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العالم

العالم

الحدث ب ـمــوازاة استمرار المعارك البرية والقصف الجوي،
يحتدم التنافس السياسي والعسكري في الملف الليبي،
وســط «إقـ ــدام» تــركــي الف ــت ،ومـحــاولــة روسـيــة لإلمساك
بخيوط اللعبة ،باالستفادة من ضآلة الحضور األميركي.
ّ
خضم ذلــك ،بدا الفتًا أمس إعــان وزيــر الداخلية في
وفي
حكومة «الوفاق» ،من العاصمة التونسية ،تشكيل «تحالف
ثالثي» داعــم لحكومته بين تركيا وتونس والـجــزائـر ،قبل
أن تعمد تونس إلى نفي انخراطها في ّ
أي تحالف من هذا
واحد من زيارة غير
النوع .وجاءت تلك التطورات بعد يوم ّ
للرئيس التركي إلى تونس ،ركزت على الملف
معلنة مسبقًا ً
الليبي وأثارت جدال واسعًا

تركيا ترسل قوات قريبًا...
وتونس «خارج» األحالف

احتدام التنافس
الدولي في ليبيا
يـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل فـ ـ ــي لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ال ـت ـص ـع ـي ــد
العسكري ال ــذي بــدأتــه ق ــوات املشير
خ ـل ـي ـفــة ح ـف ـتــر ق ـب ــل أسـ ـب ــوع ــن ،مــع
إعــان ـهــا م ـج ــددًا «ال ـس ــاع ــة الـصـفــر»
ل ــدخ ــول وس ــط الـعــاصـمــة طــرابـلــس.
َ َّ
وتــركــز القتال الـبــري فــي الضواحي
ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـل ـعــاص ـمــة ،وأسـ ـف ــر فــي
األيـ ـ ــام الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ع ــن بعض
ال ـت ـقـ ّـدم ملصلحة ق ــوات حـفـتــر ،التي
لـ ــم ت ـن ـج ــح ـ ـ ـ ـ ـ مـ ــع ذلـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــي كـســر
دف ــاع ــات ق ـ ــوات ح ـكــومــة «الـ ــوفـ ــاق».
وي ـس ـيــر ال ـق ـت ــال ف ــي ش ـكــل م ــوج ــات،
إذ تـتـقـ ّـدم فــي ســاعــات الـنـهــار قــوات
حفتر بغطاء صــاروخــي وجــوي من
الـطــائــرات املـسـ ّـيــرة اإلمــارات ـيــة ،فيما
ً
تستعيد قــوات «الــوفــاق» ليال أغلب

حملة حفتر تَوسّعت في األسبوعين الماضيين لتشمل شنّ قصف جوي على مدن أخرى تقع تحت سيطرة «الوفاق» (أ ف ب)

املواقع التي خسرتها.
ل ـ ـكـ ــن حـ ـمـ ـل ــة حـ ـفـ ـت ــر َت ـ ـ ّ
ـوسـ ـ ـع ـ ــت فــي
ّ
األس ـب ــوع ــن املــاض ـيــن لـتـشـمــل شــن
ق ـصــف ج ــوي ع ـلــى م ــدن أخـ ــرى تقع
َ َّ
ت ـح ــت س ـي ـط ــرة «ال ـ ــوف ـ ــاق» .وتـ ــركـ ــز
الـقـ ّصــف عـلــى مــديـنــة مـصــراتــة التي
تمثل التشكيالت العسكرية املنحدرة
منها العمود الفقري لقوات «الوفاق».
وق ــد رف ـضــت املــديـنــة عــرضــا ،انتهى
أول مــن أمــس ،بسحب مقاتليها من
الجبهات مقابل وقف استهدافها من
ّ
الغارات ،أمس ،مدينة
الجو .وشملت ّ
ال ــزاوي ــة الـتــي تـمــثــل املــدخــل الغربي
للعاصمة ،ومدينة ســرت الساحلية
وسط البالد التي تقع تحت سيطرة
تشكيالت عسكرية من مصراتة منذ

دحـ ــر ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» عـ ــام ،2016
وتشير أخبار إلى سعي قوات حفتر
لدخولها في املستقبل القريب.
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ،بـ ـ ـ ــدأ الـ ـتـ ـن ــاف ــس
اإلقليمي والــدولــي فــي امللف الليبي
ي ـت ـخ ــذ أبـ ـ ـع ـ ــادًا أكـ ـث ــر خـ ـ ـط ـ ــورة ،مــع
إع ــان الــرئـيــس الـتــركــي ،رجــب طيب
إردوغ ــان ،أمــس ،نيته تنفيذ وعيده
بإرسال قوات إلى ليبيا مطلع الشهر
امل ـق ـبــل .إذ ق ــال إردوغـ ـ ـ ــان ،ف ــي كلمة
ألـقــاهــا أم ــام أع ـضــاء «ح ــزب الـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـيــة» ،إن ــه «ن ـظ ـرًا ال ــى وج ــود
دعــوة (مــن ليبيا) فــي الــوقــت الراهن
فــإن ـنــا سـنـقـبـلـهــا» ،مـضـيـفــا «(ان ـن ــا)
سنضع مشروع قانون إرسال قوات
ّ
بمجرد
إلى ليبيا على جدول األعمال

