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مازالــت التطــورات يف تونــس متواصلــة وتلقــي بظاللهــا عــى حركــة النهضــة التــي 

ــلها  ــف فش ــا وتكش ــرت نفوذه ــث خ ــددة، حي ــات متع ــن أزم ــاين م ــت تع بات

الذريــع يف ادارة البــالد وعــادت ملفاتهــا للظهــور يف ســاحات القضــاء الــذي اســتفاد 

مــن قــرار الرئيــس قيــس ســعيد رفــع الحصانــة عــن نــواب الربملــان لتوجيــه تهــم 

إىل عــدد منهــم كانــت رفعــت يف حقهــم دعــاوى قضائيــة منهــا مــا تعلــق مبلفــات 

فســاد وارهــاب وغســيل امــوال.

االفتتاحية

حركة النهضة التونسية 
تختنق داخل ازماتها
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النهضة،مثــل  حركــة  أزمــات  يف  الفــت  تطــور  ويف 
زعيــم احلركــة راشــد الغنوشــي ،الثالثــاء، أمــام القطــب 
تتعلــق  بتهــم  اإلرهــاب  ملكافحــة  املالــي  القضائــي 
أن  بعــد  وذلــك  »منــاء«،  مشــبوهة جلمعيــة  بنشــاطات 
قــرر القضــاء التونســي يف وقــت ســابق جتميــد أمــوال 
رئيــس النهضــة، الــذي كان يشــغل كذلــك منصــب رئيــس 

عنــه. الســفر  املنحــل وحتجيــر  البرملــان 

مؤقــت،  ســراح  وضــع  يف  الغنوشــي  إبقــاء  وتقــرر 
الســتكمال  جديــدة  جلســة  موعــد  حتديــد  انتظــار  يف 
إليــه، والتــي تتعلــق  التهــم املنســوبة  التحقيــق معــه يف 
اإلرهاب.وقالــت  ومتويــل  األمــوال،  بغســيل  أساًســا 
القضائــي  القطــب  إن  التونســية،  »موزاييــك«  إذاعــة 
املتعلقــة  القضيــة  عــن  املســؤول  اإلرهــاب  ملكافحــة 

ــر الســفر  ــة »منــاء تونــس«، أصــدر قــرارا بتحجي بجمعي
علــى رئيــس حركــة النهضــة اإلخوانيــة راشــد الغنوشــي، 
ــة إطــالق ســراح. ــه بحال ــاء علي عقــب اســتجوابه واإلبق

وأنهــا  سياســية  القضيــة  جعــل  حاولــت  احلركــة 
زعيــم  اســتباق  يف  ذلــك  وتوضــح  لتشــويهها  محاولــة 
القضــاء حــول قضيــة  أمــام  الغنوشــي مثولــه  احلركــة 
»جمعيــة منــاء تونــس« ومصــادر متويالتهــا بإعالنــه أنــه 
الــذي  التصريــح  إيقافه.وهــو  حــول  معلومــات  ميلــك 
مــن  سياســياً  »تكتيــكاً  املراقبــن  مــن  عــدد  اعتبــره 
ــع  ــة بالسياســية«،وفق موق ــات القضائي ــط امللف أجــل خل

عربيــة«. »اندبندنــت 

ملكافحــة  القضائــي  القطــب  مقــر  وأمــام 
ــن  ــن أنصــار الغنوشــي وم اإلرهاب،تظاهــر العشــرات م

مثـــل زعيـــم احلركة راشـــد الغنوشـــي ،الثالثاء، أمـــام القطب 
القضائـــي املالـــي ملكافحـــة اإلرهـــاب بتهـــم تتعلـــق بنشـــاطات 

مشـــبوهة جلمعيـــة »مناء«.
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قيــادات النهضــة ورددوا شــعارات مؤيــدة لــه، رافعــن 
الفتــات ُكتــب عليهــا »ال للمحاكمــات السياســية«.واتهم 
وأنصــاره  ووزاراتــه  ســعّيد  قيــس  الرئيــس  الغنوشــي، 
بتشــويهه، والتربــص بــه، وتلفيــق التهــم الكيدية.ونقــل 
بيــان حلركــة النهضــة عــن الغنوشــي قولــه خــالل مثولــه 
أمــام قاضــي التحقيــق، إّن مــا أســماها »حملــة التشــويه« 
يكــرس  دســتور  مشــروع  »متريــر  إطــار  يف  تنــدرج 
االنقــالب، واالســتبداد، واحلكــم الفــردي  املطلــق«، وفــق 

وصفــه.

ومنــذ اعــالن مثــول الغنوشــي علــى القضــاء تصاعدت 
تهديــدات قيــادات نهضويــة ،حيــث خــرج القيــادي البــارز 
البحيري،مهــددا  الديــن  نــور  األســبق  العــدل  ووزيــر 
ســيكون  الغنوشــي  بتوقيــف  يقضــي  إجــراء  أي  بــأن 
حلركتــه موقــف جدي.وقــال البحيــري، يف تصريحــات 

ــل  ــث مث لإلعالميــن أمــام قطــب مكافحــة اإلرهــاب حي
الغنوشــي: »ســيكون لــكل حــادث حديــث«.

حركــة  يف  القيــادي  مذيــوب  ماهــر  وبدوره،هــدد 
الغنوشــي  براشــد  مســاس  »أي  أن  النهضة،مــن 
سيســاهم يف ضــرب اســتقرار تونــس وتعميــق أزمتهــا 
اخلطيــرة »،وكتــب مذيــوب يف تدوينــة مقتضبــة نشــرها 
بصفحتــه علــى موقــع »فيســبوك«، قــال فيهــا »  الســيد 
ــواب الشــعب،  ــس ن ــس مجل ــس ســعّيد: أي مــس برئي قي
وتعميــق  الهــش  تونــس  اســتقرار  سيســاهم يف ضــرب 

حكمــك«. بنهايــة  وإيــذان  اخلطيــرة  لألزمــة 

وتعتبــر هــذه مــن التهديــدات، التــي تطلقهــا النهضــة 
بحســب البعــض خطيــرة حيــث انهــا قــد تكــون دعــوة 
حقيقيــا  اختبــارا  متثــل  أنهــا  والصدام،كمــا  للعنــف 

نقـــل بيـــان حلركة النهضة عن الغنوشـــي قولـــه خالل مثوله 
التشـــويه«  مـــا أســـماها »حملـــة  إّن  أمـــام قاضـــي التحقيـــق، 
تنـــدرج يف إطـــار »متريـــر مشـــروع دســـتور يكـــرس االنقالب، 

واالســـتبداد، واحلكـــم الفـــردي  املطلـــق«، وفـــق وصفه.
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لشــعبية الرئيــس التونســي قيــس ســعيد الــذي يســتعد 
سيؤســس  الــذي  اجلديــد  الدســتور  علــى  الســتفتاء 
إلــى  البــالد  ســيعيد  حيــث  جديــدة،  سياســية  ملرحلــة 
نظــام احلكــم الرئاســي مــا ســيقلص بشــكل كبيــر دور 

البرملــان.

وتعــددت امللفــات القضائيــة املتهمــة فيهــا احلركــة 
علــى غــرار مــا يســمى اجلهــاز الســري للحركــة وقضيــة 
تونــس«. »منــاء  جمعيــة  وقضيــة  »اســتالينغو«،  شــركة 
وكانــت الســلطات التونســية، أعلنــت يف وقــت ســابق، 
أمــر بتجميــد األرصــدة  أّن قضــاء مكافحــة اإلرهــاب 
ــة لعشــر شــخصيات، مــن  ــة، واحلســابات املصرفي املالي
بينهــم رئيــس حركــة النهضــة راشــد الغنوشــي، ورئيــس 

احلكومــة الســابق حمــادي اجلبالــي.

