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العالم

العالم

ليبيا

تركية في ليبيا:
روسية
تفاهمات
نضوج
ّ
ّ
«الغرب» يوقع ...و«الشرق» يتريث
تواصل روسيا وتركيا مساعيهما إلى
هندسة المشهد الليبي بالتوافق في
ما بينهما ،في عملية نسج سياسية -
دبلوماسية  -عسكرية ال تبدو معزولة من
وخصوصًا
بقية الملفات في المنطقة،
ّ
منها الملف السوري .روسيا ،التي تتطلع
إلى مصالح جيوسياسية في ليبيا ،تبدأ من
النفط ّ
وتمر بالسالح والقمح وال تنتهي
بتوسيع دائرة النفوذ في أفريقيا ،ال تمانع
الدخول في مقايضات مع تركيا من أجل
تحقيق مكاسب على أكثر من ساحة.
أما تركيا ،فالواضح أن تجربتها األخيرة في
سوريا تغريها بمحاولة استنساخ التوافقات
المبرمة هناك مع روسيا ،في ليبيا ،بما يتيح
لها حفظ مصالحها في شرق المتوسط،
وفي الوقت نفسه بناء نفوذ سياسي في
القارة السمراء .هكذا تتقاطع استراتيجيتا
تنهشه الحرب
الدولتين في البلد الذي ّ
منذ سنوات ،لترسم مسار حل سياسي بدأت
معالمه بالظهور أمس مع احتضان
موسكو مباحثات ليبية غير مباشرة أسفرت
عن وثيقة لوقف ّإطالق النار .لكن هذا
ّ
ومعرضًا لالنهيار،
المسار ّال يزال يبدو هشًا
في ظل ضغوط على معسكر شرق
ليبيا من ِق َبل حلفائه اإلقليميين من أجل
ّ
التريث في االنخراط في هذه الجهود

في تطور سريع في األحداث ،احتضنت
موسكو ،أمس ،مشاورات َ توقيع اتفاق
وقف إطــاق نار بني طرفي النزاع في
لـيـبـيــا .وح ـضــر املـشـيــر خـلـيـفــة حفتر
َ
ورئيس البرملان عقيلة ّصالح ممثلني
عن شرق ليبيا ،فيما مثل غرب البالد
رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ــرئ ــاس ــي لـحـكــومــة
«الوفاق» فائز السراج ورئيس املجلس
األعـ ـل ــى ل ـل ــدول ــة خ ــال ــد املـ ـش ــري .وفــي
مؤتمر صحافي ،قال وزير الخارجية
ال ـتــركــي ،م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغ ـل ــو ،إن
حـفـتــر وص ــال ــح طـلـبــا مـهـلــة يّ ــوم قبل
التوقيع على االتفاق ،فيما وقع عليه
ممثلو «الوفاق» .من جهته ،أعلن وزير
الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف،
أن ال ـط ــرف ــن ال ـل ـي ـبـ َّـيــن ط ـل ـبــا إضــافــة
مــواد إلى االتفاق ،من دون أن يوضح
طبيعتها .وأك ــد امل ـش ــري ،بـ ــدوره ،في
ت ـصــريــح إ ّل ــى وس ــائ ــل إعـ ــام مـحـلـيــة،
«(أن ـ ـنـ ــا) وق ـع ـن ــا اتـ ـف ــاق وقـ ــف إط ــاق
ال ـن ــار م ــن دون ت ـقــديــم ّ
أي تـ ـن ــازالت»،
مضيفًا أن الـتــوقـيــع ت ـ ّـم «حـتــى نثبت
ّ
نستمد إرادتنا من شعبنا
للعالم أننا
ولـ ـي ــس م ــن ع ــواص ــم ع ــرب ـي ــة راف ـض ــة
لــوقــف إط ــاق ال ـن ــار» .ويـتـقــاطــع كــام
املشري مع معلومات كشفتها وسائل
إعــام محلية عن وجــود دبلوماسيني
إماراتيني في موسكو طلبوا من حفتر
تأجيل التوقيع على االتفاق.
ويأتي النجاح الدبلوماسي ّ
األولــي
ل ــروسـ ـي ــا وت ــركـ ـي ــا بـ ـع ــد أشـ ـه ــر مــن
تــوسـيـعـهـمــا تــدخـلـهـمــا ف ــي ال ـصــراع
الليبي .وكــانــت موسكو سـ ّـبــاقــة في
ت ــأسـ ـي ــس حـ ـض ــور لـ ـه ــا فـ ــي ل ـي ـب ـيــا،
حيث أرسلت مقاتلني يتبعون شركة
«ف ــاغ ـن ــر» األم ـن ـيــة ال ـخــاصــة لـلـقـتــال
إلــى جانب قــوات حفتر ،إضافة إلى

