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العالم
ّ
ّأس ـ ــس وتـ ـ ـ ــرأس ح ـتــى ن ـهــايــة الـعـقــد
املـ ــاضـ ــي «م ـح ـف ـظ ــة ل ـي ـب ـيــا أفــري ـق ـيــا
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» ،ول ـ ـهـ ــذه «امل ـح ـف ـظ ــة»
قـصـتـهــاُ .فـفــي نـهــايــة الـتـسـعـيـنـ ّـيــات،
ّ
العربي
وبعدما «ف ِق َد األمل في العالم
الـ ــذي ل ــم ي ـق ـ ّـدر زع ــام ـت ــه» ،ب ــدأ معمر
ّ
األفريقية ،وحينها
القذافي بالتفاتته
برز بشير صالح في الصفوف األولى.
وفـ ـ ــي ح ـ ـ ــوار أجـ ــرتـ ــه مـ ـع ــه ال ـن ـس ـخــة
ال ـفــرن ـكــوفــونـ ّـيــة م ــن مـجـلــة «فــانـيـتــي
فير» نهاية عــام  ،2013يقول صالح
ّ
املنحدر من قبائل ّ
التبو املوزعة بني
ّ
ج ـن ــوب لـيـبـيــا وشـ ـم ــال ال ـن ـي ـجــر ،إن
«الـقــائــد» اسـتــدعــاه عــام  ،1998وقــال
لـ ــه« :اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن اآلن ،أري ـ ــد م ـنــك أن
ّ
ّ
تكون إلــى جانبي .لــدي مهمة كبيرة
لــك :علينا إح ــداث الــواليــات املتحدة
األفريقية .اذهب الى الرؤساء األفارقة
ّ
مبعوثًا من طرفي ،وقل لهم إن األمر
مـســألــة حـيــاة أو م ــوت بالنسبة إلــى
أفريقيا»ُ .
ع ــام  2009نـ ّـحــي صــالــح مــن رئــاســة
املـحـفـظــة ،بتأثير «م ــن مـقـ ّـربــن» من
الـقــذافــي ،وعـلــى رأسـهــم نجله سيف
اإلس ــام ورئ ـيــس الـ ــوزراء الـبـغــدادي
امل ـح ـمــودي ،األم ــر ال ــذي دف ــع بــه إلــى
«اعتزال» العمل العام ،واالنكفاء في
منزله الكائن في ضواحي طرابلس.
ول ــم يـعــد «الــدب ـلــومــاســي امل ـت ـمـ ّـرس»
ّ
إل ـ ـ ّـى الـ ـنـ ـش ــاط إال ع ـ ــام  ،2011حــن
تلقى يــوم  19آذار ،مــع بــدايــة تدخل
ً
«األطـ ـلـ ـس ــي» ّ،اتـ ـص ــاال م ــن ال ـق ــذاف ــي
ُيعلمه فيه بأنه يحتاج إلى خدماته.
ط ـلــب م ـنــه أن ي ـك ــون رج ــل «املــرح ـلــة
ّ
ـة» ،ولكنه رفــض ،فــأسـ ّـر له
االنـتـقــالــيـ ّ
ّ
القذافي بأنه «يريد خروجًا منظ ّمًا
والئـ ـق ــا» .وع ـل ـي ــه ،ي ـق ــول ص ــال ــح إن ــه
حـ ّـرك خيوط عالقاته املتينة ،فجاب
أفــريـقـيــا والـت ـقــى ب ـعــدد مــن قــادتـهــا،
وسافر إلى باريس حيث قابل وزير
ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة ال ـفــرن ـسـ ّـي األس ـب ــق آالن
جــوب ـيــه ،ورئ ـي ــس وزراء ق ـطــر حمد
بن جاسم .لكن لقاء ه األهــم كــان مع
نيكوال ساركوزي في قصر فرساي،
حيث ّ
عبر أمامه عن غضب القذافي
ّ
بــاعـتـبــار أن مــا فـعـلــه بــال ّـ «خـيــانــة»،
ول ـك ــن األخـ ـي ــر أج ـ ــاب ب ــأن ــه ه ــو مــن
ّ
تعرض للغدر ،في إشارة إلى تراجع
الـ ـق ــذاف ــي ع ــن اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ع ـمــاقــة
ّ
الليبي.
تراجع عنها الطرف
وبــدفــع مـنــه ،كما يـقــول ،دخــل رئيس
وزراء ف ــرن ـس ــا األس ـ ـبـ ــق ،دوم ـي ـن ـيــك
ّ
دوفيلبان ،على خــط الوساطة ،وبدأ
اإلعـ ـ ـ ــداد ل ـع ـقــد «م ــؤت ـم ــر م ـصــال ـحــة»
ت ـض ـمــن «ح ـص ــان ــة ل ـل ـق ــذاف ــي» .جــرت
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــرات ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـ ــدم وسـ ـ ـ ــاق،
وعندما كان صالح في مدينة جربة
ال ـتــون ـسـ ّـيــة ،ف ــي ص ــدد ّاالن ـت ـق ــال إلــى
ً
قطر إلتمام الصفقة ،تلقى اتصاال من
زعيمه أمــره فيه بــالـعــودة إلــى ليبيا
ّ
ً
قائال« :إذا ذهبت إلى قطر فسنمزقك
إلى ألف قطعة».