الشــرطة  إن  بيــان،  يف  الداخليــة  وزارة  وقالــت 
أوقفــت رئيــس احلكومــة الســابق، والقيــادي الســابق يف 
حــزب النهضــة حمــادي اجلبالــي علــى خلفيــة االشــتباه 
بضلوعــه يف قضيــة غســيل أمــوال تتعلـّـق بتحويــالت مــن 
تونــس«. اخلــارج جلمعيــة خيريــة حتمــل اســم »منــاء 
وكان القضــاء التونســي أصــدر يف 27 حزيران/يونيــو 
قــرارا مبنــع ســفر الغنوشــي يف إطــار حتقيــق باغتيــاالت 

سياســية حدثــت يف 2013.

وتواجــه حركــة التهضــة ورئيســها راشــد الغنوشــي 
اتهامــات مــن قبــل عــدة هيئــات ومنظمــات حقوقيــة يف 
تونــس بالتخطيــط لالغتيــاالت السياســية ســنة 2013، 
البراهمــي  محمــد  القومــي  القيــادي  طالــت  والتــي 
احلركــة  تتهــم  بلعيد.كمــا  شــكري  اليســاري  والزعيــم 
بالتســبب يف التــردي االقتصــادي الــذي تعيشــها تونــس 

هدد القيادي البارز ووزير العدل األســـبق نور الدين البحيري،قائال: 
»ســـيكون لكل حـــادث حديث«،فيما حـــذر ماهر مذيـــوب القيادي يف 
حركـــة النهضة،مـــن أن »أي مســـاس براشـــد الغنوشـــي سيســـاهم يف 

ضرب اســـتقرار تونـــس وتعميق أزمتهـــا اخلطيرة«.
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خــالل مــا بــات يجمــع الكثيــرون علــى وصفــه بالعشــرية 
الســوداء التــي حكمــت فيهــا النهضــة.

وتعتبــر هــذه التطــورات األخيــرة فصــال آخــر مــن 
فصــول االزمــات التــي تشــهدها حركــة النهضة االخوانية 
منــذ اشــهر حيــث قــدم الكثيــرون مــن بينهــم قيــادات 
مركزيــة وجهويــة وأعضــاء مبجلــس الشــورى وأعضــاء 
بالبرملــان املجمــدة عضويته،اســتقاالتهم بســبب الفشــل 
السياســي للحركــة طيلــة الســنوات املاضية،مــا جعلهــا 
محــل رفــض شــعبي وغضــب متصاعــد جــراء األزمــات 

ــة. ــة الهاوي ــى حاف ــالد ال ــت بالب ــي ذهب ــة الت اخلانق

يــرى كثيــر مــن املراقبــن إن حركــة النهضــة كانــت 
أكثــر املتضرريــن مــن التطــورات السياســية التــي حدثــت 
يف تونس،حيــث تتحمــل مســؤولية فشــل فتــرة حكمهــا 
جلمعيــات  ماليــة  جتــاوزات  قضايــا  لتونس،وتواجــه 
املــورط يف  الســري  ملــف اجلهــاز  خيرية،عــالوة علــى 
شــعبيتها  انحســار  عــن  السياســية،ناهيك  االغتيــاالت 
ونزيــف اســتقاالت عــدد مــن قياداتها.وياتــي كل ذلــك 
بالتزامــن مــع بدايــة تشــكل مشــهد سياســي يف تونــس 
لــن يكــون للحركــة مــكان فيــه وفــق الكثيريــن وهــو مــا 
دفــع قيــادات نهضويــة الســتباق االمــر والتوجــه نحــو 

تأســيس حــزب جديــد.

الـــذي  التـــردي االقتصـــادي   تتهـــم احلركـــة بالتســـبب يف 
تعيشـــها تونس خالل مـــا بات يجمع الكثيـــرون على وصفه 

بالعشـــرية الســـوداء التـــي حكمت فيهـــا النهضة.
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شريف الزيتوني

الخطــوة »الثوريــة« التــي اتخذهــا رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة عبــد الحميــد 

ــا خــالل  ــرز يف ليبي ــرب الحــدث األب ــة للنفــط، تعت ــس املؤسســة الوطني ــة رئي ــة بإقال الدبيب

الســنوات األخــرة. تــكاد تكــون أهــم حتــى مــن انتخابــه هــو عــى رأس الحكومــة. رمبــا 

ــة«،  ــح »إطاح ــة إىل مصطل ــوي ومجامل ــف لغ ــا تلطي ــا فيه ــة مب ــة إقال ــاوز كلم ــن تج ميك

بالنظــر إىل التحصــن الــذي وضعــه صنــع اللــه لنفســه داخليــا وخارجيــا، واعتقــاده أنــه يف 

موقــع، لحساســيته وأهميتــه، ال أحــد قــادرا عــى االقــراب منــه مهــا كانــت األزمــة، لكــن 

حصــل مــا انتظــره كثــر مــن الليبيــن، بعــد األزمــات املتتاليــة للمؤسســة وعجــز رئيســها 

عــن التعامــل مــع ملفــات ذات أهميــة كبــرة عــى اقتصــاد البــالد.

اإلطاحة مبصطفى صنع اهلل...
نهاية رجل »احلسابات املعقّدة«
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األقالــة متــت يــوم 12 يوليــو، عندمــا أعلنــت حكومــة 
قــدارة  بــن  فرحــات  تكليــف  الدبيبــة  بقيــادة  الوحــدة 
ملصطفــى  خلفــا  للنفــط  الوطنيــة  املؤسســة  برئاســة 
صنــع اهلل املشــرف عليهــا منــذ 8 ســنوات ولــم تؤثــر 
فيــه كل »العواصــف« التــي مــّرت علــى البــالد. وهــي 
إقالــة بالقــدر الــذي كان لهــا صداهــا الكبيــر خاصــة 
متوقعــة  كانــت  الــذي  بالقــدر  املحليــة،  الســاحة  علــى 
عــن  للدبيبــة  املتكــررة  التلميحــات  مــن خــالل  خاصــة 

وإدارتــه. اهلل  لصنــع  بالـ«حتّيــل«  واالتهامــات  الفشــل 

رئيــس حكومــة الوحــدة بــرر إقالــة صنــع بالقــول إن 
جرائــم ترتكــب بحــق االقتصــاد الليبــي، وبــأن رئيــس 
املؤسســة املقــال مت تعيينــه علــى غيــر الصيــغ القانونيــة 

يف 20 مايــو 2014، بعــد أن كلــف وكيــل وزارة النفــط 
علــي  عمــر  الــوزارة  تســيير  مبهــام  املكلــف  والغــاز 
كبيريــن.  وانقســام  سياســية  أزمــة  وســط  الشــكماك 
وهــو قــرار لقــي معارضــة شــديد يف تلــك الفتــرة مــن 
مهــام  أن  باعتبــار  الليبــي  الشــعب  مــن  واســع  قطــاع 
املناصــب  تغييــر  مهامــه  مــن  ليــس  الشــكماك  الوزيــر 
القياديــة والســيادية، لكــن صنــع اهلل بقــي يف منصبــه 
لثمانــي ســنوات إلــى أن اتخــذ الدبيبــة تلــك اخلطــوة 
التــي عارضهــا األول بقــوة مهــددا بعــد تــرك موقعــه.

