
1 اخلميس 28  يوليو   2022  العدد : 224

العدد : 34225 صفحة   اخلميس 4  اغسطس   2022

إشراف: عبدالباسط غبارة - اإلخراج: محمد حسن محمد

خطاب ملك املغرب حول اجلزائر: 

أي إشارة لـ »تطبيع« العالقات

الدرسي: مغادرة ستيفاني وليامز 
ستؤثر على امللف الليبي



اخلميس 28  يوليو   2022  العدد : 2224

يعــد الجنــوب الليبــي همــزة وصــل جيوسياســية بــن ليبيــا ودول أفريقيــا 

جنــوب الصحــراء، وتلتقــي تلــك املنطقــة جغرافيــا مــع حــدود أربــع دول: 

ــهد  ــة تش ــة الهام ــذه املنطق ــن ه ــر والجزائر.لك ــودان والنيج ــاد والس تش

ــاة مســتمرة يف ظــل التــرذم  منــذ ســنوات طويلــة أوضاعــا صعبــة ومعان

الســيايس والــراع العســكري واالســتقطاب الحاصــل بــن األطــراف الفاعلــة 

ــي. يف املشــهد الليب

االفتتاحية

اجلنوب الليبي يدفع ثمن االنقسامات السياسية
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الليبــي  فصــل جديــد مــن فصــول معانــاة اجلنــوب 
كارثــة جســيمة حصــدت  مــن خــال  املــرة  هــذه  جــاء 
وقــود يف  انفجــار صهريــج  بســبب  الضحايــا  عشــرات 
بلديــة بنــت بيــة يف مدينــة أوباري.احلادثــة التــي وقعــت 
يــوم اإلثنــن 1 أغســطس 2022،اســفرت عــن مقتــل 
ســبعة أشــخاص وإصابــة أكثــر مــن 50 آخريــن، بينهــم 

حــاالت خطــرة وفقــاً لتقاريــر اعاميــة

بلــدة بنــت بيــه التــي ال يتجــاوز عــدد ســكانها 10 
بــن  الرابــط  الطريــق  منتصــف  يف  نســمة،تقع  آالف 
مدينتــي أوبــاري وســبها التــي تعــد أكبــر مــدن جنــوب 
 750 نحــو  طرابلــس  العاصمــة  مــن  وتبعــد  ليبيــا 

. اً كيلومتــر

تفاصيــل احلادثــة نقلتهــا وكالــة الصحافــة الفرنســية 

عــن مســؤول قــال،أن« شــاحنة نقــل وقــود انقلبــت علــى 
الطريــق الرئيــس لبلــدة بنــت بيــه، وعقــب انقابهــا جتمــع 
العشــرات مــن املدنيــن ســكان املنطقــة حولهــا، ومــأوا 
مــرور نصــف  وبعــد  غالونــات صغيــرة منهــا مباشــرة، 

ســاعة انفجــرت الشــاحنة وهــم متجمعــون حولهــا«.

وتناقلــت وســائل التواصــل االجتماعــي صــوراً تظهــر 
عــدداً كبيــراً مــن األشــخاص يتجمعــون حــول شــاحنة 
صــور  أظهــرت  الطريق.كمــا  علــى  منقلبــة  وقــود  نقــل 
عــدد  يف  النيــران  واشــتعال  الشــاحنة  انفجــار  أخــرى 
مــن الســيارات املحيطــة بها.وقــال مصــدر أمنــي لوكالــة 
ــة انفجــار شــاحنة نقــل  الصحافــة الفرنســية إن »حصيل
ــر مــن  ــى وأكث ــه بلغــت ســتة قتل ــت بي ــدة بن الوقــود يف بل

50 جريحــاً، بينهــم حــاالت حرجــة.

احلادثـــة التي وقعـــت يوم اإلثنني 1 أغســـطس 2022،اســـفرت 
عن مقتل ســـبعة أشـــخاص وإصابـــة حوالي أكثر مـــن 50  آخرين، 

بينهـــم حاالت خطـــرة وفقاً لتقاريـــر اعالمية.
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ويرجــع جتمــع األهالــي حــول الصهريــج الــى أزمــة 
شــح الوقــود يف مناطــق اجلنــوب الليبــي األمــر الــذي 
لقضــاء  البنزيــن  علــى  للحصــول  يتســارعون  جعلهــم 
حاجاتهــم اليومية.وتعانــي مناطــق ومــدن جنــوب ليبيــا 
مــن شــح الوقــود منــذ ســنوات، إذ تنشــط هنــاك عمليــات 
اإلجتــار  وعمليــات  الوقــود  تهريــب  بخاصــة  التهريــب، 

بالبشــر.

الوطنية،أعلنــت  الوحــدة  الداخليــة بحكومــة  وزارة   
وزارة  احلادثة،ووصفــت  يف  التحقيقــات  باشــرت  أنهــا 
لهــا  بيــان  يف  الوطنيــة  الوحــدة  بحكومــة  الصحــة 
احلادثــة ب »فاجعــة ومصابــا جلا«.فيمــا أعلــن عثمــان 
عبــد اجلليــل وزيــر الصحــة بحكومــة فتحــي باشــاغا أنــه 
ــة املتواجــدة يف  ــة مــن احلــاالت املصاب مت نقــل 37 حال
ــة  ــى مدين ــة إل ــت بي ــي، ومستشــفى بن ــز ســبها الطب مرك

بنغــازي لتلقــي العــاج وذلــك بســبب قلــة اإلمكانيــات 
اجلنوبيــة. املنطقــة  مبستشــفيات  الصحيــة 

تأثيــر  علــى  مجــددا  الضــوء  القــت  الكارثــة  هــذه 
منــذ  ليبيــا  تعيشــها  التــي  السياســية  االنقســامات 
ســنوات والتــي يدفــع ثمنهــا املواطــن الليبــي وخاصــة يف 
ــوب املنســي«. ــه »اجلن ــق علي ــذي يطل ــي ال ــوب الليب اجلن
وهــو مــا أكــده املجلــس البلــدي بنــت بية،الــذي اعــرب 
عــن اســتيائه مــن التعامــل مــع أزمــة انفجــار صهريــج يف 
بلديــة بنــت بيــة ومســاعدة املصابــن يف هــذا احلــادث 
مــن خــال اشــتداد اخلــاف بــن حكومتــي عبــد احلميــد 
الدبيبــة وفتحــي باشــاغا التــي يدفــع ضريبتهــا املواطــن 

اجلنوبــي.

احليــاة  ووادي  عمومــا  فــزان  املجلــس،أن  وأضــاف 

تعانـــي مناطـــق ومدن جنـــوب ليبيا من شـــح الوقود منذ ســـنوات، إذ 
تنشـــط هناك عمليـــات التهريـــب، بخاصة تهريب الوقـــود وعمليات 

اإلجتار بالبشـــر.
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قبــل  مــن  املتعمــد  التهميــش  عليهــا  كتــب  خصوصــا 
لــه  تعــرض  مــا  إلــى  مشــيرا  املتعاقبــة  احلكومــات 
ــث  ــة وحتدي ــزان مــن إهمــال يف الصحــة وصيان ــاء ف أبن
املســؤولية  بيــة  بنــت  البلــدي  املجلــس  الطرق.وحمــل 
املشــرفة  واجلهــات  النفــط  لتســويق  البريقــة  لشــركة 
علــى توزيعــة وعــدم متابعــة محطــات التوزيــع واجلهــات 
التابعــة لهــا كمــا حمــل اجلهــات األمنيــة مســؤولية عــدم 

الوقــود. تهريــب  إيقــاف 

مــن جانبه،أكــد مجلــس الدولــة أن حــادث انفجــار 
نتيجــة  وقــع  بيــة  بنــت  منطقــة  يف  وقــود  صهريــج 
قــدرة  وعــدم  وتعــدد احلكومــات  البــاد  االنقســام يف 
التــراب  كامــل  علــى  ســيطرتها  بســط  علــى  منهــا  أي 
الليبي.وأوضــح املجلــس يف بيــان لــه أن هــذه املعطيــات 
الليبــي  للشــعب  املقدمــة  اخلدمــات  ضعــف  إلــى  أدت 

وصعوبــة وصولهــا إلــى مســتحقيها وخاصــة يف اجلنــوب 
ويف أطــراف البــاد والدواخــل وهومــا يؤكــد الضــرورة 
امللحــة لوجــود حكومــة واحــدة تهتــم باملواطــن وتقــدم 

خدماتهــا لــه يف جميــع أرجــال ليبيــا دون اســتثناء.

طابــع  لــه  قبلًيــا  صراًعــا  الليبــي  اجلنــوب  وشــهد 
منطقــة  يف  املســلحة،  الصراعــات  سياسي،واشــتدت 
بســبب  وذلــك  جــًدا،  صعبــة  معيشــية  أوضــاع  تعيــش 
النقــص احلــاد يف الوقــود وانقطــاع التيــار الكهربائــي 
املواطنــن  معانــاة  جتســده  مــا  طويلة.وهــو  لســاعات 
مــن متطلبــات احليــاة،  األدنــى  للحصــول علــى احلــد 
مــع توقــف غالبيــة اخلدمــات العامــة واخلاصــة، وشــلل 
العمــل  عــن  اآلالف  وتوقــف  االقتصاديــة،  املؤسســات 

اجلنــوب. مناطــق  يف  الفقــر  واســتفحال 

املجلـــس البلـــدي بنـــت بية،اعـــرب عـــن اســـتيائه مـــن التعامـــل مـــع أزمة 
انفجـــار صهريـــج يف بلدية بنت بية ومســـاعدة املصابـــني يف هذا احلادث 
مـــن خالل اشـــتداد اخلالف بني حكومتـــي عبد احلميـــد الدبيبة وفتحي 

باشـــاغا التي يدفـــع ضريبتها املواطـــن اجلنوبي.
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النــواب  مبجلــس  اخلارجيــة  جلنــة  رئيــس  واعتبــر 
يوســف العقــوري أن الســبب يف حــادث انفجــار صهريــج 
وقــود يف بنــت بيــة هــو نقــص الوقــود يف اجلنــوب الليبــي 
داعيــا لتحقيــق عاجــل يف أســباب احلادث.فيمــا حمــل 
فتحــي  حكومــة  يف  اإلســتثمار  وزيــر  الســعيدي  علــي 
واخلدمــات  الوقــود  انقطــاع  عــن  املســؤولن  باشــاغا 
مبــدن اجلنــوب املســؤولية القانونيــة عمــا يحــدث مــن 

أزمــات مفتعلــة متــس جميــع نواحــي احليــاة.

