمى بهيئــة اجلمهوريــة اجلديــدة التــي ورد فيــه اســم 
األمــن العــام نــور الديــن الطبوبــي أو مــن ميثلــه مــن 
عميــد  يترأســها  التــي  اللجنــة  للمشــاركة يف  االحتــاد؛ 

املحامــن إبراهيــم بودربالــة.

واللجنــة االقتصاديــة، وهــي واحــدة مــن جلــان الهيئــة 
الوطنيــة االستشــارية مــن أجــل اجلمهوريــة اجلديــدة.
ــم  ــة إبراهي ــة االستشــارية االقتصادي وقــال رئيــس اللجن
املنظمــات  علــى مشــاركة  إن جلنتــه ســتعمل  بودربالــة 
اإلصاحــات  حــول  النقــاش  يف  واخلبــراء  الوطنيــة 
»اجلمهوريــة  أســماها  مــا  لتأســيس  االقتصاديــة 
التونســية اجلديــدة«، مؤكــدا أن مشــاركة األطــراف يف 
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هــذه املشــاورات »لــن تكــون صوريــة«.

وتواجــه اجــراءات الرئيــس التونســي قيــس ســعيد 
انتقــادات داخليــة وخارجيــة كان آخرها،تقريــر صــدر 
بطلــب  جــاء  والــذي  مؤخــًرا،  البندقيــة،  جلنــة  عــن 
مســتعجل مــن بعثــة االحتــاد األوروبــي يف تونــس، حيــُث 
انتقــدت يف تقريرهــا املراســيم التــي أعلنهــا ســعيد منــذ 
الرئيــس  دفــع  مــا  باطلة.وهــو  أنهــا  واعتبــرت  أشــهر، 
تونــس،  مــن  البندقيــة  أعضــاء جلنــة  لطــرد  التونســي 
مشــدًدا علــى ضــرورة خــروج أعضائهــا مــن تونــس وأال 

يعــودوا إليهــا.

وأكــد قيــس ســعيد، خــال لقائــه وزيــر اخلارجيــة 
ــدون  ــة يري ــة البندقي ــدي، أن أعضــاء جلن ــان اجلرن عثم
التحكــم يف مصيــر تونــس وحتديــد مواعيــد االنتخابــات 
ــر مرغــوب  ــم »أشــخاص غي ــى أنه ــا إل واالســتفتاء، الفًت
فيهم«.وأوضــح الرئيــس التونســي أنــه يريــد أن يؤكــد 
علــى مبــدأ أساســي يف السياســة اخلارجيــة التونســية 
الداخليــة  الشــؤون  يف  بالتدخــل  الســماح  »عــدم  وهــو 
تقبــل  ال  الوطنيــة  »الســيادة  أن  مؤكــًدا  التونســية«، 

التدخــل فيهــا«.

األوروبيــة  »اللجنــة  أو  البندقيــة«  و«جلنــة 
ــون« وتونــس عضــو فيهــا  ــة مــن خــال القان للدميقراطي
هــي جلنــة استشــارية ملجلــس أوروبــا تتألــف مــن خبــراء 
إنشــاؤها  الدســتوري مت  القانــون  مجــال  مســتقلن يف 
عــام 1990 بعــد ســقوط جــدار برلــن، ومهمتهــا تقــدمي 
املســاعدة واملشــورة ألعضائهــا يف املســائل الدســتورية 
بهــدف حتســن أداء املؤسســات الدميقراطيــة وحمايــة 

اإلنســان. حقــوق 

وأثــارت تصريحــات الرئيــس التونســي جتــاه جلنــة 
الســابقة  املستشــارة  كبيرا،وأكــدت  جــدال  البندقيــة 
صفحتهــا  علــى  تدوينــة  قــراش،يف  ســعيدة  للرئاســة 
علــى موقــع »فيســبوك«، أن تصريحــات رئيــس الدولــة 

ــدول  ــب ال ــون محســوبةً وديبلوماســية وجتي يجــب أن تك
وضــع  يف  تونــس  أن  خاصــة  واملنظمــات،  الهيئــات  ال 
متويــات  عــن  وتبحــث  عليــه  حتســد  ال  إقتصــادي 

خارجيــة.

يف  و  ماليــة  ضائقــة  يف  تونــس  أن  علــى  وشــددت 
دعــم  تتســول  انهــا  معتبــرة  دقيــق  اقتصــادي  وضــع 
املوقــف  مــن  املانحة.واســتغربت  الدوليــة  املؤسســات 
ــى ضعــف احلجــة  ــدل عل ــذي ي ــس وال ــرر للرئي ــر املب غي
ــت رأي  ــا و ان طلب ــس ســبق له ــرة أن تون ــة، مذك واحليل
جلنــة البندقيــة يف استشــارة مقدمــة مــن طــرف وزيــر 

تعبيرهــا. الدولة،وفــق  امــاك 

التيــار  حــزب  باســم  املتحــدث  املقابل،اعتبــر  ويف 
الشــعبي، محســن النابتــي أن »قــرارات الرئيــس قيــس 
صائبة«.ونقــل  البندقيــة  جلنــة  يخــص  مــا  يف  ســعيد 
موقــع »ارم نيــوز« االخبــاري عــن النابتــي قولــه أن »هــذه 
اللجنــة جتــاوزت دورهــا االستشــاري يف تونــس، وتونــس 
كانــت يف غايــة االحتــرام لهــذه اللجنــة التــي لــم تكــن 
محترمــة وأصبحــت تقــرر مــكان التونســين يف عاقــة 
والقانــون  االســتفتاء  وموعــد  مثــا  االنتخابــات  بهيئــة 

االنتخابــي«.

وســيجري االســتفتاء علــى الدســتور، يف 25 يوليــو/ 
للتصويــت  الدســتور  مســودة  وســتطرح  املقبــل،  متــوز 
قبــل تنظيــم انتخابــات تشــريعية ســابقة ألوانها.ويــرى 
كثيــرون أن اخلافــات السياســية املتصاعــدة واألوضــاع 
االحتقــان  حــدة  مــن  تزيــد  قــد  املترديــة  االقتصاديــة 
الشــعبي يف الفتــرة املقبلــة وهــو مــا قــد يؤثــر بشــكل 
بالبــاد  ويتجــه  السياســية  االســتحقاقات  علــى  كبيــر 

الــى منعــرج أكثــر خطــورة.

انتقـــدت جلنـــة البندقيـــة يف تقريرها والذي جاء بطلب مســـتعجل من 
بعثـــة االحتـــاد األوروبـــي يف تونس، املراســـيم التـــي أعلنها ســـعيد منذ 

أشـــهر، واعتبرت أنهـــا باطلة.



اخلميس 2  يونيو   2022  العدد : 8216

شريف الزيتوني

العــامل اليــوم يتحــرك وفــق مــا يشــبه لعبــة الشــطرنج، والتموقــع يف املــكان الجيــد والتفكــر 

يف النهايــة هــو الســبيل للربــح. ال أحــد يف املعــارك الكــرى يتحــرك خــارج هــذا املربّــع، ألن 

الجميــع باختصــار يفكــر يف املصلحــة، وألجلهــا يحــرك دامئــا موقعــه مبــا يضمــن لــه النهايــة 

الجّيــدة. هــذا األمــر يف السياســة ويف االقتصــاد وحتــى يف املصالــح الصغــرى الظرفيــة. 

ــي  ــرات الت ــلبيا ألن التغ ــا أو س ــدول إيجاب ــن ال ــات ب ــر التحالف ــاس تتغ ــذا األس ــى ه وع

تحصــل وبشــكل متســارع تفــرض هــذا األمــر.