أعلنت روسيا أن الطرفين َّ
الليبيين طلبا إضافة مواد إلى االتفاق ،من دون أن توضح طبيعتها (أ ف ب)

إرس ــالـ ـه ــا ط ــواق ــم ل ـص ـيــانــة م ـع ـ ّـدات
عسكرية وإزالــة األلغام ،على رغم أن
الرئيس الروسي نفى أخيرًا ،رسميًا،
ارت ـبــاط ب ــاده بــأولـئــك املقاتلني .أما
أنقرة ،فقد تزامن تدخلها في ليبيا
م ــع إطـ ـ ــاق قـ ـ ــوات ح ـف ـتــر هـجــومـهــا
لـلـسـيـطــرة عـلــى الـعــاصـمــة طــرابـلــس
ّ
في  4نيسان /أبريل املاضي .وعززت
ت ــركـ ـي ــا وج ـ ــوده ـ ــا ت ــدريـ ـجـ ـي ــا ،عـبــر
إرس ـ ــال ط ــائ ــرات م ـسـ ّـيــرة وم ــدرع ــات
وأسلحة أخ ــرى ،ثـ ّـم عبر عقد حزمة
اتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات م ـ ــع حـ ـك ــوم ــة «الـ ـ ــوفـ ـ ــاق»
أف ـض ــت إل ــى إق ـ ــرار ال ـب ــرمل ــان الـتــركــي
إمـكــانـيــة نـشــر قـ ــوات ف ــي لـيـبـيــا ملــدة

ع ــام قــابـلــة للتمديد .لـكــن ،لــم ترسل
أنـقــرة مقاتلني ميدانيني ،بــل اكتفت

في حال ترسيخ اتفاق
وقف النار ،فستتولى
األمم المتحدة مراقبة
تطبيقه ميدانيًا

بــإي ـفــاد مـخـتـ ّـصــن وم ــدرب ــن أتـ ــراك،
فيما أوكلت مهمة اإلسناد امليداني
إلى قــوات موالية لها من الجماعات
السورية املسلحة.
ويرى مراقبون أن النجاح الدبلوماسي
ل ــدول ـت ــن ،كــان ـتــا ع ـلــى ه ــام ــش امل ـلــف
الـ ـلـ ـيـ ـب ــي حـ ـت ــى وق ـ ـ ــت ق ـ ــري ـ ــب ،ي ـم ـثــل
إحــراجــا لـلـقــوى الـغــربـيــة ،وخصوصًا
منها األوروبـيــة التي احتكرت سابقًا
النشاط الدبلوماسي املرتبط بليبيا.
وح ـ ــاول ـ ــت ف ــرنـ ـس ــا ،س ــابـ ـق ــا ،ال ـب ـحــث
ّ
ع ــن ح ــل ل ـي ـبــي ،ح ـيــث ج ـمــع الــرئـيــس
ال ـف ــرن ـس ــي إيـ ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون بــن
السراج وحفتر في مناسبتني .وبذلت