اإلحتجاجــات  موجــة  يــوم  بعــد  يومــا  وتتصاعــد 
علــى الظــروف الصعبــة واألوضــاع املعيشــية القاســية 
اجلنــوب  يف  الليبيــون  يعيشــها  التــي  اإلنســانية  الغيــر 
ــا مــن  ــاة ليبي ــوب وســط معان ــاة اجلن ــي معان الليبي.وتأت
أزمــة سياســية حــادة حيــث تتصــارع حكومتــن االولــى 
برئاســة عبداحلميــد الدبيبــة والثانيــة برئاســة فتحــي 

باشــاغا علــى الســلطة يف البــاد.

ورغــم ان مســاع محليــة ودوليــة بُذلــت حللحلــة النــزاع 

الســـفير األميركـــي يف ليبيـــا، أكـــّد أن »الوضـــع احلالي بات 
ال يحتمـــل«، داعيـــا املســـؤولني الليبيـــني إلـــى احلفاظ على 
األمـــن واالســـتقرار، والعمـــل علـــى التوافـــق علـــى قاعـــدة 

دســـتورية لالنتخابـــات.
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بــن الدبيبــة وباشــاغا، لكنهــا لــم تفلــح يف التوصــل إلــى 
ــم مــن حــدوث  ــل املخــاوف تتفاق ــا جع ــة تفاهــم؛ م صيغ
حــرب خاصــة يف ظــل االحتقــان املتصاعد.وهــّدد رئيــس 
أســامة  الدبيبــة،  مــن  املقــال  العســكرية  املخابــرات 
باســتخدام  محلّيــة،  تلفزيونيــة  مقابلــة  يف  اجلويلــي، 
إلــى  باشــاغا  دخــول حكومــة  تأمــن  أجــل  مــن  القــّوة 
العاصمــة طرابلــس لتســلّم الســلطة، معتبــرا أن حكومــة 
الدبيبــة أصبحــت »فاقــدة للشــرعية«، مضيفــاً أن احلــل 

الوحيــد هــو أن يقــوم األخيــر بتســليم الســلطة.

ويف املقابل،أكــد محســن الزويــك، آمــر »قــوة دعــم 
حكومــة  لرئيــس  التابعــة  واالنتخابــات«  الدســتور 
اســتعدادهم  الدبيبــة،  عبداحلميــد  الوطنيــة  الوحــدة 
الــرّد  أّن  أّي حتــرك عســكري، مشــددا علــى  ملواجهــة 
اإلعــام،  وســائل  عبــر  وليــس  األرض  علــى  ســيكون 
معتبــرا أن جلــوء الطــرف اآلخــر وتهديــده باســتعمال 
القــّوة جــاء بعــد فشــل مشــروع حكومــة باشــاغا التــي 

بـ«املوازيــة«. وصفهــا 

وتثيــر هذه التصريحات واالتهامات املتبادلة،مخاوف 
مــن صــدام قــادم داخــل العاصمــة طرابلــس، قــد يــؤدي 
مــع  خاصــة  البــاد،  يف  االســتقرار  عــدم  تفاقــم  إلــى 
العســكرية  واالســتعراضات  التحشــيدات  اســتمرار 
يف  هدنــة  علــى  االتفــاق  رغــم  املســلّحة،  للمجموعــات 
آخــر اجتمــاع لهــم، والتحذيــرات الدوليــة مــن تداعيــات 

الدخــول يف قتــال جديــد.

وكان عــدد مــن قــادة املجموعــات املســلحة يف الغــرب 

ســحب  علــى  املاضــي،  األســبوع  اتفقــوا  قــد  الليبــي، 
حتشــيداتهم املســلحة مــن مناطــق غــرب وجنــوب غربــي 
حــّدة  وخفــض  التهدئــة  وعلــى  طرابلــس،  العاصمــة 
التوتر.وذلــك بعــد مقتــل 16 شــخصاً جــراء اشــتباكات 
األســبوع  العاصمــة  يف  مســلحتن  مجموعتــن  بــن 
ــة.  ــر انــدالع مواجهــات مســلحة يف مصرات املاضــي، وإث

املخــاوف مــن جتــدد الصــراع املســلح خاصــة يف ظــل 
الوضــع األمنــي املتوتــر الــذي تعيشــه البــاد، علــى وقــع 
أعمــال العنــف املتكــررة بــن املجموعــات املســلّحة،عّبر 
عنهــا الســفير األميركــي يف ليبيا،حيــث أكــّد أن »الوضــع 
احلالــي بــات ال يحتمــل«، داعيــا املســؤولن الليبيــن إلــى 
احلفــاظ علــى األمــن واالســتقرار، والعمــل علــى التوافــق 

علــى قاعــدة دســتورية لانتخابــات.

املشــهد  فيهــا  يتخبــط  التــي  األزمــات  وقــع  وعلــى 
ــون يف فــض الصــراع  ــذ ســنوات، يأمــل الليبي ــي من الليب
الفرقاء،عبــر  بــن  الدائــر  والســلطة  الشــرعية  علــى 
املدفوعــة  االنتخابيــة  االســتحقاقات  بشــأن  توافقــات 
سياســيا مــن قبــل املجتمــع الدولــي.ويف الوقــت الــذي 
يؤكــد فيــه بعــض املتابعــن للشــأن الليبــي أهميــة إجــراء 
انتخابــات يف أقــرب اآلجــال إلخــراج هــذا البلــد العربــي 
مــن األزمــات التــي يعيــش علــى وقعهــا منــذ ســنوات، 
يــرى البعــض اآلخــر، أن اتســام الوضــع الليبــي الراهــن 
بالتعقيــد والفوضــى وســط تنــازع الســلطة وتهديــدات 
املليشــيات املســلحة وتهريــب األســلحة والبشــر، حتــول 

دون إجنــاز انتخابــات ناجحــة.
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شريف الزيتوني

ــن  ــن بلدي ــات ب ــد األزم ــن أعق ــث ع ــو حدي ــة ه ــة الجزائري ــات املغربي ــن العالق ــث ع الحدي
عربيــن منــذ عــرات الســنن. قــد تكــون الظــروف الحاليــة جــزءا مــن تلــك األزمــة الطويلــة 
ــول  ــع يق ــك، لكــن الواق ــال عــى ذل ــري إال دلي ــرار جزائ ــات الدبلوماســية بق ــا قطــع العالق وم
ــارب  ــة والتق ــرات التهدئ ــى يف ف ــارب حت ــات تعــرض أي تق ــرن واملطب ــر مــن نصــف ق أن أك
النســبي. فالبلــدان عاشــا منــذ ســنوات مــا بعــد االســتقالل عــى وقــع »حــرب« بــاردة، بســبب 
ــألة  ــاوم يف مس ــرب ال يس ــا. املغ ــن منه ــة للبلدي ــف املتناقض ــة واملواق ــراء الغربي ــة الصح قضي
وحــدة الرابيــة حتــى يف أكــر ســنوات الضغــط الغربيــة، والجزائــر الداعمــة للبوليســاريو مببــدأ 
ــم بــن بلديــن حتــى حدودهــا الربيــة  ــا لتقــارب دائ ــذي مل يــرك باب ــر املصــر، األمــر ال تقري

ــة عقــود. مغلقــة أمــام مواطنيهــا منــذ ثالث

خطاب ملك املغرب حول اجلزائر:

 أي إشارة لـ«تطبيع« العالقات
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وحتــى بالعــودة إلــى التاريــخ واتبــاع متوقــع البلديــن 
وســط األقطــاب الدوليــة منــذ اســتقالهما يف بدايــات 
النصــف الثانــي مــن القــرن املاضــي، ســيكون منطقيــا فهم 
جــزء مــن طبيعــة اخلــاف. الربــاط كانــت دائمــا قريبــة 
ممــا يســمى يف املفاهيــم التقليديــة بالـ«معســكر الغربــي« 
وخياراتــه الليبراليــة واقتصــاده الرأســمالي، واجلزائــر 
كانــت أقــرب إلــى »املعســكر الشــرقي«، الرافــع لشــعارات 
االشــتراكية واملناصــر لقضايــا التحــرر الوطنــي وعلــى 
ــة فلســطن، وهــذا أيضــا ســيفهم الحقــا يف  رأســه قضي
عاقــة بالتطبيــع والرضــوخ للخيــار الغربــي الداعــي إلــى 
االعتــراف بكيــان االحتــال مــع وعــود بنهضــة اقتصاديــة 
شــاملة وتطويــر البنــى التحتيــة وغيرهــا مــن اإلغــراءات 

ــة العربيــة يف ذلــك  التــي تســقط عــادة يف الضــد واألمثل
كثيــرة.

