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العالم

ّ
ظل المشهد الليبي القائم ،الذي يشهد في بعض تفاصيله عودة لرجاالت سبق أن خدموا في نظام ّ
معمر
الحدث في
القذافي ،وقع الحدث المفاجئ ،وكاد «مجهولون» يغتالون «كاتم األسرار» بشير صالح في جنوب أفريقيا

كاتم أسرار القذافي ينجو:

ُ
رجل «المراحل» االنتقالية
ُ
في حدث مفاجئ ،أصيب «كاتم أسرار
الـقــذافــي» ،بشير صــالــح ،بالرصاص
جنوب أفريقيا حيث يعيش في
فــي
ُ
املنفى ،ون ِقل الى املستشفى ،كما ذكر
أمس محاميه الفرنسي اريــك موتي،
لوكالة «فرانس برس».
واس ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـشـ ـي ــر ص ـ ــال ـ ــح م ـ ـ ـ ـ ــدرج ف ــي
ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـ ــذي ي ـجــريــه م ـنــذ 2013
ال ـق ـض ــاء ال ـف ــرن ـس ــي ح ـ ــول ات ـه ــام ــات
ب ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل لـ ـيـ ـب ــي لـ ـحـ ـمـ ـل ــة نـ ـيـ ـك ــوال
س ــارك ــوزي الــرئــاسـيــة فــي  2007عبر
زي ــاد تقي الــديــن ومـســؤولــن ليبيني
ســاب ـقــن .وبـيـنـمــا سـبــق ل ـســاركــوزي
ّ
أن نفى هــذه االت ـهــامــات ،ف ــإن صالح
يرفض الحديث علنًا في هذه املسألة.
ول ـك ــن ف ــي م ـقــالــة ن ـشــرت ـهــا صحيفة
«لوموند» الفرنسية في شهر أيلول/
سـبـتـمـبــر امل ــاض ــي ،ب ـع ـن ــوان «بـشـيــر
صالح ،الليبي الــذي يعرف الكثير»،
ق ــال ال ــرج ــل« :ال ـق ــذاف ــي ق ـ ّـال إن ــه م ـ ّـول
ساركوزي ،واألخير قال إنه لم ُي َّ
مول،
ّ
أصدق القذافي أكثر ّ
مما أصدق
وأنا
الوقت نفسه
في
متهمًا
ـوزي»،
ـ
ك
ـار
سـ
ّ
بأنه ّ
«دمر
الرئيس الفرنسي األسبق

ال ـس ــاب ــق ف ــي سـلـطـنــة ع ـم ــان ،محمد
ّ
خليفة الـعـكــروت ،يـقــول فيه إن لدى
صــالــح «خــزنــة مــن املـعـلــومــات وكنزًا
ّ
م ــن ال ـ ـثـ ــروات» ،م ـبــديــا اع ـت ـق ــاده ب ــأن
«مافيا املال وراء الهجوم .ليس مافيا
املال في ليبيا فقط ،بل على مستوى
دول أخرى تعلم ما عند بشير ،وتريد
طمس خيوط الوصول الــى ما عنده
مـ ــن ك ـ ـنـ ــوز ،وتـ ــريـ ــد ب ـع ـث ــرة االوراق

وخلطها ثم حرقها ودفنها».
وربـ ُــط الــدب ـلــومــاســي ال ـس ــاب ــق ،وفــق
م ــا نـ ـ ِق ــل ع ـن ــه ،ب ــن م ـح ــاول ــة اغ ـت ـيــال
صالح واملشهد السياسي في جنوب
أفــريـقـيــا ال ــذي ق ــاد الــرئـيــس جــاكــوب
زوم ـ ــا ن ـحــو االس ـت ـق ــال ــة م ــن منصبه
الشهر
كرئيس للبالد ،فــي منتصف
ّ
ال ـج ــاري .وق ــال فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،إنــه
باغتيال صالح الذي سبق أن صدرت

بحقه مذكرة توقيف دولية« ،يسهل
عـ ـل ــى (املـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــات) ت ـن ـف ـي ــذ ال ـخ ـط ــط
بالوصول إلى ما كان رئيس جنوب
أفريقيا زوم ــا يمنعها عـنــه» .أيضًا،
ن ــاش ــد «الـ ــدولـ ــة الـلـيـبـيــة أن تـســابــق
ّ
الزمن وتسرع الخطى ،وإال ...فسيتم
إبـ ـع ــاد ب ـش ـيــر ،وت ــدف ــن م ـعــه خــريـطــة
استخراج الكنز» ،من دون مزيد من
ّ
التفاصيل ،علمًا بأن «لوموند» قالت

ّ
نفسه
فــي مقالتها :إن «صــالــح يــرى
ّ
يقود مرحلة انتقالية (راهنًا) ...لكنه
يـحــب الـتــذكـيــر بـمــا ك ــان وال ــده يقول
عنه :ابني مثله مثل الزيت في املاء...
ال يغرق».