إيطاليا ،بدورها ،مساعي مماثلة عبر
عقد اجتماع دولي في مدينة باليرمو،
حـ ـض ــره أيـ ـض ــا ال ـ ــرج ـ ــان األبـ ـ ـ ــرز فــي
ّ
املشهد الليبي .لكن كل تلك الجهود لم
تسهم في الخروج بنتائج إيجابية ،إذ
ّ
كان ّ
يتم االتفاق في كل مرة على إيقاف
التحركات العسكرية وإتــاحــة املجال
ّ
ملصالحة ووضــع خريطة طريق لحل
سياسي ،من دون أثر فعلي .وال تزال
الــدول األوروبية تبحث عن مكان لها
في الصورة .وفي هذا السياق ،التقى
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلي ـط ــال ــي جــوزي ـبــي
كونتي ،أمس ،بالرئيس التركي رجب
طيب أردوغـ ــان ،فــي أنـقــرة ،حيث ّ
عبر
ك ــاه ـم ــا عـ ــن تـ ـف ــاؤل ــه ب ــاملـ ـس ــار الـ ــذي
تحتضنه مــوس ـكــو .وم ــن املـنـتـظــر أن
ي ــزور كــونـتــي ،ال ـي ــوم ،م ـصــر ،ليلتقي
ب ــال ــرئـ ـي ــس عـ ـب ــد ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـس ـي ـســي
ملـنــاقـشــة ال ـع ــاق ــات الـث ـنــائ ـيــة وامل ـلــف
الليبي .بالتوازي مع ذلك ،التقى وزير
الخارجية اإليطالي لويجي دي مايو،
ّ
سعيد،
أمس ،الرئيس التونسي قيس
فـ ــي تـ ــونـ ــس .وشـ ـ ـ ـ ّـدد دي م ــاي ــو عـلــى
ض ـ ــرورة دعـ ــوة ت ــون ــس وج ـم ـيــع دول
ج ــوار ليبيا إلــى مؤتمر بــرلــن ،الــذي
لــم ُتـ ـ َ
ـدع إل ـيــه إال مـصــر وال ـجــزائــر من
دول الجوار .وعملت أملانيا ،في الفترة
األخيرة ،على التسريع في موعد عقد
املؤتمر الذي كان يجري تجهيزه منذ
نهاية العام املــاضــي .وأعلن املتحدث
بــاســم الـحـكــومــة األملــانـيــة ،أم ــس ،عقد
املــؤتـمــر فــي الـتــاســع عـشــر مــن الشهر
الجاري .وفي حال ترسيخ اتفاق وقف
النار ،عبر توقيع ممثلي شرق البالد
عليه ،فستتولى األمم املتحدة مراقبة
تـطـبـيـقــه م ـيــدان ـيــا ،بـحـســب م ــا تشير
إلـيــه املعلومات ال ــواردة مــن موسكو،
مع العمل على إيجاد صيغة تتقاسم
عـبــرهــا حـكــومــة «ال ــوف ــاق» وال ـبــرملــان
وقــوات حفتر املسؤوليات السياسية
والعسكرية ،إلى حني استئناف املسار
ّ
ً
ستتحدد
وبناء على ذلــك،
السياسي.
أدوار مؤتمر برلني ،والتي ستتمحور
ج ـم ـي ـع ـه ــا ح ـ ـ ــول اس ـ ـتـ ــدامـ ــة الـ ـس ــام
ووض ــع آلـيــات لترجمة بـنــود االتـفــاق
إلى إجراءات عملية.
(األخبار)
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مقالة

دبلوماسية فرنسا «اإلرادوية»
لينا كنوش
ال ـطــابــع «اإلرادوي» ّلـسـيــاســة إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون
الخارجية ،والذي تجلى في جهود التقارب مع روسيا،
واالن ـخ ــراط ال ـجـ ّـدي فــي «امل ـلــف اإلي ــران ــي» ،واعـتـمــاد
خطاب تصعيدي في بعض األحيان ،كتصريحاته
املثيرة للجدل حول «الناتو» ،أثار العديد من األسئلة
ح ــول ت ـح ـ ّـوالت الــدبـلــومــاسـيــة الـفــرنـسـيــة ،الـبــاحـثــة
بــاسـتـمــرار عــن دور ري ــادي عـلــى الصعيد الــدولــي،
من دون امتالك ّ
املقومات الالزمة لــه .ال شك في أن
استدارة الرئيس الفرنسي نحو روسيا تمثل عودة
إلى مقاربة واقعية للعالقات الدولية تستند إلى مبدأ
سيادة الــدول ،وإلى اعتماد دبلوماسية الحوار ،بعد
ّ
ّ
«املمرات
التخلي عنها ملدة طويلة ملصلحة سياسة
اإلنسانية» املالزمة لعمليات التدخل لتغيير األنظمة.
ُ
لـقــد أف ـضــت ه ــذه الـسـيــاســة ال ـتــي ات ـب ـعــت فــي ليبيا
عام  2011إلى تبعات دبلوماسية شديدة السلبية،
ّ
وتسببت في أزمة ثقة مع الصني وروسيا اللتني ّأيدتا
«الناتو» في
قــرار مجلس األمــن الــذي سمح بتدخل ُ ّ
هذا البلد بحجة حماية املدنيني ،ولكنه استغل عمليًا
لتسريع إسـقــاط الـنـظــام .التبعات الـكــارثـيــة لألزمة
الليبية ،والتي تلتها محاولة جديدة لزعزعة استقرار
سورياّ ،
شجعت هذين الالعبني الدوليني على انتهاج
دبلوماسية حازمة ،واستخدام حق «الفيتو» إلفشال
ّأي قرارات دولية تستهدف نظامًا حليفًا .على رغم
الجهود املضنية التي بذلتها الدبلوماسية الفرنسية
للتأثير في مجرى األزمة ّ السورية ،عبر دعم فصائل
ً
ّ ّ
توجه تبناه
املعارضة ،بما فيها األقــل اعتداال ،وهو
وزير الخارجية األسبق لوران فابيوس ،فإن فرنسا
تجد نفسها اليوم خــارج اللعبة الدائرة في سوريا.
وه ــي ،بعد أن َحــرمــت نفسها مــن قـنــوات التواصل