الكثيــرة  أســبابها  »اإلطاحــة«  لهــذه  أن  وبالتأكيــد 
املســتقبل.  املؤسســة يف  علــى عمــل  تأثيراتهــا  وأيضــا 
أن  أكــدت  والغــاز  النفــط  لــوزارة  تصريحــات   ففــي 

اخلطـــوة »الثوريـــة« التـــي اتخذها رئيس حكومـــة الوحدة الوطنيـــة الليبية عبد 
احلميـــد الدبيبـــة بإقالـــة رئيس املؤسســـة الوطنيـــة للنفط، تعتبر احلـــدث األبرز 
يف ليبيـــا خـــالل الســـنوات األخيـــرة. تكاد تكـــون أهم حتـــى من انتخابـــه هو على 

احلكومة. رأس 
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رئيــس املؤسســة الوطنيــة للنفــط مصطفــى صنــع اهلل 
دينــار عــن  مليــون  مليــارات وتســعمائة  حجــب عشــرة 
خزينــة الدولــة ملــدة ســتة عشــر شــهرا عنــد شــركات 
ماليــن  مــن  العشــرات  فيهــا  ليبيــا  خســرت  أجنبيــة 
والبيانــات  املعلومــات  يحجــب  أن  مؤكــد  الــدوالرات، 
ليبيــا  تنتجهــا  التــي  الكميــات  الــوزارة بخصــوص  عــن 
مــن النفــط والغــاز بالرغــم مــن توجيهــه يف العديــد مــن 
تعنتــه  ولكنــه مســتمر يف  الــوزراء  رئاســة  مــن  املــرات 

قولهــا. احلكومــة، حســب  لرئاســة  حتــى  وحتديــه 

كمــا حتصــل موقــع »العــن« اإلخبــاري عــن وثائــق 
قــال إنهــا تكشــف معطيــات خطيــرة يف تســيير صنــع اهلل 
ــق، تكشــف اســتخدام األرصــدة  ملؤسســة النفــط. الوثائ

ــع عــادل للعائــدات  بطريقــة عشــوائية، ودون أدنــى توزي
التــي تقــدر مبليــارات الــدوالرات، باإلضافــة إلــى رفضــه 
ــق  ــدات. الوثائ ــك العائ ــة بتل ــة يف عالق اخلضــوع للرقاب
إلــى العــام 2014، أيــن اعتبــرت أن  عــادت بدورهــا 
صعــود اإلخــوان املســلمن ســاهم بشــكل كبيــر يف تكليفــه 
رغــم أن تســيير األعمــال ال مينــح احلــق القانونــي يف 

ــة. ــا والســيادية للدول ــح املناصــب العلي من

ــة فســاد،  ــى مــا ســماها قضي املوقــع أشــار كذلــك إل
علــى  املقــال  الرئيــس  وقــع  عندمــا   ،2018 متــت يف 
مبوجبهــا  وافــق  فســاد،  شــبهات  صاحبتهــا  »اتفاقيــة 
علــى بيــع حصــة ماراثــون أويــل األمريكيــة لشــركة توتــال 
الليبــي«، حيــث كشــفت  الفرنســية، باملخالفــة للقانــون 

أعلنـــت حكومـــة الوحـــدة بقيـــادة الدبيبـــة تكليـــف فرحات بـــن قدارة 
برئاســـة املؤسســـة الوطنيـــة للنفط خلفـــا ملصطفى صنع اهلل املشـــرف 
عليها منذ 8 ســـنوات ولـــم تؤثر فيه كل »العواصـــف« التي مرّت على 

البالد.
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الشــركة الفرنســية عــن اتفاقهــا مــع »ماراثــون أويــل«، 
ــل  ــاز حق ــن امتي ــة 16.33 % م ــا البالغ لشــراء حصته
ــة  ــا، بصفق ــا شــرقي ليبي ــة أجدابي ــوب مدين الواحــة جن
تبلــغ 450 مليــون دوالر، وهــي صفقــة يفتــرض أن تكــون 
ســرية لكــن الرئيــس التنفيــذي لتوتــال باتريــك بويــان 
ــك الوقــت، فضــح األمــر بالقــول إن »الصفقــة يف  يف ذل

حكــم املبرمــة ».

ــاط بأطــراف  ــى ارتب ــه عل ــع اهلل أيضــا أن ويتهــم صن
خارجيــة وهــي التــي حتميــه يف موقعــه، وعلــى رأســها 
ريتشــارد  ســفيرها  عــارض  التــي  املتحــدة  الواليــات 
نورالنــد اخلطــوة معتبــرا أن املؤسســة عرفــت اســتقرارا 
يف فتــرة إشــرافه عليهــا. وقــال نورالنــد عقــب اإلقالــة، 

إن »اســتبدال مجلــس إدارة املؤسســة الوطنيــة للنفــط 
ــه يف املحكمــة، لكــن  ــه ميكــن الطعــن في ــن عن ــذي أعل ال
وهــو  مســلحة«،  ملواجهــة  قضيــة  يصبــح  أن  يجــب  ال 
موقــف ال يختلــف كثيــرا عــن أخــرى غربيــة يبــدو أن 

صنــع اهلل وجــد طريقــة »لترويضهــا«.

صنــع اهلل ويف رفضــه لقــرار »اإلطاحــة«، اعتبــر األمــر 
ــن  ــن التنفيذي ــال إن املديري ــر املؤسســة، قائ ــا ملق اقتحام
والشــركات التابعــة للمؤسســة الوطنيــة للنفــط مــا زالــوا 
يعترفــون بــه، والدبيبــة نفســه لــم تعــد لــه أي شــرعية 
التخــاذ قــرارات يف عالقــة باملؤسســات الســيادية باعتبــار 
ــو املاضــي.  ــذ يوني ــت من ــة انته ــرة رئاســته للحكوم أن فت
املؤسســة  لـ«حمايــة  العــام  للنائــب  ببــالغ  توجــه  كمــا 

اإلقالـــة إقالة بالقـــدر الذي كان لها صداها الكبير خاصة على الســـاحة املحلية، 
بالقـــدر الذي كانـــت متوقعة خاصة من خـــالل التلميحات املتكـــررة للدبيبة عن 

الفشـــل واالتهامات بالـ«حتّيل« لصنع اهلل وإدارته.

ويتهـــم صنـــع اهلل أيضا أنه علـــى ارتباط بأطراف خارجية وهـــي التي حتميه يف 
موقعه، وعلى رأســـها الواليات املتحدة.
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الوطنيــة للنفــط باعتبارهــا العمــود الفقــري لالقتصــاد 
الوطنــي وآخــر خطــوط الدفــاع عنــه، مطالبــا بســرعة 
إنفــاذ القانــون وشــجب القــرارات الباطلــة وإبعــاد أيــادي 
العبــث عــن املبنــى الرئيســي للمؤسســة الوطنيــة للنفــط«.