الســنوات املاضيــة، أيضــا أعــادت إحيــاء اخلــاف، 
وقضيــة الصحــراء دائمــا يف قلــب األزمــة. لكــن هــذه املــرة 
التصعيــد بلــغ مرحلــة قطــع العاقــات الدبلوماســية. ففــي 
قــرار غيــر مفاجــئ نهايــة أغســطس مــن العــام 2021، 
ــن وزيــر اخلارجيــة اجلزائــري رمطــان لعمامــرة عــن  أعل
اســتدعاء ســفير بــاده ووقــف كل تواصــل دبلوماســي، 
ثــم أعقبــه يف ســبتمبر مــن نفــس الســنة، إغــاق مجالهــا 
اجلــوي أمــام كل الطائــرات العســكرية واملدنيــة املغربيــة، 
ــاط »اســتفزازاتها  ــة الرب ــك مبــا ســمته مواصل ــررة ذل مب
وممارســاتها العدائيــة«. بــل إن صحــف جزائريــة مقربــة 

أغلـــب املراقبـــني يدركـــون أن عـــودة العالقـــات إلـــى مســـار طبيعـــي يف الفتـــرة احلالية مســـألة 
صعبـــة، لكـــن حاجـــة املنطقة إلى االســـتقرار وتراكـــم امللفـــات األمنيـــة واالقتصادية، وضغط 
القـــوى الدوليـــة علـــى البلديـــن من أجـــل إعادة التواصـــل، قد تكون مؤشـــرا لعـــودة تدريجية 

للعالقـــات علـــى األقل فيمـــا هو دبلوماســـي باعتبـــاره البوابة األولـــى للمصالح املشـــتركة.
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مــن قصــر املراديــة اســتدعت مصطلحــات قويــة تبــرز 
ــم  ــك الوقــت ل ــر يف ذل حجــم اخلافــات رغــم أن اجلزائ
تذكــر مــا هــي »األعمــال االســتفزازية«، لكــن اإلعــام 
اجلزائــري كان مركــزا علــى قضيــة الصحــراء وتطبيــع 
الربــاط عاقاتهــا مــع »إســرائيل«، األمــر الــذي يعتبــر 
التــي كان  العربــي  املغــرب  زلــزاال سياســيا يف منطقــة 
الشــعبي  املســتوين  علــى  ووضوحــا  مبدئيــة  األكثــر 

والرســمي يف عاقــة بفلســطن.

ــد  ــع إســبانيا. فالبل ــة م اخلــاف شــمل أيضــا العاق
األوروبــي الــذي يحتــل مدنــا وجــزرا مغربيــة، كان أيضــا 
اســتعمل قضيــة  بــل  الربــاط،  مــع  كبيــر  خــاف  علــى 
و«األراضــي  الهجــرة  ملفــات  يف  البتزازهــا  الصحــراء 

»البوليســاريو«  حــق  علــى  يؤكــد  دائمــا  وكان  املحتلــة«، 
يف تقريــر مصيرهــم، بــل واســتدعت زعيمهــم ابراهيــم 
غالــي إلــى مدريــد يف يونيــو 2021 للعــاج عبــر طائــرة 
بشــدة  املغــرب  رفضهــا  خطــوة  يف  خاصــة،  جزائريــة 
الدبلوماســية  ذلــك جتــاوزا خطيــرا لأعــراف  معتبــرا 

واعتــداء صريحــا علــى الســيادة املغربيــة.

لكــن وألن السياســة، حتــوالت واملواقــف تتغّيــر وُتعّدل، 
خــرج العاهــل املغربــي بتصريحــات مفاجئــة حــول عاقــة 
بــاده مــع اجلزائــر. محمــد الســادس ومبناســبة الذكــرى 
23 لتوليــه العــرش أعلــن يف خطــاب متلفــز، عــن نيــة 
بــاده يف إقامــة عاقــات طبيعيــة اجلزائــر، بعــد ســنوات 

مــن التوتــرات السياســية والتصعيــد.

التطبيـــع املغربـــي مـــع »إســـرائيل«، لـــن يجعل التقـــارب أمرا ســـهال يف ظل املوقـــف القـــوي للجزائر من 
كيـــان االحتـــالل، والتخوفات مـــن وجوده علـــى حدودها على املســـتوى األمني وخاصـــة دون أي تطور 
لفائـــدة الفلســـطينيني علـــى األراضـــي املحتلـــة، بل إن اجلزائـــر حتاول بـــكل نفوذها أن تقـــرّب املواقف 

اإلقليميـــة )ليبيـــا وتونـــس( لفائدتهـــا يف عالقة بهذه القضيـــة ومبجمل قضايـــا املنطقة.
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ــع الرئاســة  ــل م ــع للعم ــي  »أتطل ــال العاهــل املغرب وق
اجلزائريــة حتــى يتمكــن املغــرب واجلزائــر مــن العمــل 
يــدا بيــد مــن أجــل إقامــة عاقــات طبيعيــة«، معتبــرا 
أنهمــا »شــعبان شــقيقان، يجمعهمــا التاريــخ والروابــط 

املشــترك«. واملصيــر  اإلنســانية 

التحلــي  ملواصلــة  باملغاربــة،  »أهيــب  أضــاف  كمــا 
بقيــم األخــوة والتضامــن، وحســن اجلــوار، التــي تربطنــا 
بأشــقائنا اجلزائريــن، الذيــن نؤكــد لهــم بأنهــم ســيجدون 
ــم، يف كل الظــروف  ــى جانبه ــة إل ــرب واملغارب ــا، املغ دائم
واألحــوال«، رافضــا أي إســاءة قــد تلحــق اجلزائــر مــن 
املســؤولن  بغيــر  اإلشــاعات  ناشــري  متهمــا  بــاده، 

وزارعــي الفتنــة وهــم موجــودون يف البلديــن.

ــذي أرســله  ــة ال ــن أن خطــاب التهدئ ــى الرغــم م وعل
األخيــرة  الســنوات  يف  األول  ليــس  املغربــي  العاهــل 
العــام  يف  مشــابهة  بتصريحــات  أدلــى  قــد  باعتبــاره 
2018، عندمــا دعــا إلــى طــي صفحــة املاضــي والتوجــه 
نحــو مرحلــة جديــدة، لكــن اخلطــاب األخيــر الــذي يأتــي 
يف مرحلــة معّقــدة وبخافــات علــى عــدة مســتويات ال 
ُيعتقــد أن ُيغــري املســؤولن اجلزائريــن، وهــذا يتوضــح 
بعــدم التعليــق بــأي شــكل مــن األشــكال علــى مــا قالــه 

الســادس. محمــد 

فاجلزائــر التــي صّعــدت عاقــات حتــى مــع إســبانيا 
ــة الصحــراء،  ــرب وقضي ــا بســبب املغ ــا اقتصادي وهددته
مــن  ليــس  غربيــة  ضغوطــا  حتــى  ذلــك  يف  وواجهــت 

علـــى الرغـــم مـــن أن خطـــاب التهدئـــة الذي أرســـله العاهـــل املغربي ليـــس األول يف الســـنوات األخيرة 
باعتبـــاره قـــد أدلـــى بتصريحـــات مشـــابهة يف العـــام 2018، عندمـــا دعـــا إلـــى طـــي صفحـــة املاضي 
والتوجـــه نحـــو مرحلـــة جديدة، لكن اخلطـــاب األخير الـــذي يأتي يف مرحلـــة معقّـــدة وبخالفات على 

عـــدة مســـتويات ال يُعتقـــد أن يُغـــري املســـؤولني اجلزائريني.
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الــوارد يف هــذه املرحلــة أن تتجــاوب مــع أي إشــارات 
مغربيــة لتحســن العاقــات. كمــا أن التطبيــع املغربــي 
مــع »إســرائيل«، لــن يجعــل التقــارب أمــرا ســها يف ظــل 
املوقــف القــوي للجزائــر مــن كيــان االحتــال، والتخوفــات 
مــن وجــوده علــى حدودهــا علــى املســتوى األمنــي وخاصــة 
األراضــي  علــى  الفلســطينين  لفائــدة  تطــور  أي  دون 
ــة، بــل إن اجلزائــر حتــاول بــكل نفوذهــا أن تقــّرب  املحتل
ــة  ــا يف عاق ــس( لفائدته ــا وتون ــة )ليبي املواقــف اإلقليمي
ــا املنطقــة، بشــكل يســمح  ــة ومبجمــل قضاي بهــذه القضي
لهــا بتكويــن »حلــف« آمــن مقابــل »احللــف االســرائيلي 

املغربــي«.

يف  الســادس  محمــد  امللــك  تصريحــات  تــأت  رمبــا 

والعاهــل  كبيــرا،  جمــودا  العاقــات  فيــه  تعــرف  وقــت 

املغربــي نفســه يــدرك جديــدا أن حجــم اخلــاف كبيــر 

عــودة  أن  يدركــون  املراقبــن  وأغلــب  البلديــن.  بــن 

العاقــات إلــى مســار طبيعــي يف الفتــرة احلاليــة مســألة 

وتراكــم  االســتقرار  إلــى  املنطقــة  لكــن حاجــة  صعبــة، 

ــة  ــوى الدولي ــط الق ــة، وضغ ــة واالقتصادي ــات األمني امللف

تكــون  قــد  التواصــل،  إعــادة  أجــل  مــن  البلديــن  علــى 

مؤشــرا لعــودة تدريجيــة للعاقــات علــى األقــل فيمــا هــو 

دبلوماســي باعتبــاره البوابــة األولــى للمصالــح املشــتركة.