تطور العالقة اجلزائرية اإليطالية... 
هـــل يفتح الغاز اجلزائري باب الصراع يف أوروبا؟
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الــكام املذكــور ســلفا يســري علــى مختلــف القــوى 
تطــورات  علــى  ســيتركز  هنــا  احلديــث  لكــن  الكبــرى، 
ــي فتحــت النقاشــات  ــا الت ــر وإيطالي ــن اجلزائ ــة ب العاق
حــول أســبابها وجدواهــا ومــن الطــرف األكثــر مصلحــة 
فيهــا، وهــل هنــاك دول لــن تكــون راضيــة عنهــا وتــرى أن 

هــذا التقــارب قــد يضــّر مبصاحلهــا؟

ويف آخــر املســتجدات كانــت للرئيــس اجلزائــري عبــد 
ــام، وهــي  ــة أي ــى رومــا دامــت لثاث ــارة إل ــون زي ــد تب املجي
ــم  ــارة ل ــي. الزي ــد أوروب ــري نحــو بل األطــول لرئيــس جزائ
ــي  ــة أيضــا، يف عاقــة مبراســم االســتقبال الت تكــن عادي
الزائــر  أن  إلــى  تؤشــر  كانــت  حيــث  اســتثنائية،  كانــت 
شــخص مبجــل، ســواء يف يف مســتوى الشــخصيات التــي 
كانــت يف اســتقباله، أو يف مســتوى االتفاقــات التــي مت 
ــد  ــا بع ــدة أكدته ــى صفحــة جدي ــل عل ــا دلي ــا وفيه توقيعه

ذلــك تصريحــات املســؤولن يف البلديــن.

األولــى  زيارتــان،  ســبقتها  قــد  كانــت  تبــون  زيــارة 
للرئيــس اإليطالــي ســيرجيو ماتاريــا يف نوفمبر/تشــرين 

الثانــي املاضــي، وكانــت األولــى لرئيــس إيطالــي منــذ 18 
عامــا، والثانيــة يف أبريل/نيســان املاضــي، لرئيــس الــوزراء 
اإليطالــي ماريــو دراجــي، كمــا ســبقتها زيارة لوزيــر الطاقة 
واملناجــم اجلزائــري محمــد عرقــاب، إلــى إيطاليــا، يف 
إطــار »التعــاون الثنائــي اإلســتراتيجي وتنويعــه«، مــن خال 
ــوب الــذي  ــع نحــو اجلن املشــاركة يف أعمــال منتــدى التطل
ــو سياســية  ــا جلي ــوان »إســتراتيجية أوروب عقــد حتــت عن
واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة جديــدة يف منطقــة البحر 
األبيــض املتوســط«، تنظمــه يف مدينــة نابولــي بحضــور 

ــوزراء. الرئيــس اإليطالــي ورئيــس ال

»انقــاب«  عــن  مؤشــرا  كانــت  املذكــورة  والزيــارات 
ــات  ــام التحدي ــدول املتوســط، خاصــة أم ــات ب يف التحالف
ــرات  ــوم بســبب تأثي ــم الي ــي يعيشــها العال ــة الت االقتصادي
ــة آخرهــا احلــرب الروســية  ــة أو العاملي ــات االقليمي األزم
األوكرانيــة، ومــا تســببت فيــه مــن مشــاكل علــى االقتصــاد 

العاملــي.

وعلــى الرغــم مــن أن لقــاءات الرئيــس اجلزائــري مــع 

ال أحـــد يف معـــارك القوى الدوليـــة الكبرى يتحـــرك خارج 
يف  يفكـــر  باختصـــار  اجلميـــع  ألن  املصالـــح،  لعبـــة  مربّـــع 
املصلحـــة، وألجلهـــا يحـــرك دائمـــا موقعـــه مبـــا يضمـــن له 

النهايـــة اجلّيـــدة.
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املســؤولن اإليطاليــن، تناولــت عــدة مواضيــع سياســية يف 
عاقــة بأزمــات املنطقــة والــدور املشــترك فيهــا للبلديــن، 
وســائل  حديــث  كان  الــذي  األساســي  املوضــوع  لكــن 
اإلعــام العربيــة والدوليــة، هــو اقتصــادي عبــر توقيــع 
عــدة اتفاقيــات مرتبطــة أساســا بالغــاز. وكانــت الرئاســة 
اجلزائريــة قصــد أصــدرت قبــل توجــه تبــون إلــى رومــا 
ــن أواصــر  ــى »متت ــدف إل ــارة ته ــه إن الزي ــت في ــان قال بي
الصداقــة التاريخيــة، وتعزيــز العاقــات الثنائيــة يف عديــد 
املجــاالت، وبخاصــة اجلانــب االقتصــادي، ضمــن رؤيــة 
جديــدة للرئيســن تهــدف إلــى بعــث ديناميكيــة جديــدة 
للحــوار والتعــاون االســتراتيجي، بــن البلديــن اجلاريــن 

والصديقــن«.

الزيــارة كانــت مناســبة لتعزيــز الشــراكة بــن شــركة 
»إينــي«  وشــركة  »ســوناطراك«،  اجلزائريــة  املحروقــات 
اإليطاليــة مــن أجــل تطويــر احلقــول الغازيــة املكتشــفة 
باجلزائــر، وقــد قــال الرئيــس اجلزائــري عبــد املجيــد 
ولــم  بإيطاليــا  قويــة  عاقــة  تربطهــا  بــاده  إن  تبــون، 
توتــرات ويريــد  تاريخهــا أن عرفــت أي  يحصــل طــوال 
تعزيزهــا »والقيــام معــا مبزيــد مــن االكتشــافات تســمح 
بزيــادة اإلمــدادات والتحــول إلــى مــوزع للغــاز يف أوروبــا«، 
مؤكــدا أن اجلزائــر علــى اســتعداد لتلبيــة كل مــا تطلبــه 

إيطاليــا يف احتياجاتهــا مــن الغــاز.

ــة  ــاز اجلزائري ــات الغ ــع كمي ــون أن ترتف ــع مراقب ويتوق
املصــدرة إلــى إيطاليــا عبــر أنبــوب »ترانســماد« إلــى نحــو 
9 مليــارات متــر مكعــب بــن عامــي 2023 و2024. 
و«ترانســماد«، هــو أنبــوب طولــه 2485 كيلومتــرا ميــر 
عبــر تونــس والبحــر املتوســط ويــزود إضافــة إلــى إيطاليــا 

ــس وســلوفينيا. كا مــن تون

ــة  ــة يف العاقــة اجلزائري ويف ظــل التطــورات احلاصل
الشــراكة  تعزيــز  يف  النوايــا  واضحــا  يبــدو  اإليطاليــة، 
ــن  ــات ب ــرود املســتمر يف العاق ــن يف ظــل الب ــن البلدي ب
اجلزائــر وباريــس مــن جهــة وبينهــا وبــن مدريــد مــن جهــة 
أخــرى. ففــي عاقــة بفرنســا تســببت تصريحــات للرئيــس 
إميانويــل ماكــرون اعتبــرت مســيئة للجزائــر، يف اســتدعاء 
ســفيرها لدى باريس للتشــاور. ويف الواقع برود العاقات 
ســابق حتــى لوجــود ماكــرون وتبــون علــى رأس الســلطة يف 
البلديــن، بســبب التهــرب الفرنســي الدائــم مــن االعتــذار 
الصريــح علــى فتــرة االســتعمار بــكل املآســي التــي خلفتهــا.