ب ـ ــدء ج ـل ـس ــات ال ـ ـبـ ــرملـ ــان» ،مــوض ـحــا
ّ
سيقر هــذا التشريع في
أن الـبــرملــان
الثامن أو التاسع من كانون الثاني/
يناير املقبل .ولم يغفل إردوغان ،في
كلمته نفسها ،تجديد الهجوم على
روسيا من بوابة ليبيا ،إذ أشار إلى
أن «روس ـي ــا م ــوج ــودة ه ـنــاك بألفي
(مقاتل) مــن فاغنر» ،متحدثًا أيضًا
عن «وجود نحو خمسة آالف مقاتل
ّ
مــن ال ـس ــودان» ،معتبرًا أنـهــم «كلهم
يـ ـس ــاع ــدون ب ـ ـ ــارون ح ـ ــرب (ح ـف ـت ــر)،
بينما نقبل نحن دعوة من الحكومة
الشرعية للدولة .هذا هو اختالفنا».
فــي امل ـقــابــل ،تـتـحــاشــى روس ـي ــا ،إلــى
اآلن ،ال ــدخ ــول فــي سـجــال مـ ًـع تركيا
ـاولـ ــة وض ــع
ح ـ ــول ه ـ ــذا امل ـ ـلـ ــف ،م ـ ـحـ ـ ِ

نـفـسـهــا ع ـلــى م ـســافــة م ـت ـســاويــة مع
الجميع ،ومكتفية بلغة الدعوة إلى
ّ
ح ــل سـلـمــي .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،جـ ّـدد
الرئيس الــروســي ،فالديمير بوتني،
أمس ،قوله إن «من الصعب في ليبيا
اآلن تحديد َمن على صواب َ
ومن يقع
عليه اللوم .الشيء األكثر صحة هو
ّ
إيجاد حل لوقف األعمال القتالية»،
الف ـت ــا إلـ ــى «(أن ـ ـنـ ــا) ن ـع ــرف ال ــوض ــع،
ون ـع ـلــم أن ال ـ ــدول املـخـتـلـفــة تحتفظ
بعالقات مع كال الطرفني املتنازعني،
وم ـس ـتــوى ه ــذه ال ـع ــاق ــات مختلف.
نحن ،الجانب الروسي ،على اتصال
م ــع حـكــومــة الـسـيــد الـ ـس ــراج ،ونـحــن
عـ ـل ــى ات ـ ـصـ ــال مـ ــع املـ ـشـ ـي ــر ح ـف ـت ــر».
وجــاءت مواقف بوتني خالل اتصال

املـتــوســط والـعــالــم الـعــربــي ،بــل أكثر
مــن ذل ــك ،هــو يعد بمفاجآت جديدة
ل ـي ـســت ف ــي ال ـح ـس ـب ــان ،ب ـم ـع ــزل عــن
ّ
التحرك.
مآالت هذا
ق ـبــل أي ـ ــام ،ك ــان إردوغ ـ ـ ــان يـعـلــن أنــه
سيقارب الوضع في ليبيا من خالل
الـتـعــامــل م ــع «ال ـشــرع ـيــة» امل ــوج ــودة
فيها ،على رغم أن األخيرة ال تسيطر
سرت
ســوى على العاصمة وساحل ّ
ـ ـ مصراطة .وقــال إنه في حال تلقيه
ط ـل ـبــا م ــن ح ـكــومــة الـ ـس ــراج لـتـقــديــم
املساعدة العسكرية ،فالدولة التركية
ّ
ستلبي ذلك (أعلنت حكومة السراج
ّ
أم ـ ــس ت ـق ــدم ـه ــا ب ـط ـلــب رسـ ـم ــي إل ــى
أن ـقــرة للحصول عـلــى دع ــم عسكري
جـ ــوي وب ـ ــري وب ـ ـحـ ــري) .وع ـل ــى هــذا
األساسُ ،ينتظر من البرملان التركي،
ح ـيــث إلردوغـ ـ ـ ــان م ــع شــري ـكــه حــزب
«الحركة القومية» الغالبية املطلقة،
أن ينعقد مطلع العام الجديد ،إلقرار
ّ
مذكرة تجيز إرسال قوات إلى ليبيا
ّ
على غــرار املــذكــرة الخاصة بسوريا
والعراق.
ّ
زيــارة تونس تأتي في ظــل «عــودة»
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـضـ ــن «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان
املـسـلـمــن» ب ـفــوز حــركــة «الـنـهـضــة»
فــي االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة ،وتأليف
ح ـ ّكــومــة ج ــدي ــدة مـسـتـقـلــة بــرئــاســة
مرشحها الحبيب الجملي ،وتولي
راشـ ـ ــد ال ـغ ـن ــوش ــي ،زعـ ـي ــم ال ـح ــرك ــة،
رئــاســة ال ـبــرملــان ،عـلــى الــرغــم مــن أن