احلديـــث عـــن العالقـــات املغربيـــة اجلزائرية هـــو حديث عـــن أعقد األزمـــات بني بلديـــن عربيني منذ 
عشـــرات الســـنني. قـــد تكـــون الظـــروف احلالية جـــزءا من تلـــك األزمـــة الطويلـــة وما قطـــع العالقات 
الدبلوماســـية بقـــرار جزائـــري إال دليال على ذلك، لكـــن الواقع يقول أن أكثر من نصـــف قرن واملطبات 

تعتـــرض أي تقـــارب حتى يف فتـــرات التهدئة والتقارب النســـبي.
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األزمة االقتصادية: التحّدي األبرز 
لتونس ما بعد اإلستفتاء

أثــار املوقــف األمــريك مــن اإلســتفتاء عــى الدســتور التونــي الجديــد 
للجمهوريــة التونســية اســتياء عديــد األطــراف بتونــس بــدءا بالرئيــس قيــس 
ســعيد مــرورا ببعــض الشــخصيات واألحــزاب السياســية وصــوال إىل اإلتحــاد 
ــة  ــى عام ــدين وحت ــع امل ــات املجتم ــض مكون ــغل وبع ــي للش ــام التون الع
ــل  ــة تدخ ــة إلدان ــركات إحتجاجي ــم تح ــوات لتنظي ــت األص ــعب وتعال الش

ــية. ــالد التونس ــي للب ــأن الداخ ــة يف الش ــدة األمريكي ــات املتح الوالي

جناة فقيري
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الدميوقراطــي«  »املســار  يف  األمريكــي  التدخــل  إن 
بتونــس لــم يكــن وليــد اإلســتفتاء ونتائجــه، بــل صاحــب 
25 جويليــة/ يوليــو ومــا تاهــا مــن قــرارات رئاســية. 
أمريكــي  وفــد  زار  بشــهر  البرملــان  عمــل  تعليــق  فبعــد 
برئاســة نائــب مستشــار األمــن القومــي جــون فاينــر تونــس 
محمــا برســالة مــن الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن لنظيره 
ــى »تســريع العــودة  ــه فيهــا عل التونســي قيــس ســعّيد، حّث
إلــى مســار الدميقراطيــة« يف البــاد، كمــا ناقــش املبعــوث 
رئيــس  مــع  الداخليــة  األمــور  عديــد  حينهــا  األمريكــي 
ــة التونســية قيــس ســعيد والتقــى أيضــا بعــض  اجلمهوري
مــن مســؤولي املجتمــع املدنــي وأفــاد علــى ضــوء هــذه 
اللقــاءات أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة »تدعــم العمليــة 
املقبلــة  اخلطــوات  وتنتظــر  تونــس  يف  الدميقراطيــة 

التــي ســيضطلع بهــا رئيــس اجلمهوريــة علــى املســتوين 
السياســي واحلكومــي«، حســب بيــان للبيــت األبيــض.

مــن جانبهــا أوضــح الرئيــس التونســي قيــس ســعّيد 
خــال اجتماعــه بنائــب مستشــار األمــن القومــي األمريكــي 
ــي مت اتخاذهــا  ــر االســتثنائية الت ــر أن »التدابي جــون فاين
تنــدرج يف إطــار تطبيــق الدســتور وتســتجيب إلرادة شــعبية 
واســعة، ال ســيما يف ظل األزمات السياســية واالقتصادية 
واالجتماعيــة واستشــراء الفســاد والرشــوة«، محــّذرا يف 
ذات الســياق »مــن محــاوالت البعــض بــث إشــاعات وترويــج 
مغالطــات حــول حقيقــة األوضــاع يف تونــس«، مبينــا، أنــه 
ال يوجــد مــا يدعــو للقلــق علــى قيــم احلريــة والعدالــة 
املجتمــع  مــع  تونــس  تتقاســمها  التــي  والدميقراطيــة 

 التدخـــل األمريكي يف »املســـار الدميوقراطـــي« بتونس لم 	 
يكـــن وليد اإلســـتفتاء ونتائجه، بل صاحـــب 25 جويلية/ 

يوليـــو ومـــا تالها من قرارات رئاســـية
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ــي. األمريك

تتالــت البيانــات األمريكيــة حــول الوضــع يف تونــس يف 
ــى  ــل الإلســتفتاء، تعليقهــا عل محطــات عــدة آخرهــا، وقب
ــة  ــة 57 قــاض بأمــر رئاســي حيــث حــذرت اخلارجي إقال
األمريكيــة مــن أن مراســيم الرئيــس التونســي قيــس ســعيد 
تقــوض املؤسســات الدميقراطيــة يف البــاد، مؤكــدة أنهــا 
أبلغــت املســؤولن التونســين بأهميــة التوازنــات يف النظــام 
الدميقراطــي وداعيــة إلــى »عمليــة إصــاح شــفافة تشــرك 
اجلميــع«. وقــال  نيــد برايــس املتحــدث باســم اخلارجيــة  
»إن مراســيم الرئيــس التونســي قيــس ســعّيد بإقالــة 57 
قاضيــا وحتويــر القواعــد التــي حتكــم املجلــس األعلــى 

للقضــاء تقــوض املؤسســات الدميقراطيــة يف تونــس.«

ــر  ــى اإلســتفتاء ونتائجــه فقــد قــال وزي أمــا تعليقــا عل
اخلارجيــة األمريكــي أنتونــي بلينكــن، يف بيــان لــه، »أن 
ــى مــدار العــام املاضــي تراجعــا مقلقــا  تونــس شــهدت عل
عــن املعاييــر الدميقراطيــة وقوضــت العديــد مــن املكاســب 
ــذ عــام  ــا الشــعب التونســي بشــق األنفــس من ــي حققه الت
التونســي  الدســتور  علــى  االســتفتاء  منتقــدا   ».2011
علــى  اإلقبــال  نســبة  بتدنــي  »اتســم  الــذي  اجلديــد 
التصويــت«، وفــق تعبيــره، مشــيرا يف الســياق ذاتــه إلــى 
ــى مــا بعــد 25  »عــام مــن التراجــع املفــزع«، يف إشــارة إل

جويلية/يوليــو.

ودعــا و أنطونــي بلينكــن يف الســياق ذاتــه إلــى اإلســراع 
بإقــرار قانــون انتخابــي جامــع يف تونــس يضمــن أوســع 

 بعـــد تعليـــق عمـــل البرملان بشـــهر زار وفد أمريكي برئاســـة نائب مستشـــار األمن 	 
القومـــي جـــون فاينـــر تونـــس محمال برســـالة مـــن الرئيـــس األمريكي جـــو بايدن 
لنظيـــره التونســـي قيـــس ســـعّيد، حثّـــه فيهـــا علـــى »تســـريع العـــودة إلـــى مســـار 

البالد يف  الدميقراطيـــة« 
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املزمــع  التشــريعية  االنتخابــات  يف  ممكنــة  مشــاركة 
ــى أن تشــمل مــن  إجراؤهــا يف شــهر ديســمبر القــادم، عل
عــارض أو قاطــع االســتفتاء علــى الدســتور، مؤكــدا أن 
تونــس  الدميقراطيــة يف  املنظومــة  بقــوة  تســاند  بــاده 
وتطلعــات شــعبها إلــى مســتقبل امــن ومزدهــر، معتبــرا 
ــر جوهــري  ــة وشــفافة، أم ــة إصــاح جامع ــام عملي أن قي
للشــروع يف اســتعادة ثقــة املايــن مــن التونســين الذيــن 
لــم يشــاركوا يف االســتفتاء أو عارضــوا الدســتور اجلديــد«، 

ــره. ــق تعبي وف

انشــغال  وزيــر اخلارجيــة األمريكــي عــن  كمــا عّبــر 
بــاده مــن أن الدســتور اجلديــد للبــاد التونســية  »ميكــن 
لــه أن يضعــف الدميقراطيــة يف تونــس، ويحــد مــن احتــرام 
بالــدور  منوهــا  االٔساســية،  واحلريــات  اإلنســان  حقــوق 
احليــوي الــذي يقــوم بــه املجتمــع املدنــي يف تونــس يف بنــاء 

تونــس »شــهدت  مســتقبل سياســي جامــع.« معتبــرا أن 
علــى مــدار العــام املاضــي تراجعــا مفزعــا يف املعاييــر 
الدميقراطيــة«، مضيفــا أن تعليــق العمــل بدســتور 2014 
وتعزيــز الســلطة التنفيذيــة وإضعــاف املؤسســات املســتقلة 
منــذ 25 جويلية/يوليــو 2021، »أثــارت تســاؤالت عميقة 

ــا حــول مســارها الدميقراطــي«. داخــل تونــس وخارجه

ويف رّد علــى تصريحــات أنطونــي بلينكــن، شــدد رئيــس 
اجلمهوريــة التونســية قيــس ســعّيد علــى ســيادة بــاده 
واســتقال قرارهــا الداخلــي وحقهــا يف تقريــر مصيرهــا، 
مؤكــدا رفضــه ألي شــكل مــن أشــكال التدخــل يف شــؤونها. 
وقــال الرئيــس التونســي، خــال اســتقباله وزيــر اخلارجيــة 
عثمــان اجلرنــدي، أن »تونــس دولــة حــّرة مســتقلّة ذات 
اعتبــار«،  كل  فــوق  واســتقالها  ســيادتها  وإن  ســيادة، 
التــي يقــوم عليهــا  املبــادئ  بــن  أنــه« مــن  إلــى  مشــيًرا 

- تتالـــت البيانات األمريكية حـــول الوضع يف تونس يف محطات عدة آخرها، 	 
وقبـــل الإلســـتفتاء، تعليقهـــا على إقالـــة 57 قاض بأمر رئاســـي حيث حذرت 
اخلارجيـــة األمريكية من أن مراســـيم الرئيس التونســـي قيس ســـعيد تقوض 

املؤسســـات الدميقراطية يف البالد
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القانــون الدولــي مبــدأ حــق الشــعوب يف تقريــر مصيرهــا 
بنفســها، وعــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للــدول.«

 وعلــى ضــوء ذلــك اســتدعت وزارة اخلارجية التونســية 
فرانشيســكي،  ناتاشــا  األمريكــي  باألعمــال  القائمــة 
ــة  ــى تدخــل واشــنطن يف الشــؤون الداخلي ــراض عل لاعت
للبــاد. وعّبــر وزيــر اخلارجيــة التونســية  عثمان اجلرندي 
عــن »اســتغراب تونــس الشــديد مــن هــذه التصريحــات 
الوضــع يف  إطاقــا حقيقــة  تعكــس  التــي ال  والبيانــات 
تونــس«. مضيفــا أن »هــذا املوقــف األمريكــي ال يعكــس 
بــأي شــكل مــن األشــكال روابــط الصداقــة التــي جتمــع 
البلديــن وعاقــات االحتــرام املتبــادل بينهمــا وهــو تدخــل 

غيــر مقبــول يف الشــأن الداخلــي الوطنــي«.