تتعامل الجزائر
مع تركيا كما مع
فرنسا ،بمقاييس
«براغماتية»

ت ــرك ـي ــة ،وهـ ــي ّأول م ـنــافــس ل ًـلـسـلــع
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة حـ ــال ـ ـيـ ــا ،خـ ـ ــاصـ ـ ــة ع ـلــى
ص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــدي امل ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــس واألدوات
ُّ
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة امل ـ ـنـ ــزل ـ ـيـ ــة ،إذ تـ ـق ــل
أس ـ ـعـ ــارهـ ــا عـ ـم ــوم ــا عـ ــن امل ـن ـت ـج ــات
ِّ
الجزائرية من نفس الفئة ،ما ُيشكل
ت ـح ــدي ــا ك ـب ـي ـرًا ل ـل ـص ـنــاعــة امل ـح ـل ـيــة.
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الجزائر

ٌ
شكيب خليل :فساد بنكهة إيطالية ...ولبنانية؟
ُيعيد خبر فتح التحقيق من جديد
تهم موجهة إلى وزير الطاقة
في ٍ
الجزائري األسبق شكيب خليل (1999
ـ  ،)2010بتلقي ً
رشى من شركات
إيطالية ،في مقابل حصولها على
«صفقات ضخمة» في مجال
المحروقات ،صورة هذه الشخصية
المثيرة للجدل لتتصدر المشهد العام
الجزائر ــ محمد العيد

منذ عودته ،يحاول الظهور في مظهر
الخبير في مجال االقتصاد والطاقة

لم يكد الحديث عن «فساد» الوزير األسبق شكيب
خليل ،يهدأ ،حتى أعاد القضاء اإليطالي فتحه مجددًا،
ُ
ظهر عناصر جديدة في القضية
من خالل دعوى ت ِ
التي تعود إلى ما قبل سنة  ،2010عندما منحت
الجزائر العديد من املناقصات التي طرحتها إلنجاز
خطوط أنابيب لنقل الغاز وتطوير حقول ،إلى شركة
«إيني» اإليطالية ،وتحديدًا فرعها «سايبام» .وقد
بلغ مجموع ما نالته هذه الشركة من عقود نحو 8
مليارات دوالر ،وهو ما أثار الشكوك في حينه حول
سبب تفضيل اإليطاليني برغم املنافسة الشديدة
التي كانت تفرضها شركات طاقة عاملية أكثر خبرة
وقوة من «إيني» .إال ّأن هذه القضية بقيت رهينة ما
تجود به العدالة اإليطالية من تفاصيل ،فيما عجز
القضاء الجزائري الذي فتح هذا امللف باحتشام عام
 ،2013عن متابعته إلى النهاية.
ووفق املعلومات الجديدة التي أوردتها وكالة
«رويترز» من إيطاليا ،قبل أيامّ ،
فإن وكيل الجمهورية
ملحكمة ميالنو ،كشف عن دليل جديد يشير إلى
ً
رشى
ّأن مسؤولي «إيني» وفرعها «سايبام» دفعوا
بهدف إبعاد خصومهم املنافسني والفوز بدعم
شكيب خليل ،في املناقصات التي ّ
تقدموا إليها.
ويواجه مسؤولو الشركة اإليطالية وفرعها تهمًا
ً
رشى بقيمة  197مليون يورو بغية الحصول
بدفع
على عقود مع الجزائر في الفترة ما بني 2007
و 2010قيمتها ثمانية مليارات يورو .كذلك يواجه
املسؤولون نفسهم تهمة «شراء» ترخيص الوزير
شكيب خليل لالستحواذ على الشركة الكندية
«فيرست كالغاري بتروليوم».
وتأتي هذه املعلومات الجديدة لتربك وضع الوزير
الجزائري األسبق ،الذي أصبح ينظر إلى هذا امللف
على أنه جزء من املاضي ،بخاصة ّأنه كان ّ
يظن