ّ
سعيد هو الذي يظهر
الرئيس قيس
في الواجهة .ماذا فعل إردوغــان في
تونس؟ تنقل صحيفة «يني شفق»
عن مصادر رفيعة أن إردوغان طالب
ّ
سعيد بأن تتحرك تونس بطريقة ال
ّ
تكون فيها شريكة أو داعمة لكل من
ّ
وأل ّ
تقدم
مصر واإلمارات في ليبيا،
ّ
أي دعم لحكومة اللواء خليفة حفتر.
أما طلب العمل على وقف النار ،فال
ّ
مـعـنــى ل ــه ف ــي ظ ــل تــأك ـيــد إردوغ ـ ــان
أنه سيرسل قريبًا قــوات إلى ليبيا.
ووفـ ـق ــا ملـ ـص ــادر «ي ـن ــي شـ ـف ــق» ،فــإن
إردوغ ـ ــان طـلــب مــن سـعـ ّـيــد الـسـمــاح
للطائرات التركية باستخدام املجال
الـجــوي التونسي ،وذهــب إلــى طلب
السماح للقوات التركية باستخدام
مرفأ بحري وقاعدة عسكرية ،وهو
ما قد يرقى إلى مستوى «التحالف»
بــن الـبـلــديــن .وال ي ـعــرف بالضبط،
عدا الحالة «اإلخوانية» في تونس،
م ـ ــا ه ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل ال ـ ـتـ ــي ش ـ ّـج ـع ــت
ّ
التقدم
إردوغ ــان على الـتـجـ ّـرؤ على
بـهــذه املـطــالــب الـعــالـيــة الـسـقــف .من
املبكر التفكير بأن تونس املجاورة
لليبيا يمكن أن توافق على أن تكون
ش ــري ـك ــة ل ـب ـلــد أج ـن ـب ــي م ـث ــل تــرك ـيــا
ف ــي ت ــدخ ـ ٍـل ف ــي شـ ــؤون ب ـلــد م ـجــاور
عــربــي م ـثــل لـيـبـيــا ،يـمـكــن أن تـكــون
عواقبه كارثية على تونس قبل ّ
أي
أحد آخر .وبالفعل ،أعلنت الرئاسة
التونسية أنها لن تكون شريكة أو

ّ
تسميها،
حليفة لتركيا ،من دون أن
فــي مــواجـهــة الــوضــع فــي ليبيا ،في
رسالة إلى حكومة الحبيب الجملي
وحركة «النهضة».
مـ ــا ي ـل ـف ــت أيـ ـض ــا هـ ــو أن إردوغ ـ ـ ـ ــان
ّ
يكرر في ليبيا ما فعله في سوريا.
إذ اجتمع ،خــال زيــارتــه التونسية،

وفقًا لبعض املعلومات ،مــع العديد
مــن زع ـمــاء الـقـبــائــل الليبيةّ .
ورب ـمــا،
ّ
ف ــي ظ ــل ه ــذه األجـ ـ ــواء ،ت ـكــون تركيا
فــي صــدد القيام بعمليات عسكرية
ج ــوي ــة وب ـ ّـري ــة ع ـلــى غـ ــرار ت ـلــك الـتــي
فــي ش ـمــال ال ـع ــراق .بطبيعة ال ـحــال،
ال ـصــراعــات الــدول ـيــة ال ت ـقــاس بقوة