أمــا إســبانيا فاألمــور تغيــرت قبــل أشــهر قليلــة، فبعــد 
أن كانــت عاقاتهــا باجلزائــر يف أعلــى مســتوياتها يف ظــل 
التوتــر املقابــل مــع الربــاط، غيــرت مدريــد فجــأة موقفهــا 

تطـــورات العالقـــة بـــن اجلزائـــر وإيطاليا فتحت النقاشـــات حـــول أســـبابها وجدواها ومـــن الطرف 
األكثـــر مصلحـــة فيهـــا، وهـــل هناك دول لـــن تكون راضيـــة عنها وتـــرى أن هذا التقـــارب قد يضرّ 

؟ مبصاحلها
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مبــادرة  أن  واعتبــرت  املغربيــة،  الصحــراء  قضيــة  مــن 
الربــاط للحكــم الذاتــي يف إقليــم الصحــراء، أكثــر جّديــة 
وطريــق إلــى احلــل الدائــم، وهنــا كانــت النقلــة يف العاقــة 
مــع اجلزائــر، التــي تعتبــر العبــا رئيســيا يف »القضيــة 
الصحراويــة«، وتعتبــر أن تغييــر املوقــف اإلســباني منهــا 
بطريقــة عكســية، هــو انقــاب علــى تفاهمــات ســابقة، لــن 
يرضــى الطــرف اجلزائــري بالتأكيــد عليــه، وستســتعمل 
الورقــة االقتصاديــة يف مناوراتهــا بــكل مــا لهــا مــن قــوة.

اخلطــوة اجلزائريــة الغاضبــة مــن مدريــد، مت التعبيــر 
املاضــي،  مــارس  شــهر  منتصــف  البدايــة  يف  عنهــا 
باســتدعاء ســفيرها يف إســبانيا للتشــاور؛ رفضا ملا ســمته 
»االنقــاب املفاجــئ« يف موقــف احلكومــة اإلســبانية إزاء 
ملــف الصحــراء. ثــم بــإدارة ظهرهــا نحــو رومــا بــكل مــا يف 
ذلــك مــن »تهديــد« خفــي باســتعمال ورقــة الغــاز للضغــط 
ســفير  تصريحــات  إليــه  أملحــت  مــا  وهــذا  امللــف،  يف 
اجلزائــر لــدى إيطاليــا، عبــد الكــرمي طواهريــة قبــل أيــام 
مــن زيــارة تبــون، حــن قــال إن بــاده علــى اســتعداد لقطــع 

إمــدادات الغــاز الطبيعــي عــن إســبانيا، يف حــال عــدم 
احتــرام االتفاقيــات املبرمــة بــن البلديــن، قائــا إن »عــدم 
املبرمــة  الــواردة يف االتفاقيــات  بالبنــود  التــزام مدريــد 
بــن البلديــن، ســيدفع اجلزائــر أيضــا لعــدم احترامهــا 
-بااللتزامــات-. كـــون إســبانيا ســتكون أّول مــن يختــار 

عــدم احترامهــا”.

اجلزائــر  عاقــة  يف  اجلديــدة  التطــورات  ظــل  ويف 
التعامــل  مســتقبل  حــول  النقاشــات  تزايــدت  بإيطاليــا، 
املســتقبلي مــع األطــراف األوروبيــة، التــي كانــت دائمــا 
تــرى يف الغــاز اجلزائــري حــا قريبــا أمــام كل أزمــات قــد 
ــح  ــى رومــا واإلعــان الصري ــون إل ــارة تب حتصــل، لكــن زي
عــن تبجيــل األخيــرة يف عاقــة باتفاقيــات الطاقــة حتــى 
التــي تعنــي دوال أخــرى، ســيجعل بقيــة األطــراف أمــام 
حتميــة املراجعــة يف املواقــف السياســية، باعتبارهــا بوابــة 
أي تفاهمــات اقتصاديــة، أو أن األمــور قــد تتجــه نحــو 
صراعــات معلنــة وخفيــة كل واحــد سيســتعمل فيهــا كل 

نفــوذه.

زيارة الرئيس اجلزائري إلى إيطاليا لم تكن عادية أيضا، يف عالقة مبراســـم االســـتقبال التي كانت اســـتثنائية، 
حيث كانت تؤشـــر إلى أن الزائر شـــخص مبجل، ســـواء يف يف مســـتوى الشـــخصيات التي كانت يف اســـتقباله، أو يف 
مســـتوى االتفاقـــات التـــي مت توقيعهـــا وفيها دليل علـــى صفحة جديـــدة أكدتها بعد ذلك تصريحات املســـؤولن 

البلدين. يف 
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جناة فقيري

منــذ أن كشــف فريــق هيئــة الدفــاع عــن ملــف اغتيــال الشــهيدين اليســارين 

ــي، يف 2018،  ــد الراهم ــد ومحم ــكري بلعي ــس ش ــين بتون ــطن السياس والناش

ــواز  ــي م ــاز رسي أمن ــة لجه ــة النهض ــاك حرك ــد بامت ــة تفي ــق وأدل ــود وثائ وج

ــراق  ــس واخ ــة التجس ــية، ويف مامرس ــاالت السياس ــورط يف اإلغتي ــة، »مت للدول

مؤسســات الدولــة وماحقــة خصــوم الحــزب »، بــات امللــف الــذي مل يبــّت فيــه 

جّديــا منــذ ذلــك الحــن أكــر ملفــات الحركــة اإلخوانيــة خطــورة وبدايــة نهايتهــا.

حتجير السفر على الغنوشي..هل سُيفتح الصندوق 
األسود حلركة النهضة؟
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البرملــان  وحــّل  يوليــو  جويليــة/   25 قــرارات  بعــد 
التونســي وحتــى قبــل ذاك التاريــخ تعالــت األصــوات بإقالة 
احلركــة  ومبحاســبة  النهضــة  وحركــة  البرملــان  رئيــس 
مــن  الســري«،  وكشــف ملفاتهــا خاصــة« ملــف اجلهــاز 
العديــد مــن األحــزاب والناشــطن السياســين واملدنيــن.

العــدل  وزيــرة  أذنــت  احلالــي  العــام  بدايــة  ومــع 
ــام ملحكمــة االســتئناف  ــل الع ــال للوكي ــى جّف التونســية ليل
بتونــس لتعهيــد وكالــة اجلمهوريــة باملحكمــة االبتدائيــة 
ــزم مــن تتبعــات بخصــوص مــا عــرف  بتونــس بفتــح مــا يل
بـ«اجلهــاز الســري« حلركــة النهضــة. وقــد تلقــت الوزيــرة 
شــكاية مــن طــرف أحــد أعضــاء فريــق الدفــاع يف قضيتــي 

الشــهيدين شــكري بلعيــد ومحمــد البراهمــي، ضــد عــدد 
ــة. ــن الدول ــق بأم ــم تتعل ــن أجــل جرائ ــن األشــخاص م م

إطــاق ســراح مصطفــى خذر«رئيــس اجلهــاز الســري 
حلركــة النهضة«بعــد 8 أعــوام مــن إيقافــه

وســط غضــب عــارم وردود أفعــال مشــحونة، مت مطلــع 
ــاز  ــي اإلفــراج عــن رئيــس مــا يســمى بـ«اجله ــام احلال الع
ــة الصــادرة  الســري« حلركــة النهضــة، بعــد انتهــاء العقوب
يف حقــه والقاضيــة بســجنه مــدة 8 أعــوام وشــهر واحــد.