ّأن بعض األطراف داخل منظومة الحكم استغلته
ّ
لتلطيخ صورته .جدير بالذكر أنه إثر عودته إلى
الجزائر في شهر آذار /مارس َ ،2016
اته َم شكيب
خليل جهاز االستعالمات واألمن (املخابرات) الذي
ّ
أيلول/سبتمبر  ،2015بـ«فبركة قضايا
ُحل في
ّ
فساد» في حقه ،وذلك في معرض دفاعه عن نفسه
لورود اسمه وأسماء أفراد من عائلته في قائمة
تتضمن تسعة متهمني أصدر قاضي التحقيق في
مجلس قضاء العاصمة مذكرة دولية بتوقيفهم ،في
آب/أوت  ،2013تحت تأثير ما كانت تقوم به العدالة
اإليطالية .لإلشارة أيضًا ،كانت املفاجأة كبيرة لدى
عودته إلى الجزائر بعد فترة طويلة توارى أثناءها
ُ
قبل
عن
األنظار في الواليات املتحدة ،حني است ِ
ً
استقباال شبه رسمي من قبل والي والية وهران،
كدليل على تصفية قضيته .وبعد أشهر قليلة ّ
صرح
الوزير األول الحالي (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى،
ّ
بأن خليل ّ
تعرض للظلم واستفاد من «انتفاء وجه
الدعوى» ،وهو ما أثار حيرة كبيرة وتساؤالت عن
حقيقة ملفه القضائي الذي ال يزال إلى اليوم غامضًا.
وقد أضحى الوزير شكيب خليل منذ عودته ،يحاول
الظهور في مظهر الخبير في مجال االقتصاد
ُ ِّ
واالقتراحات ،وحتى االنتقادات
والطاقة :يقدم الحلول ّ
لسياسة الحكومة ،فيما ظل حريصًا على إبقاء والئه
ّ
التام للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومحيطه ،بل إنه
خف طموحه في العودة إلى مناصب املسؤولية.
لم ُي ِ
كذلك أثارت تحركاته داخل العديد من واليات البالد،
وارتياده الزوايا الدينية للقاء مريدي الطرق الصوفية،
الكثير من التساؤالت ،عن غايته من وراء ذلك.
وذهبت التأويالت إلى ّ
حد اعتبار ما يقوم به تمهيدًا
لترشحه لالنتخابات الرئاسية املقررة عام ،2019
ّ
بينما ظل هو متحفظًا عن إفصاح نياته الحقيقية.

ك ــذل ــك ي ـس ـت ــورد تـ ـج ــار ج ــزائ ــري ــون
من تركيا عــددًا كبيرًا من املنتجات
الزراعية ،وال سيما الفواكه الجافة.
ُ
وتـ ـك ـ ِّـو ُن إس ـط ـن ـبــول وازمـ ـي ــر وم ــدن
تركية أخرى ،مقصد مئات من تجار
الجزائر في هذه األيــام التي يجري
خاللها االستعداد لشهر رمضان.
وإذا ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان «ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــي
االقتصادي» بني البلدين في ارتفاع
ّ
مستمر ،فإن الجانب السياسي شهد
انتكاسة كبيرة منذ بداية ما يسمى
«ال ــربـ ـي ــع الـ ـع ــرب ــي» .ف ـف ـي ـمــا واك ـب ــت
تركيا حركات احتجاجية ومنظمات
م ـس ـل ـحــة م ـت ـط ــرف ــة ،ودع ـم ـت ـه ــا ضــد
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات خ ـ ــاص ـ ــة فـ ـ ــي سـ ــوريـ ــا
وليبيا ،ثبتت الجزائر على موقفها
القاضي بـعــدم التدخل فــي الـشــؤون
الداخلية لـلــدول .ومــن هــذا املنظور،
ُ
َ
ُي ــرت ـق ـ ُـب أال ت ـسـ ِّـجــل ال ــزي ــارة نـتــائــج
على الصعيد السياسي ،بالنظر إلى