ّ
«مغامرة عثمانية» جديدة!
على الرغم من التطورات التي
ّ
وتقدم الجيش
تشهدها ساحة إدلب،
السوري في منطقة لتركيا فيها نفوذ
عسكري ،كان أمام رجب طيب
ووجود ّ
إردوغان متسع من الوقت ،على ما
ّ
الحدث
يبدو ،للتفرغ للحدث الليبي ،تاركًا ّ
السوري ،على سخونته ،يتراجع في سلم
األولويات .وبلغة المطمئن والواثق
بنفسهً ،ذهب إردوغان إلى تونس
استكماال للمعركة في ليبيا وعليها
محمد نور الدين
فــاجــأ الــرئـيــس الـتــركــي خصومه في
ش ــرق ــي امل ـت ــوس ــط وشـ ـم ــال أفــري ـق ـيــا
وال ـجــزيــرة الـعــربـيــة م ـ ّـرت ــن :األول ــى؛
حــن أبـ ــرم ،فــي  27تـشــريــن الـثــانــي/
نوفمبر املاضي ،اتفاقني مع حكومة
فايز السراج في ليبيا ،واملعترف بها
دوليًا .والثانية؛ بعد شهر بالضبط،
بـ ــزيـ ــارة تـ ــونـ ــس ،الـ ــدولـ ــة امل ـ ـجـ ــاورة
لليبيا .أظـهــر الـحــدثــان أن إردوغ ــان
ي ـم ـلــك زم ـ ــام املـ ـ ـب ـ ــادرة ،ول ــدي ــه خطة
م ـحـ ّـددة وص ــورة واض ـحــة ملــا يــريــده
في صــراع الغاز والنفوذ في شرقي

«يني شفق» :إردوغان طلب من ّ
سعيد السماح للطائرات
التركية باستخدام المجال الجوي التونسي (األناضول)

هاتفي مع رئيس ال ــوزراء اإليطالي،
ّ
جوزيبي كونتي ،ركــز فيه الجانبان
ع ـلــى «ض ـ ـ ــرورة ال ـت ـســويــة الـسـلـمـيــة
ل ـ ــأزم ـ ــة»ّ ،
وأيـ ـ ـ ــدا «جـ ـه ــود املـجـتـمــع
ال ــدول ــي لتحقيق الـتـســويــة الليبية
بوساطة األمــم املتحدة» ،بحسب ما
جاء في بيان للكرملني.

جدل في تونس

ّ
مواز ،وصل وزير الداخلية
على خط
ٍ
ف ـ ـ ــي ح ـ ـكـ ــومـ ــة «ال ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ــاق» ،ف ـت ـح ــي
باشاغا ،أمس ،إلى تونس ،في زيارة
ليست األولى من نوعها ،إذ سبقتها
واحـ ــدة مـمــاثـلــة بـعـيــد إطـ ــاق حفتر
حملته للسيطرة على طرابلس في
ال ــراب ــع مــن نـيـســان /أبــريــل املــاضــي.

القوانني الدولية أو الخطابات .فما
أراده إردوغان من تعامل مع شرعية
في ليبيا ،كان غائبًا كليًا من تعامل
مع شرعية كانت وال تــزال موجودة
ف ــي س ــوري ــا .وم ــا يـفـعـلــه م ــع زع ـمــاء
الـقـبــائــل فــي ليبيا هــو الـتـعــامــل مع
قوى خارجة ،في بعض املناطق ،عن
الـشــرعـيــة ،ومـتـمــركــزة عـلــى الـحــدود
مع تشاد والـســودان ،أي على مقربة
مــن مـصــر ،تمامًا كما كــان يفعل وال
يــزال فــي التعامل مــع زعـمــاء عشائر
وت ـن ـظ ـي ـمــات س ــوري ــة خ ــارج ــة عـلــى
ش ــرع ـي ــة الـ ــدولـ ــة .وهـ ــو ب ــذل ــك ي ـك ـ ّـرر
ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،وسـ ــط انـ ـتـ ـق ــادات ل ــه من
جــانــب امل ـعــارضــة الـتــركـيــة ،مــا فعله
فــي ســوريــا وال ـع ــراق لجهة التدخل
ف ــي شـ ـ ــؤون دولـ ـ ــة أخـ ـ ــرى وال ـ ـتـ ـ ّ
ـورط
ف ــي م ــا ال يـمـكــن ال ـت ـكـ ّـهــن بـنـتــائـجــه.
نـ ـجـ ـح ــت تـ ــرك ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي تـ ــوق ـ ـيـ ــع أول
ات ـفــاق ـيــة تــرس ـيــم حـ ــدود ب ـحــريــة مع
بلد آخر هو ليبيا ،وفي توقيع اتفاق
عسكري مع حكومة السراج ،لكن هذا
سـيــدفــع بـخـصــوم تــركـيــا فــي ليبيا،
م ــن ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ـ ــارات وم ـصــر،
وحتى روسيا من حيث املبدأ املؤيدة
لـحـفـتــر ،ال ــى االس ـت ـع ــداد ل ــ«امل ـعــركــة
الكبرى» مع تركيا التي ستكون في
وض ــع ال تـحـســد عـلـيــه ،وخـصــوصــا
أنها ليست بلدًا محاذيًا بريًا لليبيا
بخالف ما هو عليه األمر مع سوريا
املجاورة جغرافيًا لها.