مــع الـقــوى الفاعلة فــي األزم ــة ،تـحــاول راهـنــا تجاوز
هــذا األم ــر ،مــن خــال االل ـتــزام مـجــددًا بمبدأ سيادة
الــدول ،والقطيعة مع «التدخالت اإلنسانية» الهادفة
إلى فرض تغييرات سياسية منسجمة مع مصالح
القوى الخارجية.
لكن دبلوماسية ماكرون الواقعية ال تكفي للتغطية
على فشل طموحه إلى أن يجعل من فرنسا قاطرة
ألوروبــا .ليست لباريس وحدها القدرة على التأثير
فــي ملفات دولـيــة ،ويـبــدو أنـهــا تفتقد الـقــدرة أيضًا
ً
عـلــى ف ــرض زعــامـتـهــا عـلــى أوروبـ ــا الـعــاجــزة أصــا

دبلوماسية ماكرون
ال تكفي للتغطية على
فشله في أن يجعل من
فرنسا قاطرة ألوروبا
نتيجة لتزايد االنقسامات داخلها .وكانت عدة دول
أوروبية ،بينها أملانيا ،قد استنكرت ما قاله ماكرون،
في مقابلة مع «اإليكونوميست» في تشرين الثاني/
نوفمبر املــاضــي ،عند ّ تساؤله عن معنى استمرار
حلف «الـنــاتــو» فــي ظــل تفاقم تناقضاته الداخلية،
ّ
والتحديات االستراتيجية الجديدة املفروضة عليه،
َليخلص إل ــى أن «الـحـلــف فــي حــالــة م ــوت دمــاغــي».
أظهر هذا الخالف مرة أخرى الضعف الشديد الذي
تعاني منه أوروبا التي ما زالت أسيرة لنوستالجيا
الحرب الـبــاردة ،ولعالقة تبعية طوعية مع الواليات

ّ
التوجهات ٍّ األطلسية بني
املتحدة ناجمة عن طغيان
نخبها ،وما يترتب على ذلك من تخل ّ عن مشروع
التحول إلــى العــب استراتيجي مستقل .يؤكد هذا
ّ
الخالف أيضًا عدم تمتع فرنسا بالشرعية للتحدث
بــاســم شــركــائـهــا األوروبـ ـي ــن ،خــاصــة أملــان ـيــا الـتــي
َ
ت ــراج ــع مـعـهــا الـ ـح ــوار بـشـكــل كـبـيــر ف ــي ال ـس ـنــوات
املاضية .وقد اعتبر عالم االجتماع ،برتران بادي ،أن
ً
الخالفات األملانية  -الفرنسية تعكس خلال ّعميقًا
بــن املـنـطــق الضمني ال ــذي يحكم سـيــاســة ك ــل من
هذين الالعبني .وبحسب بــادي ،فإن برلني تريد أن
تـفــرض نفسها كـقــوة عظمى اقـتـصــاديــة أوروب ـيــة،
بينما تعمل باريس على انتزاع االعتراف بها كقوة
ُ
تقسيم عمل يقود في الواقع
عظمى عسكرية ،وهو
ً
إلــى اختالل تــوازنــات االتـحــاد األوروب ــي بــدال من أن
يكون عنصر استقرار لها.
وق ـ ــد أضـ ـي ــف إل ـ ــى ه ـ ــذا اإلخ ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
ٌ
األوروبي إخفاق آخر ،وهو عدم نجاح الدبلوماسية
الفرنسية في إقناع دونالد ترامب بتعديل عدد من
سياساته ،على الرغم من زعمها استطاعتها ذلك.
فــاالن ـس ـحــاب األم ـي ــرك ــي م ــن ات ـف ــاق ب ــاري ــس حـ ّـول
املناخ ،وأيضًا من االتفاق النووي مع إيــران املوقع
في تموز /يوليو  ،2015وعجز فرنسا عن الضغط
على الواليات املتحدة لثنيها عن معاقبة الشركات
ّ
األوروبية ،يثبتان تحكم الحسابات االنتخابية في
سياسة ترامب .على رغم «اإلرادوية» الشكلية التي
يجري تظهيرها في اللقاءات الدولية الكبرى ،فإن
الدبلوماسية الفرنسية مصابة بنوع مــن «فقدان
البصيرة تجاه العالم وتحوالته» وفقًا لتعبير بادي،
ال ــذي ي ــرى أن ت ـصــورات ـهــا الـحــالـيــة ح ــول الصيغة
األمثل للنظام الدولي تشي بعجزها حتى اآلن عن
بلورة سياسة معوملة باملعنى الحقيقي للكلمة.