َ
تناقض املوقفني بشأن عدة قضايا،
آخــرهــا الـتــدخــل الـتــركــي فــي عفرين.
ّ
إال أن ال ـج ــزائ ــر تـت ـعــامــل م ــع تــركـيــا
بنفس املقاييس «البراغماتية» التي
تتعامل بها مع فرنسا ،وهي تتمثل
ب ـت ـح ـي ـيــد ال ـت ـش ـن ــج الـ ـسـ ـي ــاس ــي عــن
العالقات االقتصادية.
مــن جهة أخ ــرى ،سيكون ّأول نشاط
مـيــدانــي يـقــوم بــه الــرئـيــس أردوغ ــان
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة ،زي ـ ــارة
حـ ــي ال ـق ـص ـب ــة ال ـع ـت ـي ــق ال ـ ـ ــذي ب ـنــاه
العثمانيون لقيادتهم ولجاليتهم
خالل حكمهم الجزائر ( 1520ـ ،)1830
ّ
ويتكون من نحو ألفي بناية ،يخضع
نـصـفـهــا حــال ـيــا لـلـتــرمـيــم .وسـيـقــوم
برفقة املسؤولني الجزائريني ،بإعادة
ت ــدش ــن «ج ــام ــع كـ ـتـ ـش ــاوة» ب ـعــدمــا
أكـمـلــت «الــوكــالــة الـتــركـيــة للتنسيق
والتعاون ـ تيكا» أعمال ترميمه في
كانون األول /ديسمبر املاضي.

لكن في غمرة هذه الحركة الكثيفة ،وطمس امللف
القضائي في الجزائرُ ،ينتظر أن يكون لقرار العدالة
زعجه كثيرًا أن
اإليطالية تأثير على خليل الذي ُي ِ
يعود ملف القضائي ليتصدر الصحف ،خاصة في
هذه املرحلة التي ُي َتوقع أن تشهد تغييرًا حكوميًا،
ً
ّ
مرحلة تترقب مصير االنتخابات
فضال عن أنها
ّ
الرئاسية املقبلة .ولعل مشكلة خليل تكمن حاليًا
ّ
اعتباره ّأن القضاء الجزائري صار
في أنه برغم ّ
«مؤتمنًا» بعد حل جهاز االستعالمات واألمن الذي
ّ
كان يديره رجل البالد القوي «الجنرال توفيق» ،فإنه
قد ال يملك التأثير على القضاء اإليطالي الذي قد
فسد عليه حساباته السياسية.
بأي قرار ُي ِ
يباغته ُ
من جهة أخرى ،يعكس ملف الوزير األسبق شكيب
خليل ،صورة عن حجم الفساد املستشري في
الجزائر ،بخاصة في قطاع الطاقة الذي ُي ُّ
عد الفساد
ُ
عرقلة للتنمية في
فيه «من بني أكثر األسباب امل ِ
البالد» كما يقول العديد من السياسيني ومنظمات
املجتمع املدني .علمًا ّأن الخطاب الرسمي ُي ِّ
شدد على
ّأن الدولة «تحارب الفساد بصرامة».

«الفضائح وصلت إلى بيروت»
رئيس الجمعية الجزائرية ملكافحة الفساد،
وممثل منظمة «شفافية دولية» (Transparency
 )Internationalفي الجزائر جياللي حجاج ،يقول
ّإن شكيب خليل «موجود منذ سنوات في عني
إعصار العدالة اإليطالية ،لكن املسؤولني الجزائريني
يعملون (ما أمكنهم) من أجل أال يمثل أمام القضاء
األجنبي».
ويلفت حجاج إلى ّأن الضغوط الجزائرية لم تقتصر
فقط على املسؤولني اإليطاليني ،ولكن تتعداها إلى
دول أخرى ال تريد أن تفتح هذا امللف ،على غرار
إسبانيا ولبنان .وفي هذا الصدد ،يوضح ّأن «بعض
التحريات أشارت إلى أن جزءًا من أموال الرشى
ذهبت إلى مصارف لبنانية ،وذلك ألن املتهم الثاني
في القضية هو فريد بجاوي (أحد الوسطاء في
قضايا الرشاوى وهو نسيب شخصية سياسية
لبنانية) ...وبالتالي تمكن من تهريب أموال إلى
مصارف في بيروت».
ويرى حجاج أن ّ
مدة  10سنوات التي مكث خاللها
الوزير شكيب خليل على رأس وزارة الطاقة
الجزائرية« ،شهدت أكبر فضائح الفساد العاملية التي
تورطت فيها الجزائر» .ويعتقد حجاج أن عدم معالجة
السلطات الجزائرية بجدية لقضية الفساد في قطاع
الطاقة ،أضرت كثيرًا بصورة البالد دوليًا ،وأدت إلى
االستثمار هنا ،خشية
«نفور الشركات األجنبية من ُ
أن تقحم نفسها في مناخ َيو ِّرط سمعتها».

سيقوم برفقة المسؤولين
الجزائريين ،بإعادة تدشين
«جامع كتشاوة»