جــاء ذلــك تزامنــا مــع  احلكــم القضائــي يف مقتــل 
ضابــط يف احلــرس الوطنــي يف ظــروف غامضــة بعــد 

 بعـــد قـــرارات 25 جويليـــة/ يوليـــو وحـــلّ البرملان التونســـي وحتى قبـــل ذاك التاريخ تعالـــت األصوات 	 
بإقالة رئيس البرملان وحركة النهضة ومبحاســـبة احلركة وكشـــف ملفاتها خاصة« ملف اجلهاز الســـري«، 

مـــن العديد من األحزاب والناشـــطن السياســـين واملدنين.
ّـــال .. بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص 	  مـــع بداية العام احلالي أذنت وزيرة العدل التونســـية ليلى جف

ما عرف بـ«اجلهاز السري« حلركة النهضة.
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تصريحــه  بحيــازة وثائــق ومعطيــات تديــن نائــب رئيــس 
حركــة النهضــة نــور الديــن البحيــري يف ملفــات فســاد 

والتعامــل مــع إرهابيــن .

 وقضــت الســلطات التونســية بســجن مصطفــى خــذر 
مودعــة  وثائــق  علــى  باالســتياء  تعلقــت  عديــدة  لتهــم 
املصــدر  إثبــات  إلــى  حتتــاج  وثائــق  وحيــازة  باخلزينــة 
وغيرهــا مــن التهــم، كمــا صــدر يف حقــه قضيــة حتقيقيــة 
لــدى املحكمــة االبتدائيــة بأريانــة بخصــوص مــا عــرف« 
باجلهــاز الســري« حلركــة النهضــة ومحــال بشــأنها بحالــة 

ســراح، مثــل إطــاق ســراحه نقطــة اســتفهام كبيــرة.

كمــا يواجــه مصطفــى خــذر أيضــا اتهامــات بـ«التــورط 
يف التســتر علــى جرميــة االغتيــال وإخفــاء معلومــات عــن 
بلعيــد  شــكري  السياســين  الناشــطن  اغتيــال  قضيــة 

ومحمــد البراهمــي«.

إيقاف البحيري...

ينايــر  شــهر  يف  التونســية،  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 

2022 وضــع شــخصن حتــت »اإلقامــة اجلبريــة«، بتهمــة 
»تورطهمــا يف تهديــد خطيــر لألمــن العــام«. وقالــت الوزارة 
يف بيــان رســمي لهــا أنــه »مت وضــع شــخصن )لــم يقــع 
تســميتهما( حتــت اإلقامــة اجلبريــة، همــا القيــادي بحركــة 
البحيــري  الديــن  نــور  الســابق  العــدل  ووزيــر  النهضــة 
واملســؤول الســابق بــوزارة الداخليــة فتحــي البلــدي، »تبعــا 
لتوفــر معلومــات مؤكــدة حــول شــبهة يف تهديــد خطيــر 
لألمــن العــام، أحدهمــا مشــمول بالبحــث يف ملــف ذي 

صبغــة إرهابيــة منشــور لــدى القضــاء«.

ــون املنظــم  ــى »القان ــوزارة يف إجراءهــا إل واســتندت ال
حلالــة الطــوارئ، خاصــة الفصــل اخلامــس مــن األمــر 
عــدد 50 لســنة 1978، املــؤرخ يف 26 ينايــر )كانــون 
الثانــي( 1978، الــذي يخــول وضــع أي شــخص حتــت 
اإلقامــة اجلبريــة حفاظــا علــى األمــن والنظــام العامــن«.

اخلطــوة  هــذه  حــول  واملواقــف  اآلراء  تضاربــت 
»اجلريئــة«، التــي أدانتهــا حركــة النهضــة بشــدة واعتبرتهــا  
»عمليــة »“اختطــاف مّتــت خــارج كل اإلجــراءات القانونّيــة 

 وســـط غضـــب عـــارم وردود أفعـــال مشـــحونة، مت مطلـــع العـــام احلالـــي اإلفـــراج عـــن رئيس ما يســـمى 	 
بـ«اجلهـــاز الســـري« حلركـــة النهضة، بعـــد انتهاء العقوبـــة الصـــادرة يف حقه والقاضية بســـجنه مدة 8 

أعـــوام وشـــهر واحد.
 يواجـــه مصطفى خذر أيضا اتهامات بـ«التورط يف التســـتر على جرميـــة االغتيال وإخفاء معلومات عن 	 

قضية اغتيال الناشطن السياســـين شكري بلعيد ومحمد البراهمي«.
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ــى بعــض األحــزاب والشــخصيات  ــة« إضافــة إل والقضائّي
الداعمــة للحركــة واملنظمــات فيمــا اعتبرهــا شــق آخــر 
بدايــة لنهايــة حكــم اإلخــوان و«كشــف ملفاتهــم« خاصــة 

منهــا »اجلهــاز الســري«. 

وعلــق املحلــل السياســي و الباحــث ريــاض الصيــداوي 
ــة  ــل فرق ــن قب ــن البحــري م ــور الدي ــاف ن ــة إيق عــن حادث
ــاالت مــن  ــق معــه يف االغتي ــدا أنهــا »للتحقي مختصــة مفي
ــس ســعيد  ــي وغيرهــم، قي ــد براهم ــد ومحم شــكري بلعي
بــدأ يف فتــح امللفــات اخلارقــة ورؤوس كبيــرة ستســقط!«، 

وفــق تعبيــره.

بينمــا أفــاد  الوزيــر الســابق ورئيــس حــزب الرايــة 
إعاميــة  تصريحــات  ي  كرشــيد،ف  املبــروك  الوطنّيــة، 

»قــرار  هــو  البحيــري  إيقــاف  قــرار  أن  ملوقــع حفريــات 
ــى  ــاء عل ــة، بن ــدواع أمني ــة، ل ــر الداخلّي إداري يصــدره وزي
لــه ســمعة ســيئة  قــرار  وهــو  مــن معطيــات،  لديــه  مــا 
فــى تونــس، الصطدامــه أو باألحــرى عــدم توافقــه مــع 
الســياق  ذات  واحلريات«.مشــّددا يف  احلقــوق  منظومــة 
علــى ضــرورة أن تكــون هنــاك مســائلة جــادة وقانونيــة، 
عــن كافــة اجلرائــم العديــدة املرتبطــة بحركــة النهضــة.

مــن جانبــه أوضــح وزيــر الداخليــة التونســية توفيــق 
شــرف الديــن  أن قــرار االقامــة اجلبريــة، )الــذي اتخــذ يف 
حــق نــور الديــن البحيــري(، اســتند إلــى نــص قانونــي نافــذ 
)األمــر 50 لســنة 1978، الفصــل الـــ5 منــه(، وأن األمــر 
يتعلــق بشــبهات جديــة وموضــوع أبحــاث عدليــة حــول 

قالـــت الـــوزارة يف بيان رســـمي لها أنه »مت وضع شـــخصن )لم يقع تســـميتهما( حتـــت اإلقامة اجلبرية، 	 
همـــا القيـــادي بحركـــة النهضـــة ووزيـــر العدل الســـابق نـــور الدين البحيـــري واملســـؤول الســـابق بوزارة 
الداخليـــة فتحـــي البلـــدي، »تبعـــا لتوفر معلومـــات مؤكدة حول شـــبهة يف تهديـــد خطير لألمـــن العام، 

أحدهمـــا مشـــمول بالبحـــث يف ملـــف ذي صبغة إرهابية منشـــور لـــدى القضاء«.
 أوضـــح-  وزير الداخلية التونســـية توفيق شـــرف الدين  أن قرار االقامة اجلبريـــة، )الذي اتخذ يف حق 	 

نـــور الديـــن البحيري(، اســـتند إلى نـــص قانوني نافذ )األمر 50 لســـنة 1978، الفصـــل الـ5 منه(، 
وأن األمر يتعلق بشـــبهات جدية وموضـــوع أبحاث عدلية
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عمليــة صنــع وتقــدمي جــوازات ســفر وبطاقــات تعريــف 
القانونيــة  الطــرق  بغيــر  وجنســية  ومضامــن  وطنيــة 
واالداريــة املعمــول بهــا. وأضاف أنه مت متكن 3 أشــخاص 
مــن شــهادة جنســية مبوجــب قانــون ألغــي متامــا ولــم يعــد 
معمــول بــه، كمــا مت منــح اجلنســية التونســية لفتــاة ســورية 

ألبويــن ســورين وليســت لهــا أي أصــول تونســية.