الجزائر

ّ
تبون بعد شهر على انتخابه :تحديات داخلية وخارجية
رغم مرور شهر فقط على تنصيبه،
تزدحم أجندة الرئيس الجديد في
الجزائر ،عبد المجيد تبون ،بالكثير من
الصلة بالوضعين الداخلي
الملفات ذات
ّ
والخارجي ،في ظل ازدياد المشهد
تعقيدًا في الجار الليبي الذي دخلت على
ّ
خط الصراع فيه عدة أطراف أجنبية
الجزائر ــ محمد العيد
ّ
فضل الرئيس الجزائري الجديد ،عبد
املـجـيــد ت ـبــون ،ب ــدء رحـلـتــه الــرئــاسـيــة
ب ــإع ــان تـعــديــل دس ـت ــور ال ـب ــاد ،عبر
تشكيل لجنة خبراء ّ
مكونة من أساتذة
ج ــام ـع ـي ــن يـ ـق ــوده ــم أحـ ـم ــد ل ـع ــراب ــة،
ّ
املختص فــي القانون الـعــام والخبير
فــي األمــم املـتـحــدة .وح ـ ّـدد تبون لهذه
اللجنة ،في خطاب تكليفها 7 ،محاور
يــري ــد أن يـشـمـلـهــا ال ـت ـعــديــل ،أب ــرزهــا
كـمــا ج ــاء فــي ب ـيــان الــرئــاســة «تــدعـيــم
الـ ـنـ ـظ ــام ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي الـ ـق ــائ ــم عـلــى
الـتـعـ ّـدديــة الـسـيــاسـيــة وال ـت ــداول على
ّ
السلطة ،وصون البالد من كل أشكال
االنـ ـف ــراد بــالـسـلـطــة وض ـم ــان الـفـصــل
الفعلي بــن السلطات وت ــوازن أفضل
بـيـنـهــا ،وت ـعــزيــز اسـتـقــالـيــة السلطة
القضائية ،وإع ــادة االعتبار للبرملان
خاصة فــي وظيفته الرقابية لنشاط
الحكومة» .كما حـ ّـدد الرئيس للجنة
مهلة  3أشهر من أجل تسليم خالصة

ّ
أعمالها املتمثلة في تقرير ومشروع
قانون دستوري ،على أن ُيعرض هذا
املـ ـش ــروع ع ـلــى ال ـفــاع ـلــن ف ــي الـحـيــاة
السياسية واملجتمع املدني للمناقشة
واإلثـ ـ ـ ــراء ،ق ـبــل إح ــال ـت ــه إل ــى ال ـبــرملــان
ل ـل ـم ـص ــادق ــة ع ـل ـي ــه ،ثـ ــم ط ــرح ــه عـلــى
االسـتـفـتــاء الشعبيُ .
وي ـحــاول تبون،
مــن خ ــال ه ــذه املــامــح الـتــي أعطاها
ّ
حــول الــدسـتــور الـجــديــد ،أن يتخلص
مــن تــركــة الــرئـيــس الـســابــق ال ــذي كــان
متهمًا بخياطة دستور على املقاس،
ّ
مــن خــال تركيز كــل الصالحيات في
ي ــده واإلخـ ــال ب ـت ــوازن الـسـلـطــات في
الدستور.
ل ـ ـكـ ــن مـ ـسـ ـع ــى تـ ـ ـب ـ ــون لـ ـ ــم يـ ـسـ ـل ــم مــن
انتقادات من جانب بعض املعارضني،
الــذيــن اسـتـغــربــوا لـجــوءه إلــى طريقة
الــرئـيــس ال ـســابــق نفسها فــي تعديل
الــدسـتــور عبر لجنة خـبــراء ،فــي حني
أن الــدس ـتــور ه ــو ف ــي ن ـظــرهــم قضية
سـيــاسـيــة ب ــاألس ــاس ولـيـســت تقنية،
وب ــالـ ـت ــال ــي ي ـن ـب ـغ ــي أن ي ـ ـكـ ــون دور
الـخـبــراء فيها مقتصرًا على صياغة
ً
بناء على التوافقات
املــواد النهائية،
الـحــاصـلــة فــي املـجـتـمــع ح ــول طبيعة
ّ
وتوجه الدولة العام.
النظام السياسي
ويـقـتــرح الـبـعــض ،إزاء ذل ــك ،انتخاب
برملان تأسيسي ،تكون له الكلمة في
تـعــديــل الــدسـتــور ب ـنـ ً
ـاء عـلــى التمثيل
السياسي ّللجزائريني في انتخابات
نزيهة وشفافة ،على طريقة التجربة
ال ـت ــون ـس ـي ــة ب ـع ــد مـ ــا ع ـ ــرف ب ـ ــ«ثـ ــورة
الياسمني» .لكن االنتقاد األكبر الذي
ّ
نــال تـبــون ،لــم يكن متعلقًا بالصيغة