وتأكيــدا علــى أن لصنــع اهلل أوراق ضغــط لرفــض 
إشــارته ألي  مــن عــدم  الرغــم  مغــادرة منصبــه وعلــى 
مــن  أرتــال عســكرية  أن خــروج  إال  ارتبــاط عســكري، 
ــة«  ــس مســاء »اإلقال ــى طرابل ــة إل ــة متوجه ــة الزاوي مدين
إدارتهــا  رئيــس  مــن  النفــط  مؤسســة  مقــر  الفتــكاك 
اجلديــد فيــه مــا يحيــل عــن ارتبــاط وإن غيــر مباشــر 
ببعــض املتنفذيــن املنتفعــن مــن تواجــده علــى رأســها، 
وهــو مــا أثــار التخوفــات مــن حتــول القضيــة إلــى معــارك 
ــد  ــد احلمي ــة الوحــدة عب ــس حكوم مســلحة رغــم أن رئي

الدبيبــة، رّد بالقــول إن »مــن يريــد أن يســتخدم القــوة 
للعــودة ملنصبــه ســنواجهه بالقــوة ومــن يهــدد باســتخدام 
إال  أمامــه  يجــد  فلــن  الســالح  إلــى  واالحتــكام  العنــف 

القــوة«.

مــا ميكــن اســتخالصه ممــا ذكــر، أن إقالــة صنــع 
قواعــد  كامــل  ســيغّير  حقيقيــا  »انقالبــا«  تعتبــر  اهلل 
اللعبــة السياســية واالقتصاديــة. فالرجــل الــذي اعتقــد 
نفســه  وجــد  الصــراع،  وخــارج  الرقابــة  خــارج  أنــه 
ــة مــن  بشــكل مفاجــئ مقــاال مــن موقعــه، ومبلفــات ثقيل
املقبلــة  األشــهر  خــالل  جتعلــه  قــد  التــي  اإلخــالالت 
وفيــا لقاعــات املحاكــم، لكــن ذلــك يبقــى دائمــا خاضعــا 
علــى  حتــى  تتعــارض  التــي  السياســين  خليــارات 

الوطــن. مصلحــة 

إقالـــة صنـــع اهلل تعتبـــر »انقالبـــا« حقيقيا ســـيغّير كامـــل قواعد اللعبة السياســـية 
واالقتصاديـــة. فالرجـــل الـــذي اعتقـــد أنـــه خـــارج الرقابـــة وخـــارج الصـــراع، وجد 
نفســـه بشـــكل مفاجئ مقـــاال من موقعـــه، ومبلفات ثقيلـــة من اإلخـــالالت التي قد 

جتعلـــه خـــالل األشـــهر املقبلة وفيـــا لقاعـــات املحاكم.
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فتح احلدود اجلزائرية التونسية..
انتعاشة طال انتظارها

بعــد إغــالق فــاق العامــن للحــدود الجزائريــة التونســية بســبب 
تفــي فــروس كورونــا، أعلــن رئيســا البلديــن الشــقيقن عبــد املجيــد 
تبــون وقيــس ســعّيد، يف 5 جويلية/يوليــو الجــاري إعــادة الحيــاة 
والحركــة إليهــا، وذلــك يف لقائهــا مبناســبة االحتفــاالت بالذكــرى الـــ 
60 الســتقالل الجزائــر. قــرار ســينعش اقتصــاد البلديــن وينقــذ املوســم 

ــس. الســياحي بتون

جناة فقيري
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أعلــن  وزيــر الداخليــة اجلزائــري كمــال بلجــود، يف 
توفيــق  التونســي  بنظيــره  تصريحــات صحفيــة جمعتــه 
شــرف الديــن خــالل زيــارة تفقديــة الســتعدادات فتــح 
احلــدود بــن البلديــن، عــن فتــح تســعة معابــر حدوديــة بــن 
اجلزائــر وتونــس بدايــة مــن 15 جويلية/يوليــو اجلــاري 
كورونــا،  بســبب جائحــة  اســتمّر 27 شــهرا  غلــق  بعــد 
موضحــا بــأن القــرار الــذي انتظــره الشــعبان ملــا يزيــد 
ــة التنقــل وينعــش  ــد حرك عــن الســنتن مــن شــأنه أن يعي
ــة هــي كل  ــات جزائري ــر تســع والي ــة عب ــادالت التجاري املب
مــن:  الطــارف وســوق أهــراس وتبســة والــوادي، داعيــاً 
املواطنــن إلــى تفــادي االكتظــاظ واســتغاللها علــى النحــو 
األمثــل خصوصــا وأن الضغــط األكبــر يشــهده معبــر أم 

الطبــول.

توفيــق  التونســية  الداخليــة  وزيــر  قــال  جانبــه  مــن 
شــرف الديــن إن احلــدود البريــة لــم تغلــق بشــكل تــام، 
مشــيرا إلــى أن اإلجــراءات االحترازيــة مــن تفشــي فيروس 
كورونــا تســببت يف تراجــع أعــداد املســافرين بنســبة 75٪ 
منــذ 2020 وهــو مــا أكدتــه إحصائيــات شــرطة احلــدود 
ــر  ــة خــالل عــرض مت تقدميــه باملعب واجلمــارك اجلزائري

ــول. ــأم الطب احلــدودي ب

هــزت  يوليــو،  جويليــة/  مــن  عشــر  اخلامــس  ليلــة 
صــور طوابيــر الســيارات اجلزائريــة املتجهــة نحــو تونــس 
وســائل التواصــل االجتماعــي، كذلــك اإلســتقبال الــذي 
نظمــه الطــرف التونســي للوافديــن مــن اجلزائــر يف أجــواء 
تؤّكــد عمــق الروابــط التــي جتمــع البلديــن والتــي تتجــاوز 

 أعلـــن  وزيـــر الداخليـــة اجلزائري كمـــال بلجـــود، يف تصريحات صحفيـــة جمعته 	 
بنظيـــره التونســـي توفيق شـــرف الديـــن خالل زيـــارة تفقدية الســـتعدادات فتح 
احلـــدود بـــن البلديـــن، عـــن فتـــح تســـعة معابـــر حدودية بـــن اجلزائـــر وتونس 
بدايـــة مـــن 15 جويلية/يوليـــو اجلـــاري بعـــد غلـــق اســـتمرّ 27 شـــهرا بســـبب 

كورونا جائحـــة 
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حــدود  وإلــى  الليــل  منتصــف  فمنــذ  الترابيــة.  احلــدود 
ــة  ــس قراب ــى تون ــد عل ــن الفجــر تواف ــى م الســاعات األول

1500 جزائــري كوفــد أولــي.

وتعتبــر إعــادة فتــح احلــدود نقطــة حتــول هامــة يف 
العالقــات االقتصاديــة بالبلديــن بعــد تعّطــل دام الســنتن 
االتفاقيــات  عديــد  تفعيــل  علــى  إيجابيــا  ســيؤثر  مــا 
االقتصاديــة وفتــح مجــاالت التعــاون والتبــادل التجــاري من 
جديــد. ولعــل املناطــق احلدوديــة التــي خاضــت اإلحتجــاج 
ــو اآلخــر للمطالبــة بفتــح احلــدود أحــد ابــرز املنتفعــن  تل
بهــذا القــرار خاصــة بعــد ركــود شــبه تــام منــذ مــارس 

.2020

التجاريــة  املبــادالت  حجــم  بلــغ  فقــد  لإلشــارة  و 
اجلزائريــة التونســية قبــل جائحــة كورونــا وغلــق احلــدود 

ــار  ــا 1.3 ملي ــار دوالر، منه ــن 1.7 ملي ــن البلدي ــة ب البري
دوالر صــادرات جزائريــة لتونــس أغلبهــا مــن املحروقــات 
تونســية  صــادرات  دوالر  مليــون  و400  ومشــتقاتها، 
للجزائــر عبــارة عــن جتهيــزات الكهربــاء ومــواد ميكانيكية، 
ــد  ــر مباشــرة بع ــس مــن اجلزائ ــا ســجلت واردات تون فيم
اإلغــالق انخفاظــا بـــ 9-%  كمــا ســجلت تونــس عجــزا 
مــع اجلزائــر بـــ 556.1 - % خــالل الفتــرة نفســها وفــق 

املعهــد الوطنــي التونســي لإلحصــاء.