ــه  أدان االحتــاد العــام التونســي للشــغل، يف  مــن جانب
بيــان لــه، مــا وصفــه بتدخــل ســفارات وجهــات أجنبيــة يف 
الشــأن الداخلــي التونســي. وذلــك ردا علــى التصريحــات 
األوروبــي  بعــض دول االحتــاد  بهــا ســفراء  أدلــى  التــي 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة بشــأن املســار السياســي يف 

ــاد. ــى الدســتور يف الب ــر عل تونــس، واالســتفتاء األخي

وذكــر االحتــاد العــام للشــغل أن التدخــل يف الشــأن 
الداخلــي التونســي لــم يقتصــر فقــط علــى تصريحــات 
بعــض الدبلوماســين واملســؤولن األجانــب، بــل جتاوزهــا 
الســفارات يف  بأعمــال  والقائمــن  الســفراء  تنّقــل  إلــى 
كامــل أرجــاء البــاد دون حســيب أو رقيــب. منتقــدا أيضــا 
»ممارســات بعــض الــدول علــى املواطنــن التونســين مــن 

عّبـــر وزيـــر اخلارجيـــة األمريكي عن انشـــغال بـــالده من ان الدســـتور اجلديـــد للبالد 	 
التونســـية  »ميكـــن له ان يضعـــف الدميقراطيـــة يف تونس، ويحد مـــن احترام حقوق 

االساسية واحلريات  اإلنســـان 
اســـتدعت وزارة اخلارجية التونســـية القائمة باألعمال األمريكي ناتاشا فرانشيسكي، 	 

لالعتراض على تدخل واشـــنطن يف الشـــؤون الداخلية للبالد
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تضييــق يف تأشــيرات الســفر وغيرهــا«، وطالــب االحتــاد 
لــزم  وإذا  وقــوي،  حــازم  »مبوقــف  التونســية  الســلطات 

األمــر تعليــق اعتمــاد الســفير األمريكــي اجلديــد«.

لهــذه  حــد  وضــع  إلــى  أيضــا  االحتــاد  دعــا  كمــا 
االنتهــاكات وجتســيد إرادة الشــعب احلقيقيــة يف »رفــض 
التعــدي« علــى البــاد بــأّي شــكل مــن األشــكال. كمــا أدانت 
الهيئــة الوطنيــة للمحامــن التونســين بشــدة »التدّخــل 
األمريكــي يف الشــأن الوطنــي القائــم علــى منهــج املســاومة 
البــاد  بــه  الــذي متــر  واســتغال الظــرف االقتصــادي 
لفــرض خيــارات معينــة تخــدم مصاحلــه«. معتبــرة أّن بيــان 
اخلارجيــة األميركيــة إثــر إعان النتائج األولية لاســتفتاء 
وتصريحــات الســفير األميركــي يف تونــس ميثــان »تدّخــا 

ســافرا وفّجــا يف الّشــأن التونســي الداخلــي، وتعّديــا علــى 

ــة يتعــارض مــع األعــراف الدبلوماســية«. الســيادة الوطني

ومــن جانــب آخــر تعالــت الدعــوات الشــعبية للتظاهــر 

احتجاجــا علــى التدخــل األمريكــي يف الشــأن الداخلــي 

للبــاد وأعلنــت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق 

اإلنســان عــن تنظيــم وقفــة احتجاجيــة أمــام مقــر الســفارة 

يف  األميركــي  بالتدخــل  »تنديــدا  تونــس  يف  األمريكيــة 

الشــأن السياســي التونســي، خاصــة بعــد تصريــح للســفير 

األميركــي اجلديــد يف تونــس.«

- اعتبـــرت الهيئـــة الوطنيـــة للمحامـــني التونســـيني أّن بيـــان اخلارجية 	 
األميركيـــة إثر إعالن النتائج األولية لالســـتفتاء وتصريحات الســـفير 
األميركـــي يف تونس ميثالن »تدخاّل ســـافرا وفجّا يف الشّـــأن التونســـي 
الداخلـــي، وتعّديـــا علـــى الســـيادة الوطنيـــة يتعـــارض مـــع األعـــراف 

الدبلوماسية«.
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رامي التلغ

نهاية رحلة ستيفاني وليامز يف ليبيا ..صفحة 
أخرى يف مسيرة الفشل االممية 

عرفــت مهــام مستشــارة أمــن عــام األمــم املتحــدة لشــؤون ليبيــا، ســتيفاين وليامــز نهايتهــا 

يف ظــل وضــع غامــض و بــال أفــق تعيشــه البلــد و تطــرح تســاؤالت بشــأن مــا إذا كان هــذا 

ــه ســيعقد  ــذ 2011، أم أن ــه الراعــات من ــذي متزق ــد ال االنســحاب ســيمهد لحــل يف البل

األزمــة الراهنــة، ال ســيا يف ضــوء الراعــات القامئــة حــول املنصــب.



اخلميس 28  يوليو   2022  العدد : 20224

وكان األحـــد املاضـــي آخر يوم يف املهمـــة التي كانت 
قـــد باشـــرتها وليامـــز قبـــل أشـــهر كمستشـــارة لأمن 
العـــام لـــأمم املتحـــدة، عقـــب اســـتقالة الدبلوماســـي 
التـــي   ،2021 العـــام  يف  كوبيتـــش  يـــان  الســـلوفاكي 
كانـــت قـــد أثـــارت مســـألة خافتـــه صراعات واســـعة 
بـــن القـــوى الكبـــرى يف مجلـــس األمـــن، ال ســـيما بن 

األمريكيـــن والـــروس.

فبعـــد اســـتقالة املبعوث األممي الســـابق لـــدي ليبيا 
الســـلوفاكي يان كوبيتـــش مطلع ديســـمبر/ كانون األول 

املاضـــي عـــن األمن العـــام لـــأمم املتحـــدة األمريكية 
للشـــأن  لـــه  وليامـــز يف منصـــب مستشـــارة  ســـتيفاني 

الليبـــي وكلفهـــا باإلشـــراف على حـــل األزمـــة الليبية.

وكانـــت وليامـــز موجـــودة أصـــا قبل ذلـــك التاريخ، 
رغـــم وجـــود كوبتـــش وقبـــل اســـتقالته، إال أنهـــا كانـــت 

تديـــر احلـــوار بـــن أطـــراف النـــزاع الليبي.

وليامـــز التي اســـتلمت املنصب يف ديســـمبر/ كانون 
األول  2021 انتهـــت مدتهـــا القانونية يف ليبيا يف 30 

كان األحـــد املاضـــي آخـــر يـــوم يف املهمة التـــي كانت قد باشـــرتها وليامز قبل أشـــهر 
كمستشـــارة لألمني العـــام لألمم املتحدة، عقب اســـتقالة الدبلوماســـي الســـلوفاكي 

يـــان كوبيتش يف العـــام 2021.
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يونيـــو املاضـــي، إال أنهـــا يف ذلـــك التاريـــخ كانـــت على 
ثقـــة مـــن قـــرار التمديـــد لهـــا كونهـــا، أعلنـــت يف بيان، 
فشـــل املفاوضـــات التـــي تقودهـــا بـــن أطـــراف النزاع 

. لليبي ا

وقالـــت إنها » ســـتقدم توصيات لأمن العام بشـــأن 
الســـبل البديلـــة للمضـــي قدمـــاً »وذلـــك وفـــق صفتهـــا 
كمستشـــارة خاصـــة لأمـــن العـــام بشـــأن ليبيـــا، كمـــا 

البيان. يف  قالـــت 

ورغـــم فشـــلها يف أداء مهامهـــا إالأن األمم املتحـــدة 
مـــددت بالفعـــل واليتها ملدة شـــهر إضـــايف، ينتهي اليوم 

األحـــد 31 يوليو 2022.

ويف خطـــاب وداعي، قالت ســـتيفاني وليامز، مســـاء 
األحـــد، إن حـــل أزمـــة الســـلطة التنفيذيـــة املتكررة يف 
ليبيـــا يكـــون بإقـــرار إطـــار دســـتوري توافقـــي يؤســـس 

للعقـــد بـــن احلاكـــم واملحكوم.

وخـــال بيانهـــا األخير، أضافـــت وليامـــز »يف ختام 
مهمتـــي أود أن أتوجـــه بالشـــكر للشـــعب الليبـــي ومئات 
األشـــخاص الذيـــن كان لي شـــرف االلتقاء بهـــم والعمل 
معهـــم خـــال األشـــهر الثمانيـــة املاضيـــة داخـــل ليبيـــا 

وخارجها«.