املطروح بها التعديل ،وإنما بتعيينه
لجنة الخبراء قبل بدء الحوار الوطني
ال ــذي وعــد بــه؛ إذ يــرى سياسيون أن
ت ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــور ي ـن ـب ـغــي أن ي ـكــون
مـبـنـ ّـيــا عـلــى مـخــرجــات ال ـح ــوار ،ال أن
يكون ُم ّ
وجهًا من البداية من الرئاسة.
في املقابل ،لم تعبأ الرئاسة كثيرًا بهذه
ّ
تصورها
االن ـت ـقــادات ،وب ــدا مــن خــال
ل ـل ـت ـعــديــل الـ ــدس ـ ـتـ ــوري أنـ ـه ــا ال ت ــرى
تعارضًا بني إنشاء لجنة خبراء وبني
إطــاق مـشــاورات سياسية في الوقت
ن ـف ـســه .وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ب ــدأ ت ـبــون،
بالفعل ،استقبال شخصيات وطنية،
أب ــرزه ــا ح ـتــى اآلن م ــول ــود ح ـمــروش
رئيس الحكومة في فترة التسعينيات،
والــذي يحظى بثقل كبير سواء داخل
النظام أم في املعارضة .كما استقبل
ت ـبــون ،عـبــد الـعــزيــز رحــابــي ،مهندس
مــا ُيـعــرف باتفاق «مــازافــران  »2الــذي
جمع أطياف املعارضة ودعــا السلطة

ُيحاول تبون ،من
خالل المالمح التي
أعطاها للدستور الجديد،
ّ
أن يتخلص من تركة
الرئيس السابق

إلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ــذه ـ ــاب إلـ ـ ــى ان ـت ـق ــال
دي ـم ـق ــراط ــي مـ ـتـ ـف ـ َ
ـاوض ع ـل ـي ــه .وع ـ ّـب ــر
رحــابــي للرئيس عــن قلقه مــن «فـقــدان
الثقة بــن الشعب والنظام السياسي
بـحـكــم ال ـت ـج ــارب ال ـس ــاب ـق ــة» ،وطــالـبــه
بـ«ضرورة السعي للتوصل إلى اتفاق

ّ
ثمة أحزاب سياسية ونشطاء في الحراك يرفضون تمامًا فكرة الحوار مع تبون (أ ف ب)