إعــادة  قــرار  عــن  اإلعــالن  ومنــذ  أخــرى  مــن جهــة 
فتــح احلــدود البريــة شــهدت وكاالت الســفر اجلزائريــة  
إقبــاال كبيــرا مــن اجلزائريــن لإلستفســار. حيــث كشــف 
رئيــس النقابــة اجلزائريــة لوكالــة األســفار يف تصريحــات 
إعالميــة أن »عــددا مهــوال من املواطنــن اتصلوا بالوكاالت 
ومختلــف  للحجــز  طــرق  عــن  لالستفســار  الســياحية 

- ليلـــة اخلامس عشـــر من جويلية/ يوليـــو، هزت صور طوابير الســـيارات اجلزائرية 	 
املتجهـــة نحـــو تونس وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، كذلك اإلســـتقبال الذي نظمه 
الطـــرف التونســـي للوافديـــن من اجلزائر يف أجـــواء تؤكّد عمق الروابـــط التي جتمع 

البلديـــن والتي تتجاوز احلـــدود الترابية
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العــروض املقدمــة للســفر إلــى تونــس.  

ــزل  ــة للن ــة اجلهوي ــادت رئيســة اجلامع ــا أف مــن جانبه
بالوطنــي القبلــي ونائبــة رئيســة اجلامعــة التونســية للنــزل 
نرجــس بوعســكر يف تصريــح لـــوكالة األنبــاء الرســمية أن 
طلبــات االستفســار مــن قبــل وكاالت األســفار اجلزائريــة 
حــول عــروض الوجهــة التونســية التــي تلقتهــا اجلامعــة 
ــت إن  ــح احلــدود وقال ــد إعــالن فت التونســية، ارتفعــت بع
اجلامعــة التونســية للنــزل انتظــرت هــذا احلــدث الــذي 
يعــد خطــوة ضروريــة إلنعــاش املوســم الســياحي، إلــى 
جانــب خطــوات أخــرى وجــب اتخاذهــا ملزيــد النهــوض 

بالقطــاع الســياحي.

املعــز  محمــد  التونســي  الســياحة  وزيــر  أّكــد  كمــا 
بلحســن علــى أهميــة إعــادة فتــح احلــدود البريــة مــع 

اجلزائــر بشــكل كامــل، مشــيدا بقــرار قيادتــي البلديــن 
علــى  مباشــرة  إيجابيــة  انعكاســات  لــه  »ســتكون  الــذي 
وميثــل  تصريحــه.  وفــق  اجلــاري«،  الســياحي  املوســم 
الســياح اجلزائريــون وفــق اإلحصائيــات الرســمية 30 % 

مــن إجمالــي الســياح الذيــن يفــدون علــى تونــس.

ويف ســياق متصــل دعــا االحتــاد التونســي للصناعــة 
التونســية  التقليديــة احلكومتــن  والتجــارة والصناعــات 
واجلزائريــة إلــى إقــرار حريــة التنقــل واإلقامــة والعمــل 
والتملــك وإلغــاء احلواجــز اجلمركيــة وغيــر اجلمركيــة 
واحلدوديــة. ودعــا يف بــالغ لــه، بعــد عــودة حركــة العبــور 
بــن البلديــن إلــى تشــجيع االســتثمار املشــترك وإرســاء 
حريــة االســتثمار يف القطاعــات االقتصاديــة دون اســتثناء 

ــة. ــن املؤسســات املالي ــل م ــى التموي ــاذ إل وتســهيل النف

 وتعتبـــر إعـــادة فتح احلـــدود نقطة حتول هامـــة يف العالقات االقتصاديـــة بالبلدين بعد 	 
تعطّل دام الســـنتن ما ســـيؤثر إيجابيـــا على تفعيل عديد االتفاقيـــات االقتصادية وفتح 

مجـــاالت التعاون والتبادل التجـــاري من جديد.
 بلـــغ حجـــم املبادالت التجاريـــة اجلزائرية التونســـية قبـــل جائحة كورونـــا وغلق احلدود 	 

البرية بـــن البلديـــن 1.7 مليار دوالر
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للتبــادل  شــامل  اتفــاق  ابــرام  ضــرورة  علــى  وشــدد 
احلــر بــن البلديــن والتحريــر الكامــل لعملتــي البلديــن 
اتفــاق  بعــد  الســياحة  يف  و  االقتصاديــة  املعامــالت  يف 
ــى ســعر صــرف موحــد. ــة عل املؤسســات الرســمية املعني

وشــّدد علــى أهميــة دفــع التعــاون يف كل القطاعــات 
ذات القيمــة املضافــة وخاصــة قطــاع الطاقــات املتجــددة 
وتكنولوجيــات االتصــال ومزيــد العنايــة بالســياحة وتقــدمي 
أفضــل اخلدمــات ملواطنــي البلدين يف تونس ويف اجلزائر. 
ودعــا إلــى ضــرورة العمــل علــى تنميــة املناطــق احلدوديــة 

للتبــادل احلــر فيهــا وإنشــاء  املشــتركة وإقامــة مناطــق 
مناطــق صناعيــة ذكيــة متطــورة يف هــذه املناطــق احلدودية 

الســتقطاب املشــاريع املجــددة املباشــرة واملشــتركة.

ويف ظــل تداعيــات كورونــا الكارثيــة علــى العالــم عامــة 
وتونــس واجلزائــر خاصــة ثــم تداعيــات احلــرب الوخيمــة 
بدورهــا، فــإن اقتصــاد البلديــن كالهمــا يرزخــان حتــت 
أزمــة حــادة يف حاجــة إلــى حلــول عاجلــة وآفــاق وأســواق 
جديــدة لذلــك يعتبــر تعزيــز التعــاون وتطويــره احلــل األمثل 

للبلديــن الشــقيقن.

 فيمـــا ســـجلت واردات تونـــس مـــن اجلزائر مباشـــرة بعد اإلغـــالق انخفاظا بــــ  %9  كما 	 
ســـجلت تونـــس عجـــزا مـــع اجلزائـــر بــــ 556.1   %  خـــالل الفترة نفســـها وفـــق املعهد 

الوطنـــي التونســـي لإلحصاء
  مـــن جهـــة أخـــرى ومنـــذ اإلعـــالن عن قـــرار إعادة فتـــح احلـــدود البرية شـــهدت وكاالت 	 

الســـفر اجلزائريـــة  إقبـــاال كبيرا مـــن اجلزائرين لإلستفســـار. 
كشـــف رئيـــس النقابة اجلزائرية لوكالة األســـفار يف تصريحات إعالميـــة أن »عددا مهوال 	 

مـــن املواطنـــن اتصلـــوا بالـــوكاالت الســـياحية لالستفســـار عـــن طـــرق للحجـــز ومختلـــف 
العـــروض املقدمة للســـفر إلـــى تونس
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رامي التلغ

حرائق ضخمة تطال شمال املغرب وسط 
مجهودات واسعة لتطويقها

تواصــل أجهــزة اإلطفــاء املغربيــة مدعومــة مبزيد مــن التعزيــزات، مكافحة 

حرائــق اجتاحــت منــذ أربعــة أيــام مناطق نائيــة يف شــال اململكة.
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ويف إقليـــم العرائـــش تضـــرر نحـــو 4660 هكتـــارا مـــن 
األراضـــي وطالـــت ألســـنة النيـــران النصـــف منهـــا تقريبـــا، 
حيـــث رِصدت بؤرة حريق كبيرة وُســـجلت حالة وفاة واحدة.