وع ـق ــد ب ــاش ــاغ ــا ن ـ ــدوة ص ـحــاف ـيــة لم
يكتف فيها بالحديث عــن مجريات
ِ
املعارك ،بل ّ
قدم رواية كاملة حول ما
حـصــل فــي ليبيا مـنــذ سـقــوط نظام
معمر القذافي .وفي هذا اإلطارّ ،
حمل
النظام السابق املسؤولية األولى عن
الفوضى ،منتقدًا عدم وجود دستور
ألكـثــر مــن أربـعــة عـقــود ،ومعتبرًا أن
اخـتــاف املسارين اللذين سلكتهما
تونس وليبيا بعد عــام  2011يعود
إل ــى وج ــود رصـيــد مـ ّ
ـؤسـســاتــي لــدى
ّ
األولى مكنها من إسقاط نمط الحكم
من دون إسقاط الدولة ،بينما لم يكن
يــوجــد فصل بــن الـنـظــام واملؤسسة
ل ـ ــدى الـ ـث ــانـ ـي ــة .وتـ ــابـ ــع ب ــاش ــاغ ــا أن
سقوط الدولة في ليبيا جعلها هدفًا
للتنظيمات اإلرهابية التي برزت في
اإلقليم ،ما ّ
حول مكافحتها إلى هدف
استراتيجي ،وهو ما أعطى الفرصة
ّ
املتربصة بالسلطة ...لتبرير
لـ«القوى
محاولتها املستميتة الــوصــول إلى
السلطة بمنطق الـقــوة الغالبة» في
إشــارة إلــى حفتر و«عملية الكرامة»
ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا عـ ــام  .2014وت ـح ـ ّـدث
عن مكافحة تنظيم «داعــش» الحقًا،
ً
وص ــوال إلــى الـهـجــوم على طرابلس
الـ ــذي اع ـت ـبــر أن ــه ج ــاء «م ــن دون أيّ
سبب منطقي» ،وخــاصــة مــع انتهاء
التحضيرات لعقد مؤتمر مصالحة
ف ــي م ــدي ـن ــة غ ــدام ــس ب ــرع ــاي ــة األم ــم
امل ـت ـح ــدة ،ت ـح ـضــره جـمـيــع األطـ ــراف
ّ
الـلـيـبـيــة ،لـبـحــث خــريـطــة طــريــق حــل
سياسي.
ل ـكــن ال ـح ــدي ــث األه ـ ــم ل ـبــاشــاغــا كــان
حــول توفير الــدعــم لحكومته ،حيث
ت ـح ـ ّـدث ع ــن تــوق ـيــع م ــذك ــرة الـتـفــاهــم
األمـنـيــة والعسكرية مــع تــركـيــا ،قبل
أن يعرب عن اعتقاده بأنه «سيكون

الرئاسة التونسية:
تونس لن تقبل بأن
أي
تكون عضوًا في ّ
تحالف أو اصطفاف
على اإلطالق

إردوغان ّ
يكرر
في ليبيا ما فعله
في سوريا

لكن ما يلفت ،للمرة األلف ،أن تركيا ال
تنطلق في تحركاتها الخارجية فقط
م ــن مـصــالــح اق ـت ـصــاديــة وأم ـن ـيــة ،بل
َّ
مــن منطلقات أيديولوجية لــم تتخل
ع ـن ـهــا م ـن ــذ بـ ــدء «ال ــربـ ـي ــع ال ـع ــرب ــي»،
وم ــا راف ـق ــه م ــن ات ـك ــاء عـلــى جـمــاعــات
«اإلخوان املسلمني» ،األمر الذي ّ
سبب
لها الكثير من املتاعب والـهــزائــم ،بل
إن تركيا ال تزال تحمل راية «امليثاق
ّ
املــلــي» كعامل مـحـ ّـدد فــي سياساتها
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـتـ ـب ــري ــر الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
ّ
تحركاتها وتدخالتها ،وهــو امليثاق
الذي رسم عام  1920حدود تركيا بعد
الحرب العاملية األولــى ،ولحظ شمال
س ــوري ــا والـ ـع ــراق وب ـعــض ج ــزر بحر
إيجه واملتوسط ضمن هذه الحدود.
وكم كان بارزًا أن ترى صحيفة «يني
شـ ـف ــق» أن ات ـ ـفـ ــاق ت ــرس ـي ــم الـ ـح ــدود
البحرية بــن تركيا وليبيا هــو كسر