وبــّن أن امللــف يتعلــق بشــبهة ارهــاب ومت اعــام النيابــة 
ــرة  ــه ســارع شــخصيا باالتصــال بوزي العموميــة بذلــك وأن
العــدل، معبــر عــن وجــود تخوفــات لتحــركات مــن شــأنها 

أن تعكــر األمــن العــام.

ليتــم فيمــا بعــد رفــع اإلقامــة اجلبريــة عــن نورالديــن 
يف  الداخليــة،  وأوضحــت  البلــدي،  وفتحــي  البحيــري 
بيــان لهــا »إنــه وبعــد تنفيــذ قراريــن يف اإلقامــة اجلبريــة 
يــوم اجلمعــة 31 ديســمبر/ كانــون األول 2021 ضــد 
شــبهة  حــول  بشــأنهما  معلومــات  توفــرت  شــخصن 
ــا لوجــود  ــام، وتبع ــن الع ــر لألم ــد خطي ــا يف تهدي تورطهم
أبحــاث عدليــة يف املوضــوع أُحيلــت للقضــاء، وتبعــا، ال 
ســيما إلرســاء املجلــس األعلــى املؤقــت للقضــاء بتاريــخ 
نفــس هــذا  تقــّرر يف  مــارس 2022، فقــد  اليــوم 07 
التاريــخ إنهــاء مفعــول قــراري اإلقامــة اجلبريــة املتخــذة 
ضــد الشــخصن املعنيــن حتــى يتولــى القضــاء إمتــام مــا 

ــة«. يتعــن يف شــأنهما مــن أبحــاث وإجــراءات عدلي

حتجيــر الســفر علــى الغنوشــي و33 متهمــا يف قضيــة 

اغتيال بلعيد والبراهمي

قــّرر القضــاء التونســي يــوم 27 ماي/مايــو املاضــي 
حظــر الســفر علــى 34 متهمــا يف قضيــة تتعلــق باغتيــال 
املعارضــن السياســين والقياديــن بحركــة العمــال بتونــس 
شــكري بلعيــد ومحمــد البراهمــي،  وعلــى رأســهم رئيــس 
البرملــان املنحــل ورئيــس حــزب النهضــة راشــد الغنوشــي. 
وأكــدت مســاعدة وكيــل اجلمهوريــة االبتدائيــة والناطــق 
باســمها فاطمــة بوقطايــة يف تصريحــات إعاميــة، أنــه مت 

حتجيــر الســفر علــى جميــع املتهمــن يف

القياديــن  مــن  العديــد  فيهــم  مبــا  ذاتهــا،  القضيــة 
بحــزب حركــة النهضــة. فيمــا نفــت حركــة النهضــة  صحــة 
ــم  ــأّن رئيســها راشــد الغنوشــي  ل ــادت ب ــرار وأف هــذا الق
يتلــق  أي إعــام بصــدور قــرار حتجيــر الســفر يف حقــه، 
مبينــة ان مكتبهــا القانونــي ســيتولى  التفاعــل مــع حقائــق 

األمــور.

أريانــة يف  واليــة  محكمــة  باســم  املتحدثــة  وكشــفت 
ــة إلذاعــة موزاييــك أفــم التونســية أن  تصريحــات صحفي
التهــم املوجهــة للمعنيــن بقضيــة »اجلهــاز الســري«، تتمثــل 

ماي/مايـــو  يـــوم 27  التونســـي  القضـــاء  قـــرّر   
املاضـــي حظر الســـفر على 34 متهمـــا يف قضية 
تتعلق باغتيال املعارضن السياســـين والقيادين 
بحركـــة العمـــال بتونـــس شـــكري بلعيـــد ومحمد 
البراهمـــي،  وعلى رأســـهم رئيـــس البرملان املنحل 

ورئيـــس حزب النهضة راشـــد الغنوشـــي
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ــى ســّر مــن أســرار  ــت عل ــة كان ــأّي طريق ــل ب يف »التحصي
الدفــاع الوطنــي، وإعــام شــخص غيــر ذي صفــة بــأّي 
وجــه كان مبناســبة الثــورة.« مضيفــة »تهمــا أخــرى تتعلّــق 
بالقيــام بــدل الهيئــات احلاكمــة املكونــة مبقتضــى القانــون 
واســتغال شــخص أو موظــف عمومــي.. والقبــول بنفســه 
أو بواســطة غيــره لعطايــا أو وعــود بالعطايــا أو منافــع 
ــدة  ــازات لفائ ــوق وامتي ــا بدعــوى حق ــت طبيعته ــا كان مهم

ــر«. الغي

ــة يف ســرد التهــم املوجهــة للـــ  وتابعــت فاطمــة بوقطاي
34 فــردا املحجريــن مــن الســفر،« إلــى جانــب معاجلــة 
املعطيــات الشــخصية دون ترخيــص وتعمــد إحالتهــا بغايــة 
حتقيــق منفعــة لنفســه أو لغيــره بغايــة إحلــاق ضــرر باملعني 
باألمــر طبــق مقتضيــات الفصــول 61 ثالثــا و73 و87 من 
املجلــة اجلزائيــة وقانــون حمايــة املعطيــات الشــخصية«. 

واملديــر  الصحفــي  قــال  القــرار  هــذا  علــى  وتعليقــا 
التنفيــذي للنقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســين الفاهــم 
بوكــدوس، أن القــرار القضائــي مبنــع الســفر عــن قيــادات 
اجلهــاز الســري مبــا فيهــا الغنوشــي والبارونــي لــن يكــون 
ســوى أول املــآالت الطبيعيــة ملســار شــاق ومتعــب. واعتبــر 
مبوقــع  الرســمية  صفحتــه  علــى  تدوينــة  يف  بوكــدوس 
التواصــل اإلجتماعــي فيســبوك إن ملــف اجلهــاز الســري 

ــة. ــم يعــد مجــرد تســمية إعامي ل

واضــاف بوكــدوس ، أن هــذا املســار »يؤكــد كل مــا 

الشــهيدين  اغتيــال  أن  مــن  الدفــاع  هيئــة  إليــه  ذهبــت 
وأمنيــن وعســكرين لــم تكــن مجــرد أحــداث عابــرة يف 
باالســاس  تاريــخ بادنــا، علــى خطورتهــا.. وإمنــا هــي 
وراءهــا ادمغــة وأجهــزة وادوات تونســية بــدأت خيوطهــا 