أســـرة موزعـــة علـــى 19 قريـــة،  وجـــرى إجـــاء 1325 
إلـــى مصـــادر محليـــة. اســـتنادا 

وانتشـــرت تعزيزات إضافية من اجليش ورجال اإلطفاء 
منـــذ اجلمعـــة، ال ســـيما يف منطقـــة القصـــر الكبيـــر، إحدى 

أكثـــر املناطق عرضـــة للخطر ويصعب الوصـــول إليها.

الغابـــات يف  أراضـــي  الهكتـــارات مـــن  ُدمـــرت مئـــات  كمـــا 
املجـــاورة. وتـــازة  وتطـــوان  وزان  أقاليـــم 

وتســـببت درجـــات احلـــرارة املرتفعـــة جـــدا، التـــي اقتربت 
مـــن 40 درجـــة مئوية، والريـــاح العنيفة يف انـــدالع النيران.

احلرائـــق  هـــذه  أســـباب  تـــزال  ال  الســـلطات  وبحســـب 
مســـتبعد. غيـــر  البشـــري  العامـــل  لكـــن  مجهولـــة 

ويف محاولـــة لوقـــف اتســـاع رقعـــة احلرائـــق، تنّفـــذ أربـــع 
طائـــرات مـــن نـــوع »كاناديـــر« تابعـــة للقـــوات اجلويـــة وأربـــع 
ثـــراش«، طلعـــات جويـــة،  نـــوع »توربـــو  طائـــرات أخـــرى مـــن 
توازيـــا مـــع انتشـــار مئـــات مـــن عناصـــر اإلطفـــاء وحمايـــة 
الغابات والدفاع املدني والقوات املســـاندة والقوات املســـلحة 

امللكيـــة وأعـــوان اإلنعـــاش الوطنـــي واملتطوعـــن.

تســـببت درجـــات احلـــرارة املرتفعـــة جـــدا، التـــي اقتربـــت مـــن 40 درجـــة مئوية، 
والريـــاح العنيفـــة يف انـــدالع النيـــران.
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يف ذات الســـياق،قالت الـــوزارة املغربيـــة يف بيـــان إنـــه »يف 
خضـــم اجلفاف االســـتثنائي وموجة احلـــرارة الكبيرة التي 
تعرفهـــا اململكـــة، تشـــهد العديـــد مـــن غابـــات شـــمال البـــاد 
انـــدالع حرائـــق كثيفة. واندلعـــت احلرائق على عـــدة بؤر يف 

أقاليـــم تـــازة والعرائـــش ووزان وشفشـــاون وتطوان«.

وأوضحـــت أن »اجلهـــود امليدانية لفـــرق التدخل انصبت 
يف البدايـــة علـــى تأمن ســـامة الدواوير املجـــاورة للحرائق 
متـــت  أنـــه  إلـــى  مشـــيرًة  ممتلكاتهـــم«،  علـــى  واحلفـــاظ 
االســـتعانة خـــال عمليـــات احتـــواء احلريـــق بــــ«5 طائـــرات 
)كناديـــر( و8 طائـــرات من نـــوع )توربو تـــراش( تابعة للدرك 

امللكي«.

بطائـــرة  االســـتعانة  متـــت  مـــرة،  »ألول  أنـــه  وأضافـــت 
)الـــدرون( تابعـــة للوكالـــة الوطنيـــة للميـــاه والغابـــات مـــن 
أجـــل رصـــد وتتبع بـــؤر احلرائـــق، وبالتالي حتديـــد أولويات 
التدخـــات اجلويـــة والبريـــة بعـــد دراســـة وحتليـــل الصـــور 

احلمـــراء«. حتـــت 

وأكـــدت علـــى »احتواء 3 حرائـــق بصفة نهائيـــة، ويتعلق 
األمـــر بحريـــق تاهلـــة )تـــازة( وســـاحل املنزلـــة )العرائـــش( 
ومقريســـات )وزان( باملـــوازاة مـــع عـــودة %95 مـــن الســـكان 

ملنازلهـــم بعـــد الســـيطرة الكاملـــة علـــى احلرائـــق«.

وأشـــارت إلى أن نسبة الســـيطرة على »حريق غابة القلة 

ّـــذ أربـــع طائرات من نـــوع »كانادير« تابعة للقـــوات اجلوية وأربع طائرات أخـــرى من نوع »توربو  تنف
ثـــراش«، طلعات جوية، توازيا مع انتشـــار مئات من عناصر اإلطفـــاء وحماية الغابات والدفاع املدني 

والقوات املســـاندة والقوات املســـلحة امللكية وأعوان اإلنعاش الوطني واملتطوعن.
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)العرائـــش( بلغـــت %70 والذي أتى علـــى حوالي 5.300 
هكتـــارًا وكذلك حريـــق غابة جبل احلبيب )تطوان( بنســـبة 
%80 وحريـــق غابـــة تاســـيفت )شفشـــاون( بنســـبة تفـــوق 

باملائة«.  70

)الشـــمال(  العرائـــش  بإقليـــم  وأفـــادت مصـــادر محليـــة 
لوكالـــة أنبـــاء املغـــرب بـ«تأمـــن نقـــل 1331 أســـرة موزعـــة 
علـــى 20 دوارًا )قريـــة( بعيـــدًا عـــن أماكـــن اخلطـــر«، الفتـــةً 
إلـــى »تســـجيل النيران خســـائر مادية، حيث طالـــت النيران 

مســـكنًا«.  169

بـــدوره، اعتبـــر رئيـــس املركـــز الوطنـــي لتدبيـــر املخاطـــر 
املناخيـــة بالوكالـــة الوطنية للمياه والغابات فؤاد العســـالي 
أن هـــذه »احلرائـــق األكبر من نوعه علـــى الصعيد الوطني«.

وأوضـــح العســـالي يف تصريح تلفـــزي أن »اجلهود مكنت 
مـــن حتويـــط احلريـــق بنحـــو %50، واجلهـــود متواصلـــة 
إلمتـــام احتـــواء النيـــران يف أقـــرب وقـــت ممكـــن«، الفتـــًا إلـــى 
أن »مختلـــف فـــرق التدخـــل تقـــوم بجهـــود جبـــارة جـــدًا بريًا 
وجويـــًا الحتواء احلريق يف ســـوق القلة وبوجديان وتطفت 

الباد«. بشـــمال 

كمـــا قالـــت وزارة الداخليـــة املغربية إن احلرائق تســـببت 
يف إتـــاف أكثـــر مـــن ألـــف هكتار مـــن الغابـــات وإنهـــا متكنت 

مـــن الســـيطرة علـــى النيـــران يف بعـــض املناطق.

وأعلنـــت الوزارة اندالع حريق جديد على مســـتوى غابة 
»عشاشـــة تاســـيفت« بإقليـــم شفشـــاون حيـــث ســـارعت فـــرق 
التدخـــل إلـــى عـــزل وحتويـــط بـــؤر النيـــران ومنـــع انتقالهـــا 

 احلرائـــق تســـببت يف إتـــالف أكثـــر مـــن ألـــف هكتار مـــن الغابـــات وإنهـــا متكنت من 
الســـيطرة علـــى النيـــران يف بعـــض املناطق
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إلى مساحات كبرى من الغابات.