كمـــا أكـــدت أنـــه:« ال ميكـــن التغلـــب علـــى اجلمـــود 
السياســـي احلالي وأزمـــة الســـلطة التنفيذيـــة املتكررة 
إال مـــن خـــال إقـــرار إطـــار دســـتوري توافقـــي يحـــدد 

بدد الفشـــل يف إجراء االنتخابات يف موعدها، الذي كان مقررا يف الرابع والعشـــرين 
من ديســـمبر املاضي، الهالة التي أحيطـــت بوليامز فور عودته.ا
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احلاكـــم  بـــن  للعقـــد  ويؤســـس  واضحـــة  محطـــات 
واملحكـــوم ويضـــع ضوابط إلنهـــاء الفتـــرة االنتقالية من 

خـــال االنتخابـــات الوطنيـــة«.

الليبيـــن  القـــادة  عاتـــق  علـــى  :«تقـــع  وأوضحـــت 
مســـؤولية جليـــة جتـــاه مواطنيهـــم واألجيـــال القادمـــة 
لتقـــدمي التنـــازالت التاريخيـــة الازمة إلتاجـــة الفرصة 

املنشـــود«. اإلجنـــاز  لتحقيـــق 

وأضافـــت » لقـــد ســـعيُت للوصول إلى أوســـع طيف 
القطاعـــات  وممثلـــي  الفاعلـــة  األطـــراف  مـــن  ممكـــن 
وذلـــك  ليبيـــا  يف  واالجتماعيـــة  واألمنيـــة  السياســـية 
لإلصغـــاء لهـــم وفهم مخاوفهـــم ورؤاهم حول مســـتقبل 
بلدهـــم وأفكارهـــم ومقترحاتهم ملســـاعدة ليبيا يف إنهاء 

الفتـــرة االنتقاليـــة الطويلـــة التـــي تعانـــي منهـــا البـــاد 
.»2011 عـــام  منذ 

محطـــات  عـــن  احلديـــث  يف  وليامـــز  مضـــت  كمـــا 
مهمتهـــا التـــي انتهـــت اليوم قائلـــة: »لقد أشـــرفُت على 
قيـــادة املســـارات الليبيـــة - الليبية الثاثة التي رســـمها 
مؤمتـــر برلـــن ونّصـــت عليهـــا الحقـــاً قـــرارات مجلس 

األمـــن التابـــع لـــأمم املتحدة«.

نوفمبـــر  منـــذ  تتحـــرك  ويليامـــز  ســـتيفاني  كانـــت 
املاضـــي كمـــا لو أنهـــا مبعوثة أمميـــة، دون أن تنجح يف 

تغييـــر شـــيء علـــى أرض الواقـــع.

وبـــدد الفشـــل يف إجـــراء االنتخابـــات يف موعدهـــا، 

ويليامـــز متكنـــت يف 2020، عندما كانت رئيســـة البعثـــة األممية بالنيابة، من إيجـــاد مخرج غير 
تقليدي الحتكار مجلســـي النـــواب والدولة للقرار.
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الـــذي كان مقـــررا يف الرابـــع والعشـــرين من ديســـمبر 
املاضـــي، الهالـــة التـــي أحيطـــت بوليامز فـــور عودتها، 
حيـــث راهـــن مراقبـــون علـــى قدرتهـــا علـــى الضغـــط، 
وتفاصيلـــه،  الليبـــي  بامللـــف  إملامهـــا  إلـــى  باإلضافـــة 
يف  باألعمـــال  القائـــم  منصـــب  شـــغلت  أنهـــا  باعتبـــار 
يتـــم  أن  قبـــل  لســـنوات،  بليبيـــا  األميركيـــة  الســـفارة 
تعيينها نائبا للمبعوث األممي األســـبق غســـان ســـامة.

وكان لقـــاء القاهرة، الذي جمع وفدين من مجلســـي 
النـــواب يف طبـــرق واألعلى للدولة نهايـــة يونيو املاضي، 
بقـــدر  السياســـية  للطبقـــة  ليـــس  األخيـــرة،  الفرصـــة 
مـــا هـــو لويليامـــز. فالوفـــدان، اللـــذان كانـــت مهمتهما 
االتفـــاق علـــى مســـار دســـتوري، فشـــا يف حتقيق هذا 
الهـــدف، وحاولـــت ويليامز إنقـــاذ املوقف بعـــد اجتماع 
بـــن عقيلـــة صالـــح رئيـــس مجلـــس النـــواب، وخالـــد 
املشـــري رئيـــس مجلس الدولـــة، يف جنيـــف، لكنهما لم 

تقدم. أي  يحققـــا 

حيـــث أصـــّر عقيلـــة صالـــح علـــى ترشـــح مزدوجي 
اجلنســـية لانتخابات الرئاســـية، بينما رفض املشـــري 

لك. ذ

ولـــم يكـــن باإلمـــكان التقـــدم أي خطوة إلـــى األمام 
بنفـــس الوجـــوه واألطـــراف، التي قالـــت عنهـــا ويليامز 
إن »بعـــض األشـــخاص اختطفـــوا املســـتقبل السياســـي 
للباد،«لكنهـــا فضلـــت املضـــي يف نفـــس الطريـــق الذي 
أثبت فشـــله أكثر من مرة، ورغـــم أن ويليامز متكنت يف 
2020، عندمـــا كانت رئيســـة البعثة األمميـــة بالنيابة، 
مـــن إيجـــاد مخـــرج غيـــر تقليـــدي الحتـــكار مجلســـي 
النـــواب والدولـــة للقـــرار، عبـــر تشـــكيل جلنـــة الـ75، 
التـــي ضمت أيضـــا 26 عضوا من املجلســـن مناصفة، 

الحتوائهمـــا وتفـــادي عرقلـــة عمل هـــذه اللجنة.

ومتكنـــت اللجنـــة يف عهـــد املبعوث األممـــي اجلديد 
تنفيذيـــة جديـــدة  اختيـــار ســـلطة  مـــن  كوبيتـــش  يـــان 
وتوحيـــد احلكومـــة ومجلـــس النـــواب، إال أنهـــا أخفقت 

اختارت ويليامز نفس الطريق السياســـي الذي أنتج االتفاق السياســـي يف 2015، 
باالعتمـــاد على آخر جســـمني منتخبـــني، ميثالن ما تبقى من الشـــرعية، لكنهما لم 

يصـــال بها إلى أي اتفـــاق جديد قابل للتنفيذ
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يف إعـــداد قاعـــدة دســـتورية.

وبعـــد اســـتقالة يان كوبيتش، وعـــودة ويليامز يف 
ثـــوب املستشـــارة األممية، لم حتاول إحيـــاء اللجنة، 
خاصـــة أن عـــددا مـــن أعضائهـــا تولـــوا مناصـــب 

جديـــدة، وثـــارت حول بعضهم شـــبهات فســـاد.

السياســـي  الطريـــق  نفـــس  ويليامـــز  واختـــارت 
 ،2015 يف  السياســـي  االتفـــاق  أنتـــج  الـــذي 
باالعتمـــاد علـــى آخـــر جســـمن منتخبـــن، ميثان 
مـــا تبقى مـــن الشـــرعية، لكنهما لم يصـــا بها إلى 

أي اتفـــاق جديـــد قابـــل للتنفيـــذ.

الليبـــي  الدبلوماســـي  متصل،حمـــل  ســـياق  يف 
الســـابق رمضـــان البحبـــاح األمم املتحـــدة وبعثتهـــا 
إلـــى ليبيا مســـؤولية ما آلت إليه األوضـــاع، مطالباً 
الكاملـــة عمـــا  املســـؤولية  املتحـــدة  بتحميـــل األمم 
وصفهـــا بـ«اجلرائـــم التي حدثت يف الدولـــة الليبية 
يف عهدتهـــا )األمم املتحـــدة( وحتـــت طائلة قرارات 

األمن«. مجلـــس 

واعتبـــر البحباح يف حديـــث صحفي أن مهاجمة 
وليامـــز الطبقـــة السياســـية يف ليبيـــا قبـــل مغادرة 
المتصـــاص  العيـــون  يف  للرمـــاد  ذرّ  »هـــو  البـــاد 
الرفـــض الشـــعبي لعمليـــة االنتداب األجنبـــي التي 
تعانـــي منهـــا ليبيـــا«، مشـــدداً علـــى أن »الســـكوت 
علـــى الوضـــع الراهـــن أمـــر ســـيزيد مـــن تعقيـــد 
األوضـــاع، وبـــات لزامـــاً علـــى الليبيـــن إذا أرادوا 
احليـــاة أن يعملـــوا على تغييـــر هذا الواقـــع الظالم 
بالقـــوة وليس باالنتخابات أو احلوارات أو مشـــاريع 

الوهـــم التصاحليـــة«.

حّملـــت  وليامـــز  أن  مراقبـــون  ذلك،يـــرى  إلـــى 
األطـــراف املحليـــة املســـؤولية لكنهـــا أســـقطت من 
صـــراع  هنـــاك  الدوليـــن،  الاعبـــن  حســـاباتها 
إقليمـــي ودولي علـــى امللف الليبي أدى إلى افشـــال 
مهمـــة األمم املتحـــدة لتعيـــن موفـــد أممـــي جديد.