ومحاســبتها«. مســاءلتها  اجتــاه  يف  تنكشــف 

أمــا الشــارع التونســي ومعظــم األحــزاب واملنظمــات 
القــرار،  هــذا  حــول  آراءهــا  بعــد  تبــد  فلــم  الوطنيــة 
واإلرتبــاك  الرســمية  املعطيــات  شــح  مــع  خاّصــة 
السياســي الــذي تعيشــه تونــس وســط تراكمــات ســنوات 
مــن الفوضــى واحلكومــات املتعاقبــة والبــروز الافــت 
حلركــة النهضــة وقياديهــا يف العشــر ســنوات األخيــرة 
ومتكنهــا يف فتــرة وجيــزة مــن الوصــول إلــى مفاصــل 
فتــرة  كثيــرة هامــة ليصاحــب  وتقلــد مناصــب  الدولــة 
ــا  ــدة أهمه ــاط اســتفهام عدي ــرة ونق ــات كثي ــا أزم حكمه
»جهازهــا الســري« واالغتيــاالت السياســية للشــهيدين 

البراهمــي. ومحمــد  بلعيــد  شــكري 

أريانـــة يف  باســـم محكمـــة واليـــة  املتحدثـــة  كشـــفت 
تصريحـــات صحفيـــة إلذاعـــة موزاييك أفم التونســـية 
أن التهـــم املوجهـــة للمعنين بقضية »اجلهاز الســـري«، 
تتمثـــل يف »التحصيل بـــأّي طريقة كانت على ســـرّ من 
أســـرار الدفاع الوطنـــي، وإعالم شـــخص غير ذي صفة 

بـــأّي وجـــه كان مبناســـبة الثورة.«
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رامي التلغ

عودة  العنف إلى الغرب الليبي..
 مخاوف من تقويض املسار السياسي

يف أحــداث أصبحــت متكــررة يف العاصمــة الليبيــة ومــدن الغــرب الليبــي، 

وباتــت تهــدد آمــال االســتقرار يف البــاد حيــث انعكســت األزمــة عــى مــا 

يبــدو عــى الوضــع األمنــي يف البلــد التــي عانــت عقــدا مــن الفــوىض.
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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 
لإلطاحـــة 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 

عارضا بشـــدة الوجود العســـكري التركي يف ليبيا«.

من جانبه،كشـــف موقع »أفريكا إنتليجنس« الفرنســـي 
أن تركيـــا تعهـــدت بالضغـــط علـــى رئيـــس وزراء حكومة 

شـــهدت العاصمة الليبية، حتشـــيدات كبيـــرة يف ميادين عامـــة، وكذلك قوات عســـكرية قادمة من عدة 
مدن خـــارج العاصمة، ومنهـــا مدينة الزنتان بجنـــوب غرب طرابلس
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الوحـــدة الوطنيـــة، عبد احلميـــد الدبيبـــة، للموافقة على 
مفاوضـــات مع رئيـــس وزراء حكومة االســـتقرار الوطني، 
فتحي باشـــاغا، ومـــع رئيس مجلس النـــواب عقيلة صالح 

اليجاد حل ســـلمي.

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.

ويقـــّدر خبـــراء أن أنقـــرة تســـعى إلـــى احلفـــاظ على 
نفوذهـــا العســـكري والسياســـي يف ليبيا مـــن أجل ضمان 

عـــاد التوتـــر األمني ليلقـــي بظالله علـــى غربي ليبيا، حيث شـــهدت ضاحيـــة جنزور، غربـــي العاصمة 
طرابلس منتصف الشـــهر املاضي اشـــتباكات طاحنة بن ميليشـــيا تابعـــة لوزارة الداخليـــة وأخرى لوزارة 

الدفـــاع بحكومة الوحدة الوطنية، اســـتعملت فيها األســـلحة املتوســـطة والثقيلة.



21 اخلميس 2  يونيو   2022  العدد : 216

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.

واجلماعـــات  باشـــاغا  الدبيبـــة  حمـــل  املقابـــل،  يف 
املســـلحة املواليـــة له مســـؤولية الدمـــار واخلســـائر التي 

شـــددت بعثة االحتـــاد األوروبي والبعثات الدبلوماســـية للـــدول األعضاء 
يف بيـــان لهم األســـبوع املاضـــي، إنّه ال يوجـــد بديل عن احللّ السياســـي، 
داعـــن إلـــى التهدئـــة وأن العنف لن يؤدي ســـوى إلى تهديـــد وحدة ليبيا 

واســـتقرارها وازدهارها.
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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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يســعى الرئيــس الجزائــري عبــد املجيــد تبــون مــن خــال مبــادرة أطلقهــا مؤخــرا إىل كــر الجمــود 
الســيايس، وظهــرت املبــادرة بشــكل غــر مبــارش يف بدايــة مايــو، ثــاين أيــام عيــد الفطــر، مــن خــال 
ــا  ــاره »رئيســا جامع ــون باعتب ــن تب ــة الرســمية تتحــدث ع ــاء الجزائري ــة األنب ــه وكال ــق نرشت تعلي
ــتن  ــرى الس ــويا بالذك ــال س ــا لاحتف ــع أبنائه ــة إىل جمي ــر »بحاج ــرة اىل أن الجزائ ــمل« مش للش

لاســتقال« يف الخامــس مــن يوليــو.
وتحــّدث تبــون عــن مبــادرة »ملّ الشــمل« بشــكل رســمي للمــرة األوىل مــن تركيــا التــي زارهــا بدايــة 
األســبوع املــايض. واعتــر أن، هــذه املبــادرة رضوريــة من أجــل »تكوين جبهــة داخلية متامســكة«... 
وللوقــوف عــى مســتجدات الســاحة الجزائريــة ومبــادرة مل الشــمل، أجرت  بوابــة إفريقيــا اإلخبارية 

هــذا الحــوار مــع املحلــل الســيايس الجزائــري إســامعيل خلــف اللــه، وإىل نــص الحــوار: 

خلف اهلل: اجلزائر تعتمد يف مقاربتها دائما 
على احلوار واملفاوضات واإللتقاء

حوار/ همسة يونس
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بدايـــة.. ما هي تفاصيـــل مبادرة »لم الشـــمل« 
التي حتـــدث عنها الرئيـــس اجلزائري؟

قضيـــة لـــم الشـــمل تدخل يف إطـــار الصلـــح الذي هو 
أقصر طريق حلل أي مشـــكلة كانت، وانطاقا من قاعدة 
»الصلـــح خير« فاعتقد أن الرئيـــس اجلزائري عبداملجيد 
تبـــون ينطلق من هـــذا األمر، ثم إذا نظرنا إلى السياســـة 
اخلارجيـــة للجزائر وللدبلوماســـية اجلزائرية اليوم نراها 
تعتمـــد اعتمـــادا كليـــا يف مداخاتهـــا ومقارباتهـــا علـــى 
الكثيـــر مـــن األزمـــات املتعـــددة ســـواء إقليميـــا أو دوليـــا 
فدائمـــا اجلزائـــر مقاربتهـــا تعتمـــد على قضيـــة احلوار 

واملفاوضـــات واإللتقاء.