هناك تعاون كبير بني تركيا وتونس
والجزائر ،وسنكون في حلف واحد
يخدم شعوبنا واستقرارنا األمني».
وكـ ــان ال ــوزي ــر ق ــد ش ـ ـ ّـدد ،ف ــي زيــارتــه
السابقة ،على ضــرورة تقديم الدعم
ل ـ ـ ــ«الـ ـ ــوفـ ـ ــاق» ،ل ـك ـن ــه ط ــال ــب حـيـنـهــا
بـتـفـعـيــل «اتـ ـح ــاد امل ـغ ــرب ال ـعــربــي»،
ت ـ ــوازي ـ ــا مـ ــع تـ ـص ــريـ ـح ــات لـ ــوزيـ ـ َـري
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــون ـس ــي والـ ـج ــزائ ــري
رف ـ ـضـ ــا ف ـي ـه ــا م ـه ــاج ـم ــة ط ــرابـ ـل ــس،
مل ــا ف ـي ـهــا م ــن ت ـهــديــد ألمـ ــن الـبـلــديــن
وسالمة املدنيني الليبيني.
وجـ ــاء ح ــدي ــث بــاشــاغــا ع ــن «ح ـلــف»
مـفـتــرض بـعــد ي ــوم واح ــد مــن زي ــارة
غير معلنة مسبقًا للرئيس التركي،
رج ـ ـ ــب طـ ـي ــب إردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،لـ ـت ــون ــس،
ّ
تركزت على امللف الليبي .وعلى رغم
أن املؤتمر الصحافي املشترك الذي
عقده الرئيسان التركي والتونسي،
قـيــس سـعـ ّـيــد ،ت ـنــاول «ن ــدوة بــرلــن»
وضرورة دعوة تونس إليها ،من دون
ال ـت ـطــرق إل ــى تــدخــل تــركــي عسكري
مـ ـب ــاش ــر ف ـ ــي ل ـي ـب ـي ــا ووجـ ـ ـ ـ ــود دور
تونسي فــي ذلــك ،إال أن هــذه النقطة
أثـ ــارت الـكـثـيــر مــن ال ـج ــدل .إذ ن ـ ّـددت
أح ـ ــزاب وم ـن ـظ ـمــات ووس ــائ ــل إع ــام
تونسية بزيارة إردوغان وتوقيتها،
معتبرة إيــاهــا «اسـتـفــزازيــة» .وفيما
ّ
حـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـب ـ ـعـ ــض مـ ـ ــن ج ـ ـعـ ــل ت ــون ــس
مـنـ ّـصــة لنقل األسـلـحــة الـتــركـيــة إلــى
ليبيا ،ذهب آخرون إلى الحديث عن
إمكانية نشر جنود أتراك في تونس.
وردًا ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـ ـتـ ــأويـ ــات وع ـلــى
تصريحات باشاغا أيـضــا ،أصــدرت
الرئاسة التونسية ،أمس ،بيانًا أكدت
فـيــه أن «تــونــس لــن تقبل ب ــأن تكون
عـضـوًا فــي ّ
أي تحالف أو اصطفاف
على اإلطالق ،ولن تقبل أبدًا أن يكون
ّ
أي شبر من ترابها إال تحت السيادة
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة وح ـ ـ ــده ـ ـ ــا» .واعـ ـتـ ـب ــرت
أن «ال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات والـ ـ ـت ـ ــأوي ـ ــات
واالدعاءات الزائفةّ ...إما أنها تصدر
عن سوء فهم وسوء تقديرّ ،
وإما أنها
تنبع من املصادر نفسها التي دأبت
على االف ـتــراء والـتـشــويــه» .وأضــافــت
إنــه إذا «صــدر موقف عكس هــذا من
تونس أو من خارجها ،فهو ال يلزم
ّ
إل صاحبه وحده».
(األخبار)