وط ـن ــي م ـ ّ
ـوس ــع ل ـل ـخــروج م ــن الــوضــع
ّ
الـحــالــي ،فــي ظــل املـخــاطــر األمـنـيــة في
ج ــوار ال ـجــزائــر» .واتـفـقــت الـعــديــد من
األحـ ــزاب السياسية مــع رحــابــي على
ضرورة اتخاذ إجراءات تهدئة ،أبرزها
ّ
«إطالق سراح كل معتقلي الرأي ،ورفع
ّكل أشكال الوصاية عن اإلعالم ،والحدّ
م ــن ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـلــى ال ـع ـمــل ال ـحــزبــي
املـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ َـارس ض ـ ـ ـ ّـد الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـخ ــال ــف سـ ـي ــاس ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة».
وم ــن ال ــواض ــح أن ال ـس ـل ـطــة ال ـجــديــدة
التقطت هــذه الـنــداءات ،وسارعت إلى
إطــاق عــدد كبير من معتقلي الحراك
الشعبي ،ومــن بينهم الـقــائــد الـثــوري
ض ـ ـ ّـد االس ـت ـع ـم ــار ال ـف ــرن ـس ــي لـخـضــر
بورقعة ،والجنرال املتقاعد حسني بن
حديد ،لكن ال تزال إلى اآلن شخصيات
مـعــروفــة فــي الـسـجــن ،مـثــل السياسي
كريم طابو ،والناشطني فضيل بومالة
وسمير بلعربي.
ْ
لـ ـك ــن مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ث ـ ّـم ــة أحـ ـ ــزاب
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ونـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــاء ف ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ــراك
ي ــرفـ ـض ــون ت ـم ــام ــا فـ ـك ــرة ال ـ ـحـ ــوار مــع
تبون ،ويعتبرون األخير رئيسًا جاء
ّ
ف ــي ان ـت ـخــابــات ل ــم ت ـكــن م ـحــل إج ـمــاع
ّ
مـ ــن الـ ـج ــزائ ــري ــن ،ويـ ـط ــالـ ـب ــون ك ـحــل
ل ــأزم ــة ال ـس ـيــاس ـيــة بـتـنـظـيــم مــرحـلــة
الرافضني
انتقالية .ويأتي في طليعة
ّ
ُ َّ
تـكــتــل «الـبــديــل الــديـمـقــراطــي» املـشــكــل
م ــن أحـ ـ ــزاب ي ـس ــاري ــة ،والـ ـ ــذي يسعى
م ــن جـهـتــه إل ــى عـقــد ن ــدوة خــاصــة به
ّ
الق ـتــراح حــل لــأزمــة بعيدًا عــن تدخل
النظام .وال يــزال جــزء من الجزائريني
ّ
يـتـظــاهــرون ك ــل ي ــوم جمعة رفـضــا ملا

باكستان

ّ
يسمونه بـ«األمر الواقع» الذي فرضته
انتخابات  12كانون األول /ديسمبر
ّ
األخيرة .وتشكل هذه الكتلة الرافضة
عــامــل ضـغــط عـلــى السلطة الـجــديــدة،
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدو مـ ـضـ ـط ــرة إل ـ ـ ــى ت ـق ــدي ــم
تنازالت كثيرة في الدستور الجديد،
من أجل تفادي عودة الحراك الشعبي
إلى زخمه األول.
ّ
وال ت ـشــكــل األزمـ ـ ــة ال ــداخ ـل ـي ــة مـصــدر
ال ـصــداع الــوحـيــد لـتـبــون ،وخصوصًا
ب ـع ــد الـ ـتـ ـط ــورات األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي لـيـبـيــا
ال ـت ــي تـمـتـلــك مـعـهــا ال ـج ــزائ ــر ح ــدودًا
شاسعة بنحو ألــف كيلومتر .وباتت
ّ
محجة
الجزائر ،في األسبوع األخيرّ ،
دبلوماسية ملعظم األط ــراف املتدخلة
في املستنقع الليبي؛ فقد زارها وزراء
ال ـخ ــارج ـي ــة املـ ـص ــري س ــام ــح ش ـكــري،
والـتــركــي جــاويــش أوغـلــو ،واإليطالي
لــوي ـجــي دي ـم ــاي ــو .ك ـمــا زارتـ ـه ــا وف ــود
ليبية رفيعة يقودها فايز السراج الذي
يقود حكومة «الــوفــاق» في طرابلس،
وأيضًا مسؤولون في حكومة بنغازي
التابعة للمشير املتقاعد خليفة حفتر.
وحـ ــاولـ ــت الـ ـج ــزائ ــر ،ب ـع ــد أن أص ـبــح
لـهــا رئـيــس ق ــادر عـلــى الـقـيــام بجهود
ّ
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،أن ت ـث ـنــي ك ـ ــل أط ـ ــراف
الـ ـ ـص ـ ــراع عـ ــن املـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ّ
وتفضيل الحل السياسي .وقد أثمرت
ه ــذه ال ـج ـهــود ،وف ــق بـعــض ال ـق ــراءات،
عن املساعدة على الوصول إلى اتفاق
وقــف إطــاق الـنــار الــذي أعلنه حفتر،
وهو ما ّ
يمهد إلمكانية الوصول إلى
ات ـفــاق سـيــاســي ،تـسـعــى ال ـجــزائــر ألن
ً
تكون طرفًا فاعال في تحقيقه.