وكمـــا هـــو معلوم فـــأن اجلزائـــر متر بتحديـــات كبيرة 
خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالرهـــان الـــذي يقدمـــه الرئيـــس 

عبداملجيـــد تبـــون من خال مشـــروعه املتعلـــق باجلزائر 
اجلديـــدة مـــن خال النقـــاط 54 التي وضعهـــا، وأعطى 
وعـــودا للشـــعب اجلزائـــري بأنـــه ســـوف ينفذهـــا، ومـــن 
بـــن أهـــم هـــذه النقـــاط اعتقـــد أنهـــا قضية لم الشـــمل 
واملصاحلـــة واحلـــوار مـــع اجلميـــع، وهـــي تنطلـــق مـــن 
كونها أســـهل وأســـرع طريـــق إلى تقوية اللحمـــة الداخلية 
وتوحيـــد الصـــف الداخلـــي، ألنـــه ال ميكـــن مواجهـــة أي 
حتديـــات خارجيـــة أن لم تكـــن هناك حلمـــة داخلية قوية 
وهنـــاك تكاتـــف داخلـــي، فمـــن هـــذا اعتقـــد أن الرئيس 
ينطلـــق من هـــذا ألن اجلزائر اليوم لديهـــا مهام ومهمات 
كبيـــرة قـــد ألقيـــت على عاتقهـــا من خال مـــا تلعبه على 
املســـتوى اإلقليمي وعلى املســـتوى العربي وعلى املســـتوى 
الدولـــي، وبالتالـــي فا ميكـــن لها أن تقوم بهـــذه املهام إن 
لم يكـــن الداخل اجلزائـــري له من الوحدة ومـــن التفاهم 

 قضيـــة لم الشـــمل تدخل يف إطار الصلـــح الذي هو أقصر طريق 
حلل أي مشكلة.
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 ال ميكـــن مواجهـــة أي حتديات خارجية أن لـــم تكن هناك حلمة 
قوية. داخلية 

والتوافـــق حتى يســـهل هـــذه املهـــام الصعبة امللقـــاة على 
اجلزائرية. الدبلوماســـية 

هل هي دعوة حلوار وطني شامل؟

إلـــى اآلن لـــم تفصـــح عـــن املبـــادرة أي جهة رســـمية، 
ووجدنـــا أن الرئيـــس اجلزائـــري عبداملجيـــد تبـــون قـــد 
أشـــار إليهـــا وملـــح إليهـــا يف العديد مـــن القـــاءات، ولكن 
ليســـت هنـــاك أي وثيقـــة رســـمية تعلـــن عن بدايـــة هذا 
املشـــروع، لكـــن يف احلقيقة بـــدأت مامح هذا املشـــروع 
تظهـــر عندمـــا الحظنا اللقـــاءات التي جمعـــت بن رئيس 
اجلمهوريـــة اجلزائـــري الســـيد عبداملجيد تبـــون وبعض 
رؤســـاء األحـــزاب وبعـــض الشـــخصيات العامـــة، بالتالي 
فهـــي بـــدأت صورتهـــا تتضـــح أكثر، ولكـــن كل مـــا يتعلق 
بهـــذه العمليـــة لـــم يتم حســـمه إلـــى حـــد اآلن ولكنها يف 
اعتقادي تبقى إشـــارات من اجلهات الرســـمية تهدف من 
خالهـــا إلـــى جعل الفكرة تطبـــخ وتنضج حتـــى يكون لها 
القبـــول والتوافـــق لدى الـــرأي العام اجلزائـــري، وبالتالي 
فهـــي عملية تهيئة لهذا املشـــروع، الذي نعتبره مشـــروعا 
إيجابيـــا سيســـاهم بشـــكل كبيـــر يف حـــل العديـــد مـــن 

األزمات. 

أمـــا فيمـــا يتعلق بقضيـــة أنها هـــل تتطور إلـــى حوار 
وطني شـــامل، فنعم اعتقد أنها ســـوف تتطور إذا وجدت 
إجمـــاع من طـــرف الرأي العـــام والطبقة السياســـية وكل 
النخـــب األكادمييـــة أيضـــا، فبالتالـــي اعتقد أنها ســـوف 
تنضـــج الفكـــرة وتتطـــور لتصبـــح حـــوارا وطنيـــا جامعـــا 

وتكـــون يف األخيـــر مصاحلـــة وطنية شـــاملة وجامعة.

من هم األطراف؟ 

أطرافهـــا بـــكل وضـــوح ســـتكون األحزاب السياســـية 
واملجتمـــع املدني مـــن هيئـــات ونقابات مهنيـــة وجمعيات 
وشـــخصيات لكـــي تكون شـــاملة جلميع شـــرائح املجتمع 
السياســـي منـــه واملدنـــي واملهنـــي وتكون قضية لم شـــمل 

. حقيقي

هل هي بادرة لكسر اجلمود السياسي؟ 

بطبيعـــة احلال إذا جنحت واســـتطاعت هـــذه العملية 
أن تســـير فهـــي قـــد تكســـر عمليـــة اجلمـــود السياســـي 
وتذيـــب اجلليد احلاصـــل وخاصة أن هنـــاك تيارات ترى 
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يف نفســـها أنهـــا مقصيـــة، بالتالـــي اعتقـــد أنهـــا ســـوف 
تختـــزل العديد من املســـافات وتزيل العقبـــات وتفتح باب 
احلوار واالجتماع واللقاءات من جديد، وســـتكون كاســـرة 

لكل جمـــود سياســـي واجتماعي.

ملاذا تأخرت طيلة السنوات املاضية؟ 

نعتقـــد أن التأخـــر جـــاء على خلفيـــة جائحـــة كورونا 
التـــي أثـــرت بشـــكل كبيـــر علـــى كل األنشـــطة والعديـــد 
مـــن البرامـــج التي كانـــت مطروحـــة والتـــي كان الرئيس 
عبداملجيـــد تبون يريد أن ينفذهـــا، والحظنا أنه يف بداية 
كورونـــا كان الرئيـــس قد أصيـــب وكان مريضـــا بكورونا، 
فنســـتطيع أن نقـــول إن خـــال عامـــي 2020 و2021 
قـــد حصل فيها جمود سياســـي واقتصادي على مســـتوى 
العالم ككل، لكن ملاذا حتدث اليوم؟ وهذا ألســـباب عديدة 
كمـــا ذكـــرت بـــأن اجلزائـــر متـــر بتحديـــات كبيـــرة وهذه 
التحديـــات ال ميكـــن مواجهتها إذا لم تكـــون هناك قاعدة 
داخليـــة صلبة موحدة ومتوافقة علـــى الكثير والعديد من 
النقـــاط والبرامج واملبـــادئ، فتحصن اللحمة سيســـاهم 
بقـــدر كبيـــر يف عمليـــة مواجهـــة التحديـــات اخلارجيـــة، 

وهـــي حتديات اقتصاديـــة وأمنية ودبلوماســـية. 

ما هي شروط جناح هذه املبادرة؟

النيـــة الصادقـــة، إذا متثلـــت اإلرادة احلقيقيـــة والنية 
الصادقة فســـينجح هذا املشـــروع، ونحن نرى أن الرئيس 
عبـــد املجيـــد تبـــون لديه نيـــة حقيقيـــة يف الذهـــاب إلى 
حتقيـــق هذا الهدف وهـــو صادق لكن اعتقـــد أن املحيط 
أو محيطه إذا كان حقيقة صادقا فأن العملية السياســـية 
ســـوف تكـــون ناجحة وســـوف تعود باخلير علـــى اجلزائر 
وعلى الشـــعب اجلزائـــري، اما إذا كانـــت مراوغة أو رمبا 
تفشـــلها بعـــض التيـــارات ممن لـــم يعجبها هذا املشـــروع 
وال يعجبهـــا أن تتحـــرك اجلزائـــر إلـــى األمـــام، فبطبيعة 
احلـــال ســـوف تكـــون عبـــارة عـــن محطـــة مـــن محطات 
ورمبـــا ســـوف يســـجلها التاريـــخ ومتـــر، لكن مـــا اعتقده 
أن هنـــاك نيـــة جماعية للكثيـــر من األطراف السياســـية 
واملدنيـــة واملهنيـــة بالداخـــل وباخلارج من داخل الســـلطة 
أو مـــن خارجها تـــرى بضرورة هـــذا املشـــروع الذي قلت 
إنـــه إن مت ســـيعود باخليـــر علـــى اجلزائر وعلى الشـــعب 

اجلزائري.