وأفـــادت الـــوزارة، بـــأن احلرائـــق »طالـــت 1250 هكتـــارا، 
وهـــو مـــا يشـــكل نصـــف الغابـــات بإقليـــم العرائش«.

 225 »إجـــاء  أيضـــا  مت  فإنـــه  الداخليـــة،  وبحســـب 
شـــخصا بســـبب حريـــق غابة بني يـــدر بإقليم تطـــوان، حيث 
طالـــت احلرائق 70 منزال، 60 منها بشـــكل كلي، وتســـببت 

يف نفـــوق 90 رأســـا مـــن املاشـــية«.

وبخصـــوص حريق غابة »باب أزهـــار« يف إقليم تازة، فقد 
بلغـــت املســـاحة املحروقة حتـــى أول أمس -بحســـب الوزارة- 
400 هكتـــار، مشـــيرة إلـــى أنـــه مت »إجـــاء وإســـعاف 420 

شـــخصا مـــن 8 قرى، مع عدم تســـجيل خســـائر بشـــرية«.

يشـــار إلـــى أن املغـــرب يشـــهد ســـنويا حرائـــق يف الغابـــات 
التـــي تغطـــي نحـــو %12 مـــن املســـاحة اإلجماليـــة للباد، 

ويف واحـــات النخيـــل )جنـــوب شـــرق(. 

وشـــهدت البـــاد منـــذ بدايـــة الســـنة اجلاريـــة وإلـــى 13 
يوليـــو، مـــا يناهـــز 165 حريقـــا، وتقـــدر املســـاحة املتضـــررة 
مـــن حرائـــق العـــام اجلـــاري بحوالـــي 1800 هكتـــار، وفـــق 

بيانـــات رســـمية.

ويـــرى مراقبـــون أن أســـباب اندالع احلرائـــق متعددة من 
بينهـــا تلـــك املرتبطـــة بالطبيعـــة، وأخـــرى مرتبطـــة بعوامل 
إنســـانية، مذكـــرا بـــأن احلرائـــق التـــي تعرفهـــا البـــاد خال 
الفتـــرة احلاليـــة تتزامن مـــع موجات احلـــرارة وأيضا موعد 
عيـــد األضحى الذي تســـتعمل فيه وســـائل عديدة إلشـــعال 

النيران.

ويدعـــو نشـــطاء إلـــى ضرورة تطويـــر وســـائل الوقاية من 
مـــع ضـــرورة  وأنشـــطته  اإلنســـان  بتطـــور عقليـــة  احلرائـــق 
وخلـــق  الغابـــات،  هندســـة  إســـتراتيجية  يف  النظـــر  إعـــادة 
ممـــرات واســـعة وطـــرق لتصبـــح الغابـــة يف تواصلهـــا علـــى 
شـــكل فسيفســـاء؛ وبالتالي إذا ما شـــب حريق يف منطقة ما 
يســـهل إنقـــاذ باقي املناطق،فضـــا عن تيســـير التركيز على 
رعايـــة الغابـــات وحمايتهـــا، والتخلـــي عـــن العشـــوائية التي 
متتـــاز بهـــا الغابـــات اليـــوم يف بنياتهـــا وهندســـتها، مـــع منح 
التربـــوي لتحبيـــب األطفـــال والتاميـــذ  املنهـــج  دروس يف 
والشـــباب يف الغابـــات وأوطانهـــم و تطوير املراقبة املســـتمرة 
عـــن طريـــق االســـتعانة باألقمـــار الصناعية وأبـــراج املراقبة 
وإعـــان حالـــة الطـــوارئ قبـــل نشـــوب الكارثة وليـــس بعدها 
وأيضـــا التعـــاون مـــع دول اجلـــوار يف إخمـــاد احلرائـــق التـــي 

. تشب

احلرائـــق التـــي تعرفها البالد خـــالل الفترة احلاليـــة تتزامن مع 
موجـــات احلـــرارة وأيضـــا موعد عيـــد األضحى الذي تســـتعمل 

فيه وســـائل عديدة إلشـــعال النيران.
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ــة  ــد الدبيب ــد الحمي ــة عب ــدة الوطني ــة الوح ــس حكوم ــرار رئي ــار ق أث
القــايض بإقالــة رئيــس املؤسســة الوطنيــة للنفــط مصطفــى صنــع اللــه 
وتعيــن فرحــات بــن قــدارة ردود فعــل عديــدة حيــث كان مبثابــة 
حجــر ســقط يف ميــاه راكــدة خاصــة وأن صنــع اللــه يتقلــد مهامــه منــذ 
ســنوات وللحديــث أكــر عــن خلفيــات القــرار وتبعاتــه وردود الفعــل 
املرتبــة عليــه التقينــا رئيــس الغرفــة التجاريــة الليبيــة املرصيــة إبراهيــم 

الجــراري.
إىل نص الحوار:

اجلراري: ليس هناك أسباب واضحة
 إلقالة صنع اهلل

حوار: سوزان الغيطاني
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برأيك ما األسباب الفعلية إلقالة صنع اهلل؟

ليـــس هناك أســـباب واضحه ولكن وفقـــا للقانون من 
حـــق رئيـــس مجلس الـــوزراء بتوصية أو عـــرض من وزير 

النفـــط تغيير مجلـــس إدارة للمؤسســـة الوطنية للنفط. 

العالقـــة بـــن صنـــع اهلل ووزير النفـــط محمد 
عـــون كانت دائمـــا تتســـم بالتنافر ومـــع ذلك ظل 
رئيســـا  اهلل  بصنـــع  محتفظـــا  احلكومـــة  رئيـــس 

للمؤسســـة فلمـــاذا غيـــر رأيه؟

لعـــدم وجـــود تنســـيق وتناغـــم حقيقـــي باإلضافة إلى 
خالفات ســـابقة ناجتـــة عن عالقة عمل، حســـب اعتقاد 

اجلميع، وبالنســـبة إلـــى تغير األوضاع فقد يكون لســـبب 
سياســـي أو فني، فاألمـــر يتعلق برئيـــس احلكومة 

الســـفير األمريكـــي قـــال إن قـــرار إقالـــة صنع 
اهلل قابـــل للطعن هـــل نفهم من ذلـــك أن الواليات 

قـــرار اإلقالة؟ املتحـــدة ترفض 

ليـــس من حق الســـفارات االعتـــراض أو القبول لقرار 
حكومـــي محلـــي وكان مـــن املفترض عـــدم التدخـــل ألنه 

شـــان ليبـــي يتعلق بـــاإلدارة والتنظيم 

ما تفســـيرك لعدم تعليق البعثـــة األممية على 
القرار وال حتـــى على تداعياته؟

ميكن لصنع اهلل اللجوء للقضاء للفصل يف شرعية إقالته
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لألســـف التدخـــالت اخلارجيـــة يف الشـــان الداخلـــي 
خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالقضايـــا األساســـية ســـبب ظهور 
حتالفـــات سياســـية ومجموعـــات ضغـــط .. وتداعيـــات 

تتمثـــل يف مزيـــد من االنقســـام .