«أفريقيا القذافي»

ُع ـ ـ ِـرف ع ــن ال ــرج ــل قــربــه م ــن ال ـقــذافــي
حيث كان مدير مكتبه الخاص ،كما

برز الرجل في صفوف القذافي األولى في نهاية التسعينيات (عن الويب)

يرى نفسه ُ يقود مرحلة
انتقالية ،وينظر إليه على
أنه كنز من المعلومات
ُ
لـيـبـيــا» .ودع ــا صــالــح ،كـمــا ن ـ ِقــل عنه
في املقالة نفسها« ،القضاء الفرنسي
إل ــى مـحــاكـمــة س ــارك ــوزي ،ن ـظ ـرًا إلــى
ً
ال ـشــر ال ــذي ألـحـقــه بـلـيـبـيــا ،ب ــدال من
مالحقتي بقضية التمويل هذه».
ّ
إال أن صالح السبعيني ،الــذي سبق
ّ
أن تـعــرض لهجمات أخ ــرى كما ذكر
هو بنفسه ،يلعب أدوارًا أكبر بكثير
م ــن م ـجــرد كــونــه ش ــاه ـدًا ف ــي قضية
ّسـ ـ ــاركـ ـ ــوزي .وم ـ ــن األد ّلـ ـ ـ ــة ع ـل ــى ذل ــك
أن ــه ذكــر لــ«لــومــونــد» أن ــه يــدفــع نحو
اإلعـ ـ ـ ــداد مل ــؤت ـم ــر ل ـي ـبــي ف ــي عــاصـمــة
ً
أفــريـقـيــة .ف ـضــا عــن ذل ــك ،ج ــرى يــوم
أمـ ــس ت ـن ــاق ــل ح ــدي ــث ل ـس ـف ـيــر لـيـبـيــا

تقرير

ُ
أردوغان في الجزائر اليوم :العثماني في ثوب تاجر
الجزائر ــ مراد طرابلسي
ّ
ي ـح ــل ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رج ــب طيب
أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ف ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر ،ال ـ ـيـ ــوم،
ف ــي زيـ ـ ــارة دول ـ ــة ت ـ ــدوم ث ــاث ــة أيـ ــام،
ُيـ ـ ـج ـ ــري خ ــالـ ـه ــا م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره ع ـبــد
العزيز بوتفليقة ،وكـبــار املسؤولني
الجزائريني ،محادثات تتناول تعزيز
الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـت ـن ـس ـيــق
ال ـس ـي ــاس ــي وت ـط ــوي ــر آلـ ـي ــات الـعـمــل
األمني املشترك في النطاق الثنائي
و«املتوسطي» .وتحضر على طاولة
املحادثات السياسية ملفات شائكة،
ّ
بـيـنـهــا ال ــوض ــع ف ــي كـ ــل م ــن ســوريــا
وليبيا ومنطقة الـســاحــل األفــريـقــي
وتدعيم التنسيق في مجال مكافحة
اإلرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وس ـي ـت ـن ــاول الـ ـط ــرف ــان امل ـس ـت ـجــدات
بـ ـش ــأن ال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وال
سيما موضوع القدس.

ووف ـ ــق ال ـخ ـب ــر ال ـ ــذي ن ـش ــرت ــه وك ــال ــة
أنباء «األناضول» التركية ،سيطرح
أردوغان أمام الرئيس بوتفليقة قلقه
من نشاط «جماعة فتح الله غولن»
في الجزائر .وبينما توقع محللون
فــي الـجــزائــر أن يـشــرح أيـضــا مسألة
منطقة
تــدخــل ب ــاده الـعـسـكــري ّف ــي
ّ
عفرين شمال ســوريــا ،فــإنــه سيوق ُع
م ــع ال ــوزي ــر األول (رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء)
أحمد أويـحـيــى ،اتـفــاقــات اقتصادية
وبــروتــوكــوالت تـعــاون أعـ ّـدهــا فريق
عمل مشترك سلفًا ،وتـخـ ّـص تعزيز
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار املـ ـتـ ـب ــادل ورف ـ ـ ــع حـجــم
ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري وت ـس ـه ـيــل تنقل
األشخاص والبضائع بني البلدين.
ّ
جدير بالذكر أن حجم االستثمارات
التركية فــي الـجــزائــر يـتـجــاوز ثالثة
مليارات دوالر ،فيما سبق ألردوغان
أن أع ــرب خ ــال زيـ ــارة ال ـجــزائــر عــام
 2014عــن رغـبـتــه فــي رف ــع الــرقــم إلــى