 إلى اآلن لم تفصح عن املبادرة أي جهة رسمية عن املباردة.
إذا متثلت اإلرادة احلقيقية والنية الصادقة فستنجح مباردة الرئيس اجلزائري.
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أكــد عضــو مجلــس الدولــة ســعيد بــن رشادة أن األمــم املتحــدة ال تريــد 

عمــل دســتور يف ليبيــا وهــذا مــا اتضــح يف ترصفاتهــم والتــي كان آخرهــا 

أنــه عندمــا اتفــق مجلــي النــواب والدولــة عــى التعديــل الدســتوري 

الثــاين عــرش يف فرايــر املــايض خرجــت املستشــارة األمميــة مبقــرح إنجاز 

القاعــدة الدســتورية بــدل الدســتور وأضــاف بــن رشادة يف مقابلــة مــع 

ــا  ــد إىل ليبي ــن مبعــوث أممــي جدي ــه يصعــب تعي ــة املرصــد أن صحيف

ــي تتدخــل يف الشــأن  ــدول الكــرى الت ــس مــن الســهل عــى ال ــه لي ألن

الليبــي أن تتفــق عــى مبعــوث 

أىل نص الحوار:

بن شرادة: أخشى جتدد الصراع العسكري يف ليبيا

حوار: سوزان الغيطاني  
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العام  الدســـتور وجهـــت خطابا لألمـــن  هيئة 
لـــألمم املتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش يتضمـــن 
شـــكوى من املستشـــارة األممية فكيـــف تنظر إلى 

ليبيا؟ يف  وليامـــز  أداء 

هذا اخلطاب مت إرســـاله للمكان اخلطأ ألن املجتمع 
الدولـــي وعلـــى رأســـه األمن العـــام ال يريدون دســـتور 
لدولـــة ليبيـــا وهذا مـــا يتضح مـــن تصرفاتهم الســـابقة 
وآخرهـــا عندمـــا اتفـــق مجلســـي النـــواب والدولة على 
التعديـــل الدســـتوري الثانـــي عشـــر يف فبرايـــر املاضي 
خرجـــت املستشـــارة األمميـــة مبقتـــرح إجنـــاز القاعدة 

الدســـتورية بدل الدســـتور. 

إلـــى أي مدى تأثرت ليبيا ســـلبا بعـــدم تعين 
لألمـــن  مبستشـــارة  واالكتفـــاء  أممـــي  مبعـــوث 

؟ العام 

لكـــي نكـــون واقعيـــن فـــإن األمم املتحـــدة تعني دول 
كبـــرى لهـــا عاقـــة بامللـــف الليبـــي ولها صراعـــات فيه 
مثـــل روســـيا والواليـــات املتحـــدة وبريطانيـــا وفرنســـا 
فهـــذه الـــدول تتدخـــل يف الشـــأن الليبـــي وليـــس مـــن 
الســـهل أن يتفقـــوا علـــى مبعـــوث أممـــي خاصـــة وأن 
املبعوثـــن إلـــى دول العالـــم الثالث هم موظفـــن للدول 
الكبـــرى وليـــس لألمم املتحدة التـــي تضم حوالي 192 

. لة دو

مجلســـا النـــواب والدولة لـــم يتفقا بعد على املـــواد محل اخلالف 
الدستور. يف مشروع 
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كيـــف تابعـــت نتائـــج اجتمـــاع رئيـــس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالـــح مـــع مســـؤولي املناصـــب 

الســـيادية يف ســـرت؟

تغيـــب رئيـــس  انتباهـــي أن االجتمـــاع شـــهد  لفـــت 
املؤسســـة الوطنية للنفط مصطفـــى صنع اهلل ومحافظ 
وهمـــا  الكبيـــر  الصديـــق  املركـــزي  ليبيـــا  مصـــرف 
مؤسســـتن كبيرتـــن وميكـــن القـــول أنهمـــا باإلضافـــة 
للمؤسســـة الليبية لاســـتثمار يتبعـــون للمجتمع الدولي 
وليـــس الدولـــة الليبيـــة وأعتقـــد أنـــه ســـينتهي املطاف 
تابعـــن  ســـيكونوا  أنهـــم  الثـــاث  املؤسســـات  بهـــذه 
لـــألمم املتحـــدة ونصـــل إلى النفـــط مقابل الغـــذاء وكل 

املؤشـــرات تشـــير إلـــى هذا. 

أيـــام قليلـــة تفصلنا عـــن اجلولة الثالثة مـــن اجتماع 
القاهـــرة.. برأيـــك إلـــى أي مـــدى ســـينجح يف توحيـــد 
مجلســـي النواب والدولة بشـــأن األســـس الدســـتورية؟

خال اجلولتن الســـابقتن مت فتح مســـودة الدستور 
واالتفاق على 147 مادة وأنا أرى أن املواد التي اتفقوا 
بشـــأنها ليســـت محـــل خـــاف فالدســـتور يضـــم 198 
مـــادة بينهـــم 194 مادة محل توافق وأربعمواد ســـتكون 
محـــل خـــاف وهـــي اجلنســـية والســـماح للعســـكرين 
بدخـــول االنتخابات وشـــكل الدولة واملكونـــات الثقافية 
فهـــذه املـــواد األربعـــة محل صـــراع ســـواء فيمـــا يتعلق 
بتعديـــل الدســـتور أو عمل قاعدة دســـتورية ما يعني أن 
اللجنـــة املشـــكلة من مجلســـي النواب والدولـــة لم تتفق 

املجتمـــع الدولـــي وعلـــى رأســـه األمن العـــام ال يريدون دســـتور 
لدولـــة ليبيـــا وهـــذا ما يتضـــح مـــن تصرفاتهم.
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بعد علـــى هذه املـــواد اخلافية. 

يف ظل ازدواج الســـلطات التنفيذية يف ليبيا.. 
إلى أي مدى تخشـــى من جتدد الصراع املســـلح؟

بـــكل تأكيـــد فـــإن الوضـــع يف ليبيـــا محتقـــن يف ظل 
احلميـــد  عبـــد  برئاســـة  إحداهمـــا  حكومتـــن  وجـــود 

الدبيبـــة تســـيطر علـــى العاصمة طرابلس واملؤسســـات 
أمـــواال وحكومـــة أخـــرى برئاســـة فتحـــي  تـــدر  التـــي 
باشـــاغا تســـيطر علـــى باقـــي ليبيـــا وأعتقـــد أنـــه بعد 
20 يونيـــو ســـتنتهي املهلـــة املمنوحـــة حلكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة وإذا بقيـــت يف مكانهـــا رمبـــا يتجـــدد الصراع 

العســـكري وهـــذا مـــا نتخـــوف منه.

ســـينتهي املطـــاف بهذه املؤسســـات الثالث أنهم ســـيكونوا تابعن لـــألمم املتحدة 
ونصـــل إلى النفـــط مقابل الغذاء وكل املؤشـــرات تشـــير إلى هذا. 
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كــــركــــاتيــــر