 البعثـــة األممية كذلك يجب حتميلها املســـؤولية 
ألنـــه كانـــت هناك فرصـــة كبيرة وتوافق أســـفر عن 
حكومـــة فتحـــي باشـــاغا، لكـــن البعثـــة لـــم تدعـــم 
هـــذا اخليار،فاحللـــول لن تأتي بوصفـــات خارجية، 
واألمم املتحـــدة باتت رهينة للصـــراع بن األطراف 
الليبيـــون  يتحـــد  أن  إال  اآلن  حـــل  ال  إذ  الدوليـــة 

ويتناســـوا املاضـــي ليصنعوا مســـتقبلهم. 
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أكــد املحلــل الســيايس التونــي بســام حمــدي أن توتــر العالقــات بــن 
تونــس والواليــات املتحــدة األمريكيــة بــدأ منــذ اتخــاذ الرئيــس قيــس 
ســعيد قــرارات أنهــت فــرة اإلســالم الســيايس وأخرجــت حركــة النهضــة 
اإلســالمية مــن الحكــم فيــا تريــد الواليــات املتحــدة الدفــاع عــن هــذه 
ــات  ــد أن الوالي ــة املرص ــع صحيف ــة م ــدي يف مقابل ــن حم ــة وب الحرك
ــدم  ــا يخ ــا م ــه دامئ ــس ألن ــيايس يف تون ــالم الس ــم اإلس ــدة تدع املتح

مصالحهــا.
إىل نص الحوار:

حمدي: الواليات املتحدة تدعم اإلسالم السياسي 
يف تونس ألنه يخدم مصاحلها

حوار: سوزان الغيطاني
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كيـــف تقرأ أســـباب توتر العالقات التونســـية 
األخيرة؟ الفتـــرة  يف  األمريكية 

الواضـــح أن العاقات بن تونـــس والواليات املتحدة 
األمريكيـــة توتـــرت خال األشـــهر األخيـــرة خاصة منذ 
25 يوليـــو 2021 حيـــث أقـــر الرئيـــس قيـــس ســـعيد 
بـــن  العاقـــات  توتـــرت  وبالتالـــي  جديـــدة  إجـــراءات 
البلديـــن بســـبب دعـــم السياســـة اخلارجيـــة األمريكية 

ملا يســـمى باإلســـام السياســـي.

قيـــس  قـــرارات  أن  الحظـــت  املتحـــدة  الواليـــات 
وأخرجـــت  السياســـي  اإلســـام  فتـــرة  أنهـــت  ســـعيد 
حركـــة النهضـــة اإلســـامية مـــن احلكـــم لذلـــك تريـــد 
الدفـــاع بقـــوة سياســـية عـــن حركـــة النهضـــة والفتـــرة 
القـــول  وميكـــن  يوليـــو،   25 إجـــراءات  ســـبقت  التـــي 
أن  ســـببه  السياســـي  لإلســـام  األمريكـــي  الدعـــم  إن 

اإلســـام السياســـي دائما ما يخدم مصالـــح اخلارجية 
األحـــزاب  تقـــوم  حيـــث  جوانـــب  عـــدة  يف  األمريكيـــة 
تنفـــذه  مـــا  كل  مـــع  خارجيـــا  بالتواطـــؤ  اإلســـامية 
الواليـــات املتحـــدة علـــى غـــرار مـــا يحـــدث يف منطقة 
الشـــرق األوســـط خاصة يف القضيـــة الفلســـطينية كما 
أن أحزاب اإلســـام السياســـي ال تعلن معـــاداة ما يقوم 
بـــه الكيـــان الصهيونـــي يف األراضي الفلســـطينية لذلك 
فهـــي طيعـــة بخصوص سياســـتها اخلارجيـــة باإلضافة 
املســـؤولن  بعـــض  مـــع  النهضـــة  حركـــة  تعامـــل  إلـــى 
األمريكيـــن ومنحهم أموال لدعمهـــم يف بعض األزمات 
وخيـــر دليـــل على ذلـــك أن حركـــة النهضة اإلســـامية 
وحـــزب قلـــب تونس قبـــل االنتخابـــات التشـــريعية عام 
2019 أبرمـــوا عقـــود لوبـــي مـــع شـــخصيات أمريكية 

وبريطانيـــة حتـــى تدعمهـــا يف األزمـــة. 

حركة النهضة اإلسالمية وحزب قلب تونس قبل االنتخابات التشريعية عام 2019 أبرموا 
عقود لوبي مع شخصيات أمريكية وبريطانية حتى تدعمها يف األزمة.
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على  االســـتفتاء  انتقـــدت  املتحدة  الواليـــات 
الدســـتور يف تونـــس وهـــو مـــا رفضتـــه األخيرة 
تتوقـــع  هـــل  شـــؤونها..  يف  تدخـــال  واعتبرتـــه 

بـــني اجلانبني؟ التصعيـــد  مـــن  مزيـــدا 

أعتقد أن التصعيد األمريكي جتاه األزمة التونســـية 
الصعيـــد  علـــى  القادمـــة  األشـــهر  خـــال  ســـيتضح 
اخلارجيـــة  السياســـة  ســـتحاول  حيـــث  االقتصـــادي 
األمريكيـــة الضغط على تونس اقتصاديا عبر ممارســـة 
خطـــة تضييـــق اخلنـــاق االقتصـــادي وعدم منـــح تونس 
قـــروض وهبـــات علـــى غـــرار تعطـــل املفاوضـــات مـــع 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي حيـــث أن املؤسســـات الكبرى 
الدوليـــة املانحـــة تتحكـــم فيهـــا لوبيـــات نافـــذة تقودها 

شـــخصيات أمريكيـــة.

معنـــى ذلك أنـــك تتوقـــع آثارا وخيمـــة لتوتر 

أليـــس  التونســـي..  االقتصـــاد  علـــى  العالقـــات 
؟ لك كذ

الضغط األمريكي على الســـلطة التونســـية ســـيكون 
املســـتوى  تونـــس ســـيتجلى علـــى  كبيـــر يف  تأثيـــر  لـــه 
التصنيـــف  مؤسســـات  ســـتصبح  بحيـــث  االقتصـــادي 
الدولية واملؤسســـات املالية املانحـــة على غرار صندوق 
النقـــد الدولي وكذلـــك البنك الدولـــي تتعامل مع تونس 
بالكثيـــر مـــن الشـــروط التـــي تتمثـــل يف الضغـــط على 
البـــاد التباع إجـــراءات اجتماعية مجحفـــة حتى تظهر 
للشـــعب التونســـي أن الســـلطة القائمة حاليا ال تراعي 
القدرة الشـــرائية للتونســـين وال تتماشـــى مـــع مطالب 

نسين. لتو ا

ملـــاذا تصـــر الواليـــات املتحـــدة على  برأيـــك 
التونســـية؟  الشـــؤون  يف  التدخـــل 

السياســـة اخلارجيـــة األمريكيـــة ســـتحاول الضغـــط علـــى تونـــس اقتصاديا عبر 
ممارســـة خطـــة تضييق اخلنـــاق االقتصادي وعـــدم منح تونس قـــروض وهبات .
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الهـــدف مـــن هذا التدخـــل هو محاولة إعـــادة حركة 
النهضـــة ولوبيـــات املـــال السياســـي إلـــى الســـلطة يف 
تونـــس حيـــث تريـــد الواليـــات املتحـــدة دائمـــا أن يكون 
لهـــا شـــخصيات نافذة يف منطقة شـــمال إفريقيا وتكون 
حتـــت إمرتهـــا وتتقيـــد بتنفيـــذ املخطط االســـتراتيجي 
األمريكي يف منطقة شـــمال إفريقيا والشـــرق األوسط.

إلـــى أي مدى تخشـــون مـــن تأليـــب مواقـــف الدول 
الغربيـــة أيضـــا جتـــاه العمليـــة السياســـية يف تونس؟

تواتـــر  حيـــث الحظنـــا  بالفعـــل  ذلـــك  حـــدث  لقـــد 
األوروبـــي  االحتـــاد  دول  عـــن  الصـــادرة  البيانـــات 
والواليـــات املتحـــدة منـــذ 25 يوليـــو حيـــث تصـــر هذه 
الـــدول علـــى اإلطاحـــة بنظـــام رئيـــس اجلمهورية قيس 

ســـعيد ألنهـــا تعتبـــره غيـــر طيـــع بالنســـبة لهـــا كما أن 
مواقفـــه املعلنـــة ضـــد الكيـــان الصهيونـــي هـــي التـــي 

جتعـــل الـــدول الغربيـــة تضغـــط عليـــه.

ما أبعـــاد هذا التوتـــر يف العالقـــات.. وهل من 
ســـبيل الحتوائه يف املســـتقبل القريب؟

ميكـــن القـــول إن توتر العاقة بـــن تونس والواليات 
املتحـــدة ســـيكون لـــه تبعـــات كبيـــرة بحيـــث ســـيتقلص 
الدعـــم العســـكري وكذلـــك الدعـــم املخابراتـــي لتونس 
يف مجـــال مكافحـــة اإلرهـــاب كمـــا ميكـــن أن تتخـــوف 
تونـــس من حتريـــك لوبيات كثيـــرة متورطة يف الفســـاد 

واإلرهاب. املالـــي 

الهـــدف مـــن هـــذا التدخـــل االمريكي هـــو محاولـــة إعـــادة حركـــة النهضة 
ولوبيـــات املـــال السياســـي إلـــى الســـلطة يف تونس

إن توتـــر العالقة بـــني تونس والواليات املتحدة ســـيكون له تبعـــات كبيرة بحيث 
ســـيتقلص الدعم العســـكري وكذلك الدعم املخابراتي لتونس 
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الدرسي:
 مغادرة ستيفاني وليامز 
ستؤثر على امللف الليبي

حوار/ همسة يونس

أنهــت مستشــارة األمــن العــام لألمــم 

ليبيــا، ســتيفاين وليامــز،  املتحــدة يف 

عملهــا يف ليبيــا، وأكدت يف بيــان لها أنها 

ســعت للوصــول إىل أوســع طيــف 

ممكــن مــن األطــراف الفاعلــة 

وممثــي القطاعــات السياســية 

واألمنيــة واالجتاعيــة يف ليبيــا 

وذلــك لإلصغــاء لهــم وفهــم 

حــول  ورؤاهــم  مخاوفهــم 

مســتقبل بلدهــم وأفكارهــم 

ومقرحاتهــم ملســاعدة ليبيــا 

يف إنهــاء الفــرة االنتقاليــة 

الطويلــة التــي تعــاين منهــا 

البــالد منــذ عــام 2011. 