ع ـشــرة م ـل ـيــارات .أم ــا حـجــم الـتـبــادل
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري الـ ـثـ ـن ــائ ــي ،ف ـي ـب ـل ــغ نـحــو
خمسة مليارات دوالر ،بحسب أرقام
رس ـم ـيــة ف ــي ال ـب ـلــديــن ،بـيـنـهــا نسبة
ـزائــر
عــالـيــة نــاتـجــة م ــن تـصــديــر الـجـ ّ
للغاز املسال .وكان البلدان قد وقعا
في عام  2014اتفاقية لتمديد تزويد
ال ـج ــزائ ــر ألنـ ـق ــرة ب ــال ـغ ــاز ملـ ــدة عشر
سـ ـن ــوات أخـ ـ ــرى ،م ــع زيـ ـ ــادة الـحـجــم
ُ
بنسبة  50فــي امل ـئــة .وت ـعـ ُّـد الـجــزائــر
رابع ّ
مزود لتركيا بالغاز.
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ
التجاريُ ،
سيشرف الرئيس التركي
والوزير األول الجزائري على أشغال
«منتدى األعـمــال» الــذي يشارك فيه
عــدد كبير مــن رجــال املــال واألعـمــال
فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،ويـ ـ ـ ــدرس الـ ـج ــوان ــب
امل ـت ـص ـل ــة ب ــالـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي
والتجاري ويحدد أولويات قطاعية
لــاس ـت ـث ـمــار املـ ـتـ ـب ــادلُ .
وي ـن ـت ـظــر أن

يطرح «منتدى رؤســاء املؤسسات»
(وه ـ ـ ـ ــو أكـ ـ ـب ـ ــر تـ ـجـ ـم ــع اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
جـ ـ ـ ـ ـ ــزائـ ـ ـ ـ ـ ــري ي ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــع مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات
اقتصادية وخدماتية من القطاعني
العام والخاص) ملف االستثمار في
ّ
تــركـيــا ،علمًا أن رئيسه علي حــداد،
أكــد فــي مناسبات عــدة فــي العامني
املاضيني ،سعيه إلى رفع مستويات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،فـ ــي وق ــت
يـتــردد فيه كثير مــن رج ــال األعـمــال
ال ـج ــزائ ــري ــن م ـمــن ي ـس ـت ـث ـمــرون فــي
ب ـلــدان أوروب ـيــة فــي اقـتـحــام الـســوق
التركية حتى اآلن.
ومن بني أهم االستثمارات التركية
في الجزائر ،مصنع عمالق للنسيج
يقع فــي والي ــة عـلـيــزان غــرب الـبــاد،
وهــو األك ـبــر فــي أفــريـقـيــا ،ومصانع
ُ
للحديد والـفــوالذ في وهــران تحقق
للجزائر نسبة كبيرة مــن حاجتها
ُ
مـ ــن ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــادة ،وتـ ـ ـص ـ ـ ِّـدر ك ـم ـيــات

معتبرة .وتوجد استثمارات أخرى
كثيرة فــي البنية التحتية ،كإنجاز
الـســدود وشــق الطرق وسكك حديد
امل ـ ـ ـ ــدن (تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــوي) وال ـ ـب ـ ـن ـ ــاء ،وم ــا
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك .وق ـ ــد ع ـ ــرض األتـ ـ ـ ــراك فــي
السنوات األخيرة برامج لالستثمار
فــي امل ـجــال ال ــزراع ــي ،خــاصــة إنـتــاج
األل ـ ـبـ ــان والـ ـلـ ـح ــوم ،وه ـ ــي م ـج ــاالت
م ـه ـم ــة ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ال ـع ـج ــز الـ ــذي
ُ ِّ ُ
سجله السوق الجزائرية ،وخاصة
ت
ف ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــواد الـ ـ ــزراع ـ ـ ـيـ ـ ــة .وي ـت ـع ــام ــل
أي ـض ــا عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن املـسـتـثـمــريــن
الجزائريني مــع أقرانهم األت ــراك في
إنجاز مشاريع مشتركة في عدد من
ُ
ـار ُك تركيا
والي ــات الـبــاد ،فيما ت ـشـ ِ
بــاسـتـمــرار فــي مختلف املناقصات
ُ
تفتحها الـجــزائــر لالستثمار
الـتــي
ّ
ال ـخ ــارج ــي ،وذلـ ــك ف ــي ك ــل امل ـج ــاالت
تقريبًا.
وت ـع ـ ّـج األسـ ـ ــواق ال ـج ــزائ ــري ــة بسلع