ل ــ«ات ـفــاق ـيــة س ـي ـفــر» ( ،)1920وال ـتــي
ّ
قسمت تركيا قبل أن تعيد «معاهدة
لـ ــوزان» ( )1923تــوحـيــدهــا .وه ــو ما
يقع في السياق الذي وضعه الناطق
ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة ال ـت ــرك ـي ــة ،إبــراه ـيــم
ق ــال ــن ،ع ـنــدمــا قـ ــال م ـس ــاء ال ـثــاثــاء
امل ـ ــاض ـ ــي« :إن الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــرف ج ـي ـدًا
تاريخ الجمهوررية التركية يدرك أن
األمن القومي لتركيا يبدأ مما خلف
ّ
(ح ــدود) امليثاق املــلــي» .لذلك اعتبر
االت ـف ــاق ال ـتــركــي ـ ـ ـ ـ الـلـيـبــي لترسيم
الحدود البحرية كسرًا للحزام الذي
تــريــد ال ـي ــون ــان وق ـب ــرص الـيــونــانـيــة
فــرضــه عـلــى تــرك ـيــا ،إلب ـقــاء األخ ـيــرة
«حـبـيـســة» ح ــدوده ــا الــراه ـنــة .وقــال
قالني إن «تركيا إذ تسعى إلى حماية
ّ
أمنها القومي ،يتحتم عليها توسيع
ه ــذا الـ ـح ــزام .وهـ ــذا ل ـيــس خ ـي ــارًا بل
حتمية ،ومــن هنا ،اهتمامنا بليبيا
وسـ ــوريـ ــا وأف ـغ ــان ـس ـت ــان والـ ـق ــوق ــاز
والـ ـبـ ـلـ ـق ــان وإيـ ـ ـ ـ ـ ــران .وهـ ـ ـ ــذا ي ــوج ــب
أن ت ـك ــون تــرك ـيــا ق ــوي ــة ع ـلــى طــاولــة
ّ
امل ـفــاوضــات وف ــي امل ـيــاديــن وف ــي كــل
الساحات» .وإذا كان مبررًا ألي دولة
ّ
تتحصن خلف مصالحها القومية
أن
والحيوية للقيام حتى بـ«مغامرات»،
ف ـ ــإن ال ـت ــدخ ــل ال ـت ــرك ــي امل ـب ــاش ــر مــن
البوابة الليبية ّ
يتم هــذه املـ ّـرة تحت
الفـتــة «العثمانية ال ـجــديــدة» ،بقول
إردوغ ــان بعد عــودتــه مــن تــونــس إن
«ليبيا أمانة عثمانية»!
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تقرير