برأيك هل مـــازال أمام صنـــع اهلل فرصة للعودة 
؟ للمشهد

أمـــام صنع اهلل اللجوء إلـــى القضاء للفصل يف قضايا 
القرار.  شرعية 

باألمـــس شـــهدنا حتشـــيدات عســـكرية قادمـــة مـــن 

الزاويـــة وطرابلـــس لدعـــم صنـــع اهلل.. إلـــى أي مـــدى 
ميكـــن لهذه املنـــاورات أن حتدث تغييـــرا على أرض 

؟ قع ا لو ا

التحـــركات العســـكرية مشـــهد ليـــس جديـــد يف ليبيا 
والغـــرض منـــه تشـــكيل ضغـــوط لتحقيق مكاســـب.

 إلـــى أي مدى تتخوف من عـــدم تعاون املوظفن 
والشـــركات التابعة للمؤسسة مع بن قدارة؟

املؤسســـة الوطنية للنفط مؤسســـة عريقـــة وبها كادر 
مهنـــي وال أعتقد أن هناك أختالف على قيادة املؤسســـة.

ليس من حق السفارات االعتراض أو قبول قرار محلي

التدخـــالت اخلارجيـــة يف الشـــان الداخلي خاصـــة فيما يتعلـــق بالقضايا 	 
األساســـية ســـبب ظهور حتالفات سياســـية ومجموعـــات ضغط.

التحركات العسكرية مشهد ليس جديد يف ليبيا 	 



25 اخلميس 21  يوليو   2022  العدد : 221

رشوان: حياد مؤسسة النفط 
حتـــــــدي أســـــاسي يواجــــه بــــن قـــدارة 

أكــد املحلــل االقتصــادي ســعيد 

التحــدي  أن  رضورة  رشــوان 

ــس  ــه رئي ــذي يواج ــي ال الرئي

للنفــط  الوطنيــة  املؤسســة 

قــدارة  بــن  الجديــد فرحــات 

ــاد  ــى حي ــاظ ع ــل يف الحف يتمث

الرضــوخ  وعــدم  املؤسســة 

للضغــوط السياســية والتمســك 

بقانــون املؤسســة وأضــاف يف 

مقابلــة مــع صحيفــة املرصــد 

كان  املؤسســة  أن كل شــئ يف 

معطــال وأن فــرض حالــة القــوة 

القاهــرة عــى املوانــئ النفطيــة 

كان نتــاج الــرصاع الســيايس وقد 

أخطــأ صنــع اللــه بالوقــوف مــع 

ــر. ــد آخ ــرف ض ط

إىل نص الحوار:

حوار: سوزان الغيطاني
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لـــو أردنا عمل كشـــف حســـاب لواقع مؤسســـة 
النفط يف عهـــد صنع اهلل ما النقاط التي حتســـب 

له ومـــا عليه؟

األســـاس يف األمـــر أنـــه منـــذ فتـــرة طويلـــة لـــم يتـــم 
تغييـــر إدارة املؤسســـة الوطنية للنفـــط ودخلت يف معارك 
متعـــددة األطراف وكانـــت طرفا يف الصـــراع وأداة يف يد 
بعـــض األطـــراف تتبادل بينهـــم األدوار وهذا هو الســـبب 
الرئيســـي الذي جعلهـــا ال تنجح لذلك فـــإن األمر يتطلب 
أن تعـــود املؤسســـة للعمـــل بقانونهـــا األساســـي دون أن 
يكـــون لهـــا أي عالقة باخلالفـــات السياســـية وما يجري 
يف البـــالد وهـــذه هي النقطة األساســـية التـــي أرغب يف 
التأكيـــد عليهـــا كي ال يظـــن أحد أنني مع طـــرف أو ضد 

طرف.

معنـــى ذلك أنـــه قد حـــان الوقت لتغييـــر إدارة 
للنفط؟ الوطنية  املؤسســـة 

نعـــم، وكذلـــك املؤسســـات األساســـية يف ليبيـــا التـــي 
ســـببت مشـــكلة يف البالد وأصبحت منقسمة على نفسها 
وأصبحت طرفا أساســـي يف الصراع وتتبناها مجموعات 
سياســـية ضـــد األخرى وهـــذا جـــاء على حســـاب العمل 
األساســـي لهـــذه املؤسســـات فمثـــال يف مؤسســـة النفط 
انعكـــس األمـــر على اإلنتـــاج والتصدير وأعمـــال الصيانة 

والتطويـــر واالســـتثمار يف القطاع. 

بن قـــدارة قـــال إن املؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
يجب أن تكون بعيدة عن التجاذبات السياســـية.. 
بـــن قـــدارة أن  يجعلهـــا  برأيـــك هـــل يســـتطيع 

فعال؟ محايـــدة 

منـــذ فتـــرة طويلـــة لم يتـــم تغييـــر إدارة املؤسســـة الوطنية 
للنفـــط ودخلـــت يف معارك متعـــددة األطـــراف وكانت طرفا 

يف الصـــراع وأداة يف يـــد بعـــض األطراف.
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هـــذا الـــكالم طبيعـــي وهو مـــا يجـــب أن يكـــون فمن 
املفتـــرض أن تبتعد املؤسســـة عن الصراعات السياســـية 

القائمـــة وتخـــرج مـــن القوقعة املوجـــودة فيها.

برأيـــك مـــا التحديـــات التـــي ســـتواجه رئيس 
اجلديد؟ الوطنيـــة  املؤسســـة 

التحديـــات التـــي تواجـــه املؤسســـة اآلن هـــي ذاتهـــا 
التحديـــات الســـابقة واملتمثلـــة يف الصراعات السياســـية 
ومـــدى قـــدرة بـــن قـــدارة علـــى أن يأخـــذ املؤسســـة إلى 
احليـــاد وعـــدم االنحياز والرضـــوخ للضغوط السياســـية 
والتمســـك بقانون املؤسســـة من حيث التصدير والتطوير 
والنقـــل والســـعات التخزينيـــة وأمتنـــى أن يســـتطيع بـــن 
قدارة حماية املؤسســـة من التدخالت السياســـية خاصة 
وأن هنـــاك أطـــراف سياســـية قويـــة جدا متلك الســـالح 

وبالتالـــي فـــإن احلفـــاظ على حيـــاد املؤسســـة أمر ليس 
بالســـهل ويجب اإلشـــارة إلى أن كل شـــئ يف املؤسسة كان 
معطـــال وموضوع فرض حالة القـــوة القاهرة على املوانئ 
النفطيـــة ناجت عـــن الصراع السياســـي وقـــد أخطأ صنع 

اهلل بالوقـــوف مـــع طرف ضـــد آخر.

ما رأيك يف القدرة املهنية لـ بن قدارة؟

األمـــر ليس لـــه عالقة بالقـــدرة اإلدارية فاملؤسســـة 
تضـــم كفـــاءات وبـــن قـــدارة يتمتـــع بإمكانيـــات إداريـــة 
جيـــدة وكذلـــك مؤهـــل علميـــا ولديـــه خبر ممتـــازة لكن 
التحـــدي يكمـــن يف مـــدى قدرتـــه علـــى الصمـــود أمام 
التيـــارات السياســـية ودفعهـــا لعـــدم التدخل يف شـــؤون 

. ملؤسسة ا

هناك أطراف سياســـية قوية جدا متلك السالح وبالتالي 	 
فإن احلفاظ على حياد املؤسســـة أمر ليس بالســـهل .

مؤسســـة النفط اصبحت طرفا يف الصراع وانعكس األمر 	 
علـــى اإلنتـــاج والتصديـــر وأعمـــال الصيانـــة والتطويـــر 

واالســـتثمار يف القطاع. 



اخلميس 21  يوليو   2022  العدد : 28221

كــــركــــاتيــــر