التفاصيــل  مــن  وملزيــد 

ــف  ــتجدات املل ــول مس ح

الليبــي كان لـ«بوابة إفريقيا 

اإلخباريــة« هــذا الحــوار مــع 

عضــو مجلــس النــواب إبراهيــم 

نــص  وإىل  الــدريس،  بوبكــر 

ــوار:  الح
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بدايـــة.. مـــا قراءتكم ملســـيرة ويليامـــز خالل 
الليبية؟  األزمـــة 

رؤيتـــي وتفســـيري لعمـــل الســـيدة ســـتيفاني وليامـــز 
قـــد يخالـــف األغلبيـــة أو الـــكل با اســـتثناء، الـــكل يعلم 
أن املبعـــوث األممـــي يأتـــي مـــن األمم املتحـــدة ويتبـــع يف 
الكثيـــر من أمـــوره وتصرفاتـــه وال يخطوا خطـــوة واحدة 
اال بعـــد موافقـــة األعضـــاء الدائمـــون يف مجلـــس األمن 
الدولـــي، والـــكل يعلم أن مجلـــس األمن الدولـــي بأقطابه 
األربعـــة، الدول األوروبيـــة، والواليات املتحـــدة األمريكية 
والصن، وروســـيا لديـــه خافات كبيرة جـــدا جدا نتذكر 
منهـــا مثـــا امللف الســـوري الـــذي عجز املجتمـــع الدولي 
عـــن إيجـــاد حل لهذه املأســـاة الكبيرة التـــي كان ضحيتها 

مايـــن مـــن املهجريـــن والدمار الذي حلق بكل شـــيء يف 
ســـوريا، وبالتالي اعتقـــد أن املبعوث األممـــي ليس له أي 
حريـــة يف احلركة، ورأينا هذا يف ســـوريا واليمن وغيرهم 
مـــن املبعوثـــن األممن ممـــن ليس لهـــم أي ســـلطة على 

حتريـــك الواقع. 

هـــل كانـــت هنـــاك ضغـــوط لعـــدم التمديد لـ 
»وليامـــز«؟

اعتقـــد أن خـــروج الســـيدة ســـيفاني وليامـــز -وهـــي 
ليســـت مبعوثة أممية كانت نائبة املبعوث األممي غســـان 
ســـامة، وكلفت باإلنابة- كان وراءه روسيا والصن اللذان 
اســـتخدموا ضغوطـــا كبيـــرة لعـــدم التمديـــد لها، وفشـــل 

خـــروج ســـيفاني وليامـــز كان وراءه روســـيا والصـــني اللـــذان 
اســـتخدما ضغوطـــا كبيـــرة لعـــدم التمديـــد لها.
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التوافـــق علـــى أي مبعـــوث أممي جاء بســـبب التشـــعبات 
وتدخـــات الـــدول القويـــة واإلقيليمة والعامليـــة يف امللف 
الليبـــي، وأنـــا اعتقد أن خروج ســـتيفاني وليامز خســـارة، 
ألن وليامـــز ال متثـــل األمم املتحـــدة بقدر مـــا متثل القوى 
العظمـــى يف ليبيـــا وهـــي الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، 
وهـــي الوحيـــدة التـــي اســـتطاعت أن جتمـــع الليبيـــن يف 
جلنـــة الــــ ٧٥ بعيدا عن مجلـــس النواب ومجلـــس الدولة 
والقـــوى الفاعلـــة يف غرب الباد وشـــرقها، حتى وإن كان 
لدينـــا الكثير من املاحظـــات واالنتقاد لهـــذه اخلطوات، 
ولكـــن الشـــاهد أنهـــا اســـتطاعت أن تخلـــق حـــل بالرغم 
مـــن املشـــاكل التـــي حصلـــت يف ليبيـــا، ننظر إلـــى امللف 
الســـوري، امللـــف اليمنـــي، ملفـــات كثيـــرة يف املنطقـــة لم 

يســـتطع أي مبعـــوث أممـــي أن يحرك ولو حجـــرا واحدا 
بعكـــس وليامز، ألنـــه كما قلت متثل السياســـة األمريكية، 
والسياســـية األمريكية هـــي القوى الكبـــرى، لكن املبعوث 
األممـــي القادم لســـت أدري من أين ســـيبدأ، هل ســـيبدأ 
ممـــا انتهت إليه ســـتيفاني أم ســـيبدأ من جديـــد، اعتقد 
أن امللـــف الليبـــي سيشـــهد متييـــع ومتديـــد ومتطيط يف 

القادم.

هل تؤثـــر مغـــادرة ويليامز على الوضـــع الليبي 
خاصة مع اســـتمرار االنقســـامات؟ 

مغـــادرة ســـتيفاني وليامز ســـيؤثر على امللـــف الليبي، 
ألن وليامـــز ال تتحـــرك كاملبعوثـــن األممـــن يف املنطقـــة 

وليامـــز هـــي الوحيـــدة التـــي اســـتطاعت أن جتمـــع 	 
الليبيـــني يف جلنة الـ 75 بعيدا عـــن مجلس النواب 
ومجلـــس الدولـــة والقـــوى الفاعلة يف غـــرب البالد 

وشرقها.
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ســـواء يف اليمـــن، أو يف ســـوريا، أو الصومـــال، ومناطـــق 
النـــزاع األخـــرى، أو حتى يف لبنان، فجلهم لم يســـتطيعوا 

أن حلحلة أي شـــيء. 

وليامـــز هـــي مبعوث أمريكيـــة أكثر من كونهـــا مبعوثة 
أمميـــة، لذلـــك الحظنا إصرار روســـيا والصن على عدم 
التمديـــد لها، ألنها متثل السياســـة األمريكية يف املنطقة، 
وبالتالـــي كان وجودها يشـــكل قـــوة وأمل بالنســـبة لي يف 
حلحلة املشـــكلة الليبيـــة ألنه كما نعلـــم أن الاعب األكبر 
يف املنطقـــة ويف العالـــم هي الواليات املتحـــدة األمريكية، 
لذلـــك أرى أن امللف الليبي فعا ســـيتأثر مبغادرة وليامز، 
كل املبعوثـــن غادروا ولم يفعلوا أي شـــيء، وليامز اقتربت 
مـــن احلـــل كثيرا وحاولـــت مرارا وتكـــرارا، وهـــذا أن دل 

يـــدل على قوتهـــا وقوة الواليـــات املتحـــدة األمريكية التي 
. خلفها

مغـــادرة  بعـــد  املطروحـــة  الســـيناريوهات  مـــا 
ويليامـــز؟ 

بالنســـبة للســـيناريوهات املطروحة، اعتقد أن الوضع 
سيســـتمر كمـــا هو عليـــه، جتاذبات هنا وهنـــاك، املبعوث 
األممـــي اجلديـــد مـــن زميبابوي بغـــض النظر عـــن كونه 
دبلوماســـي قـــدمي يف زميبابـــوي ويف األمم املتحدة، ولكن 
مـــن هـــي زميبابوي؟ ليـــس لديها تلـــك القـــوة يف املحافل 
الدوليـــة واعتقـــد أنه ســـيكون صـــورة وانعـــكاس حقيقي 
الختافـــات مجلـــس األمـــن وســـينعكس كل هـــذا علـــى 

املبعـــوث األممـــي اجلديـــد مـــن زميبابـــوي ســـيكون صـــورة 
وانعـــكاس حقيقي الختالفات مجلس األمن وســـينعكس كل 

هذا علـــى الســـاحة الليبية
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الســـاحة الليبيـــة، وســـيكون هنـــاك جتاذبات ولـــن يصل 
إلى حل وســـيظل متييع األزمة الليبية لأســـف الشـــديد. 

برأيـــك.. ملاذا تعذر تعيـــني مبعوث أممي جديد 
اآلن؟ حتى 

تعـــذر تعيـــن مبعوث أممي بســـبب خـــاف كبير جدا 
يف مجلـــس األمـــن، إذا أردنـــا أن نعلـــم مـــاذا يحـــدث يف 
ليبيـــا علينـــا أن نعرف ما الذي يحـــدث يف مجلس األمن، 
ومـــا الـــذي قـــاد إلـــى تلـــك املشـــاكل يف مجلـــس األمـــن 
ســـواء مشـــاكل قدمية أو حديثة، واآلن أصبحت املشـــكلة 
مســـتعصية بعد حرب روســـيا على أوكرانيا، والتحالفات 
أصبحـــت يف زوايا حادة جـــدا ما بن روســـيا وحتالفاتها 

مـــن حتـــت الطاولـــة واملعســـكر الغربـــي ومـــن يـــدور يف 
. فلكهم

اعتقـــد أن تعـــذر تعيـــن مبعـــوث أممـــي هـــو بســـبب 
املشـــاكل ما بـــن الدول املتنافســـة يف العالم كله وليس يف 
امللف الليبي، نرى  اآلن مشـــكلة تايوان والصن والواليات 
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وزيـــارة  األمريكيـــة  املتحـــدة 
إلـــى تايوان ســـتزيد الطـــن بلـــة، وأصبح اآلن التعســـكر 
والتمتـــرس خلـــف اآلراء مـــا بـــن روســـيا والصـــن وبن 
الواليـــات املتحـــدة وبريطانيا وفرنســـا وأملانيا، وســـتكون 
هنـــاك جتاذابات كبيرة ســـتؤثر على امللف الليبي ال شـــك 

ذلك. يف 

أصبح اآلن التعســـكر والتمترس خلـــف اآلراء ما بني 	 
روســـيا والصني وبـــني الواليـــات املتحـــدة وبريطانيا 
وفرنســـا وأملانيـــا، وســـتكون هنـــاك جتاذابـــات كبيرة 

ســـتؤثر على امللـــف الليبي.
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