انتخابات «الليكود» التمهيدية:
ٌ
تنافس في التطرف اليميني
تحت شعار إنقاذ حكم «الليكود» ومعسكر اليمين ،خاض
غدعون ساعر معركة إسقاط بنيامين نتنياهو داخل حزبه.
لكن مهما تكن نتائج انتخابات رئاسة «الليكود» ،فهي لن تترك
على ما يبدو بصمات استثنائية على توجهات الحزب ،كما لن
ّ
تخلف تأثيرات جوهرية على ملف رئاسة الحكومة
يحاول رئيس حكومة العدو اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،أن ينتزع شرعية حزبية
لــاسـتـمــرار فــي أخــذ الـكـيــان بكامله رهينة فــي مقابل نجاته مــن الـقـضــاء .وهي
استراتيجية بدا الفتًا أن حزب «الليكود» ومعسكر اليمني تناغما معها ،إلى ّ
حد
ّ
ّ
التسبب في شل الحكومة طـ ّـوال العام الجاري .في هذا السياق ،تأتي االنتخابات
التمهيدية داخل «الليكود» لتمثل حدثًا استثنائيًا؛ بالنظر إلى أن املرة األخيرة التي
جرت فيها مثل هذه االنتخابات كانت في  ،2014عندما فاز نتنياهو على داني
دانــون ،وكـ ّـرس بذلك هيمنته على الحزب الــذي يبدو أنــه يعاني من فقدان قيادات
قادرة على استقطاب جمهوره ومعسكر اليمني ،أو تشكيل بديل قوي من نتنياهو.
من أبرز عالمات تلك االنتخابات أنها تكشف عن مستوى التطرف األيديولوجي
ّ
نتنياهو في
ال ــذي يـســود «الـلـيـكــود» .وه ــو مــا تـبــن فــي مـحــاولــة ســاعــر منافسة ّ
تظهير خـيــارات أكثر تطرفًا في شــأن القضية الفلسطينية .ولــذا ،احتلت قضية
«خــان األحـمــر» نقطة ارتـكــاز فــي حملته االنتخابية ،إذ ّ
عبر عــن سخريته منها
بالقول« :حكومة إسرائيل تخاف من اله ــاي» ،مشيرًا بهذا إلــى امتناع الحكومة
عن إخالء القرية الفلسطينية بسبب الخوف من «املحكمة الجنائية الدولية» ،وهو
األمر الذي أكده وزير الخارجية ،يسرائيل كاتس .كذلك ،حرص ساعر على تظهير
خلفياته اليمينية بالتأكيد أنــه «ينوي مواصلة الكفاح من أجــل مستقبل الضفة
الغربية باألفعال ال باألقوال» .وتنبع خصوصية موقفه ّ
املتقدم من أنه أتى في الوقت
الذي قررت فيه النيابة العامة في «الجنائية الدولية» أن ثمة أساسًا للتحقيق ضد
إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب ،ما يكشف عن نوع من اإلجماع اإلسرائيلي
في مواجهة املحكمة .أما أكثر ما يلفت في حملة ساعر الدعائية فهو أنه لم ينطلق
في منافسته نتنياهو من كون األخير زعيمًا فاسدًا أســاء إلى صــورة إسرائيل،
بل من زاوية أن تلك التهم ّ
أضرت بالحزب ومعسكر اليمني بالدرجة األولى .وعلى
هذه الخلفية ،ال يبدو مستغربًا إعالنه أنه إذا فاز برئاسة «الليكود» ،فسيعمل على
تعيني نتنياهو رئيسًا للدولة ،علمًا بأن هذا
املوقف ينطوي على أبعاد تكتيكية تخدمه
في املنافسة على رئاسة الحزب.
ـف نتنياهو حقيقة أنــه
فــي املـقــابــل ،لــم ُي ـخـ ِ
ي ـحــاول ان ـتــزاع شــرعـيــة شعبية فــي مقابل
الـشــرعـيــة الـقـضــائـيــة ،وه ــو مــا أف ـصــح عنه
فــي مقابلة مــع إذاع ــة الجيش ،قــال فيها إن
«ال ـش ـعــب ه ــو َم ــن ي ـقــرر َم ــن ال ــذي سيقود
الـحـكــومــة امل ـق ـب ـلــةَ ...م ــن ي ـقــرر َم ــن سيقود
الـلـيـكــود هــم أع ـضــاء الـلـيـكــود ف ـقــط» .وفــي
االتـ ـج ــاه ن ـف ـســه ،س ـخــر مـكـتـبــه ،أمـ ــس ،من
اقتراح ساعر تعيني نتنياهو رئيسًا للدولة،
معتبرًا أن «م ـن ــاورة ســاعــر تشير إل ــى أنــه
يسير مــع خــط اإلع ــام والـيـســار للتخلص
من رئيس الحكومة برئاسة البالد .هذا ليس
ّ
سيزور نتنياهو واشنطن لحثها
الوقت لالنقسام في الليكود وإنما للوحدة
بالسيادة اإلسرائيلية
على االعتراف
حول نتنياهو» .أيضًاَ ،ت ّ
ّ
وجه رئيس حكومة
على جميع التجمعات والبؤر
ّ
االستيطانية (أ ف ب)
العدو إلى املحكمة العليا كي تترفع عن هذه
النقاشات حــول أهليته لتشكيل الحكومة
املقبلة ،مستعينًا بــآراء من ّ
سماهم «كبار الفقهاء الدستوريني من غير املؤيدين
لليكود ،والــذيــن شــددوا على أنــه يجب الــوثــوق بالديموقراطية .في الديموقراطية،
الشعب من يقرر» .كما لم تفته اإلشارة إلى عزمه على ّ
ضم غور األردن وشمالي
ّ
التوجه إلــى الــواليــات املتحدة وحثها على االعتراف
البحر امليت ،حيث جـ ّـدد نيته
بالسيادة اإلسرائيلية على جميع التجمعات والبؤر االستيطانية في الضفة املحتلة،
وهو بذلك يريد استمالة قاعدة «الليكود» املتطرفة.
وفي ما بدا استجابة ملطلب نتنياهو ،امتنع املستشار القضائي للحكومة ،أفيحاي
ّ
مندلبليت ،في مذكرة ّقدمها إلى «املحكمة العليا» ،عن إصدار وجهة نظر قانونية
حــول إمكانية تشكيل حكومة جديدة من ِق َبل نتنياهو ،املتهم بمخالفات فساد
خطيرة .جــاء هــذا ّ
ردًا على طلب ُو ّجــه إلــى املحكمة يدعو املستشار إلــى أن يدلي
بموقفه ،لكن األخير رأى أن النقاش في املحكمة ينبغي أن يتمحور حول ما إذا كان
ً
أصال بحث هذه املسألة قانونيًا اآلن ،واعدًا بأنه إذا ّ
قررت املحكمة أن ذلك
باإلمكان
ممكن فسيبلور موقفه القانونيُ .ويفترض أن تنظر «العليا» في التماس ّتم تقديمه
حول هذه القضية ،عبر هيئة من أقدم ثالثة قضاة فيها برئاسة رئيس املحكمة،
إستير حـيــوت ،إضــافــة إلــى القاضي نيل هندل الــذي يتولى حاليًا رئــاســة «لجنة
االنتخابات املركزية» .ورأى مندلبليت أن ال جدوى من تقديم وجهة نظره (اآلن)،
مشيرًا إلى أن ثمة اعتبارات تؤيد هكذا خطوة ،وأخرى تعارضها.
(األخبار)