ّ
ُ
القضاء ينتصر للجيش :حكم إعدام مشرف «غير دستوري»!
ّ
يـمــثــل إل ـغ ــاء ال ـق ـضــاء الـبــاكـسـتــانــي ُحـكـمــا غيابيًا
ّ
باإلعدام ،صادرًا في حق الرئيس العسكري األسبق،
ب ــروي ــز م ـش ــرف ،ان ـت ـص ــارًا لـلـمــؤسـســة الـعـسـكــريــة
َ
والحكومة مجتمعتني ،بعدما فشلت مساعيهما،
أخيرًا ،في تأخير صدور الحكم .في حيثيات قرارها،
قضت املحكمة العليا في الهور ببطالن ُ
الحكم ،نظرًا
إلى «عدم دستورية» تشكيل املحكمة الخاصة التي
ُ
أدانت امل َّدعى عليه بتهمة «الخيانة العظمى» في 17
ُ ّ
كانون األول /ديسمبر؛ إذ رأى ّ
املدعي العام املكلف
بالقضية ،اشتياق خــان ،الــذي يــدافــع عــن الحكومة
الباكستانية أمام املحكمة العليا ،أن «تقديم الشكوى
وتشكيل هيئة املحكمة واختيار فريق االتهام هي
أم ــور غـيــر قــانــونـيــة ( )...ت ـ ّـم إل ـغــاء الـحـكــم بكامله»،
ّ
وهو ما أكــده أيضًا محامي الجنرال السابق ،أزهر
صديق .لكن يمكن النيابة العامة ،في حالة املوافقة
(املستبعدة) للحكومة الباكستانية ،أن ّ
تقرر مالحقة
الرئيس األسبق وقائد الجيش املتقاعد من جديد،
ّ
كونه ال يزال متهمًا في قضايا أخرى ،منها االشتباه
ّ
في ّ
تورطه في مخطط اغتيال منافسته السياسية،
رئيسة الوزراء بنازير بوتو.
ّ
ُ
ُ
املحاكمة الشاقة ،التي انطلقت عام  ،2013اختتمت
الشهر املاضي بتسجيل محكمة باكستانية خاصة
 نظرت في قضية إعالن ّمشرف حال الطوارئ في
ً
عام  - 2007سابقة ،بعد حكمها ،غيابيًا ،باإلعدام
على الرئيس األسبق بتهمة «الخيانة العظمى»ُ .ح ٌ
كم
ً
ً
أثار جدال واسعًا في البالد ،فضال عن كونه أغضب

محامي برويز ّ
مشرف رافعًا شارة النصر أمام المحكمة العليا في الهور (أ ف ب)

الجيش النافذ الذي حكم باكستان على مدى عقود.
ونظرًا إلى ورود فقرة في حيثيات القرار تشير إلى
ّ
(مشرف) ميتًا ،قبل تنفيذ حكم
أنه «إذا ُعثر عليه
ّ ّ ّ
اإلعدام ،فسيتم جر جثته إلى إسالم آباد وتعليقها
عـلــى م ــدى ثــاثــة أي ـ ــام» ،س ــارع املــدعــي ال ـع ــام ،أنــور
منصور خان ،الذي ّ
عينته حكومة عمران خان ،إلى
اإلعالن أن حكمًا من هذا النوع هو «غير دستوري
ّ
وسيتم «الطعن» فيه،
وغير أخالقي وغير قانوني»
فيما اعتبر برويز مـشـ ّـرف ،الــذي يعيش حاليًا في
ّ
دبي بعدما تمكن من مغادرة البالد منذ رفع حظر
السفر الذي كان مفروضًا عليه في  ،2016أن الحكم

الصادر ّ
ضده بمثابة «ثأر شخصي».
وت ـم ـح ــورت ال ـق ـض ـيــة حـ ــول ق ـ ــرار مـ ـش ـ ّـرف تعليق
الـعـمــل بــالــدسـتــور وف ــرض ح ــال ال ـط ــوارئ واإلقــامــة
الجبرية على قضاة املحكمة العليا ،وإجراء تعديالت
دستورية في الثالث من تشرين الثاني /نوفمبر عام
ٌ .2007
قرار سعى من خالله الرئيس إلى االحتفاظ
بـمـنـصـبــه ألط ـ ــول ف ـت ــرة م ـم ـك ـنــة ،ب ـعــدمــا ن ـجــح في
الوصول إلى السلطة عقب انقالبه على حكومة نواز
شريف في تشرين األول /أكتوبر عــام  ،1999قبل
انتخابه رئيسًا في  20حزيران /يونيو .2001
(األخبار)

