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العالم

العالم

ليبيا ،األحـد ،بإصدار وثيقة
ليبيا انتهى مؤتمر برلين حول َ
نهائية حملت دعــوات إلى طرف ّي النزاع الليبي لاللتزام
بالهدنة واالنخراط في مسارات حل سلمية برعاية األمم
المتحدة ،إضافة إلــى إعــان الــدول المشاركة التزامها
بعدم دعم المتقاتلين بالسالح .لكن ال يبدو أنه ستكون
للوثيقة آثار فعلية ،بالنظر إلى مؤشرات سلبية عديدة،
إنتاج النفط في عدد من المواقع
على رأسها إيقاف َ
المهمة ،واستمرار طرفي الصراع في الحشد العسكري
واستقبال الدعم الخارجي

برلين من «المؤتمر»
إلى «المسار»:

ّ
ُ
تجريب المجرب؟
نجاح محمد
ان ـت ـهــى «م ــؤت ـم ــر ب ــرل ــن» ،ل ـي ـبــدأ ما
سـ ّـمـتــه الــوثـيـقــة الـنـهــائـيــة ال ـص ــادرة
عنه «مسار برلني» الذي يحوي عددًا
مــن االل ـتــزامــات وال ــدع ــوات .كما كان
متوقعًا ،نجح املــؤتـمــر مــن الناحية
الـ ـشـ ـكـ ـلـ ـي ــة ،حـ ـي ــث ح ـ ـضـ ــرت ج ـم ـيــع
ال ــوف ــود امل ــدع ـ ّـوة ،بــاسـتـثـنــاء تونس
التي اعتذرت لتأخر وصــول الدعوة
إل ـي ـه ــا ب ـع ــد إق ـص ــائ ـه ــا م ــن امل ــراح ــل
ال ـت ـح ـض ـي ــري ــة الـ ـت ــي ُجـ ـ ّـهـ ــز خــال ـهــا
ال ـبــرنــامــج وصـيـغــت ال ــوث ــائ ــق .لـكــن،
عـلــى رغ ــم ال ـح ـضــور ال ــدول ــي ،رفــض
املشير خليفة حفتر ،ورئيس حكومة
«الـ ــوفـ ــاق» ف ــائ ــز ال ـ ـسـ ــراج ،الـجـلــوس
إلــى طاولة واح ــدة ،واكتفى كالهما،
رفقة الوفود املرافقة ،بعقد جلسات
منفردة مع ممثلي الــدول الحاضرة،
م ـ ـ ــع أن وجـ ـ ــوده ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ـ ـ ــي امل ــؤتـ ـم ــر
شكلي في األصــل ،إذ لم يشاركا في
اجتماعات اللجان.
أم ــا عـلــى مـسـتــوى حـســابــات ال ــدول،
فـ ـ ـب ـ ــدت رغـ ـ ـب ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــدول األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة

واضـحــة فــي ال ـبــروز بشكل أكـبــر في
امل ـل ــف ال ـل ـي ـبــي .ع ــن ط ــري ــق «مــؤت ـمــر
بـ ــرلـ ــن» ،س ـع ــت أوروبـ ـ ـ ــا إلـ ــى إعـ ــادة
تفعيل دوره ــا ،بعد أن ُسـحــب منها
ال ـب ـس ــاط ع ـل ــى ح ــن غ ـ ـ ّـرة م ــن ط ــرف
تركيا وروسيا القادمتني حديثًا إلى
الساحة الليبية .ومــع ذلــك ،كــان قلق
إيـطــالـيــا واض ـحــا مــن تــراجــع دوره ــا
كدولة تعتبر أن ليبيا ،مستعمرتها
السابقة ،ضمن مناطق نفوذها ،فيما
سعى الرئيس الفرنسي إلــى إظهار
أنـشـطـتــه م ــع ال ــوف ــود داخـ ــل قــاعــات
االجتماعات .وليس مــن الصدفة أن
تحتضن أملانيا املؤتمر ،فهي كطرف
يـ ّـدعــي الـحـيــاد تسعى إل ــى «توحيد
ص ــوت أوروب ـ ـ ــا» وف ــق م ــا ج ــاء على
لسان املستشارة أنغيال ميركل ،أي
بعبارة أخرى تخفيف ّ
حدة التنافس
بني روما وباريس.
لـنــاحـيــة مـحـتــوى الــوثـيـقــة النهائية
ً
ل ـل ـم ــؤت ـم ــر ،ف ـق ــد ش ـم ـلــت  55ف ـص ــا،
بعضها يسعى إل ــى إح ـيــاء الــوضــع
الـ ـس ــاب ــق ل ـل ـح ــرب وإص ـ ـ ـ ــاح بـعــض
ّ
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ،ف ـي ـم ــا يـ ــركـ ــز بـعـضـهــا

َ
ّ
تعهدت الدول المشاركة بعدم إرسال أسلحة إلى طرفي القتال ،واالمتناع عن المشاركة في الحرب (أ ف ب)

اآلخــر على تحجيم الدعم العسكري
ُال ـخ ــارج ــي وت ــرك ـي ــز ل ـج ــان مـتــابـعــة.
ق ّسمت الوثيقة إلى سبعة محاور هي
وق ــف إط ــاق ال ـن ــار ،حـظــر التسليح،
العودة إلى املسار السياسي ،إصالح
القطاع األمني ،اإلصالح االقتصادي
واملــالــي ،واحـتــرام القانون اإلنساني

الــدولــي وحـقــوق اإلنـســان واملتابعة.
دع ــت الــوث ـي ـقــة إل ــى الـتـمـســك بــوقــف
إط ــاق الـنــار والـعـمــل على ترسيخه
ع ـب ــر إخ ـ ـ ــراج األس ـل ـح ــة ال ـث ـق ـي ـلــة مــن
امل ـن ــاط ــق ال ـس ـك ـن ـيــة ،وت ــرك ـي ــز ل ـجــان
متابعة تقنية تتبع األم ــم املـتـحــدة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـف ـع ـيــل ال ـ ـحـ ــوار ح ــول

توحيد املؤسسة العسكرية واألمنية
بـنـ ً
ـاء على نتائج االجـتـمــاعــات التي
اح ـت ـض ـن ـت ـهــا الـ ـق ــاه ــرة خـ ــال أعـ ــوام
ّ
ـاركــة
س ــاب ـق ــة .وت ـع ــه ــدت الـ ـ ــدول امل ـشـ َ
بـ ـع ــدم إرسـ ـ ـ ــال أس ـل ـح ــة إل ـ ــى ط ــرف ــي
الـقـتــال ،واالمـتـنــاع عــن املـشــاركــة في
الحرب عبر القصف الجوي ،تطبيقًا

لـ ـق ــرار م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي حظر
التسليح .أمــا اإلص ــاح االقـتـصــادي
والسياسي ،فهما ،على غرار إصالح
املــؤسـســة العسكرية ،جــزء مــن خطة
املـ ـبـ ـع ــوث ال ـ ــدول ـ ــي ،غـ ـس ــان س ــام ــة.
وفــي هــذا اإلط ــار ،دعــت الوثيقة إلى
تـفـعـيــل الـ ـح ــوار ،عـبــر تـشـكـيــل لـجــان
ت ـت ـنــاول م ــوض ــوع ال ـت ــوزي ــع ال ـع ــادل
للثروة ،والسعي إلــى تعديل صيغة
املجلس الرئاسي وحكومة «الوفاق»
املرتبطة به حتى تنال ثقة البرملان.
وهــو مــا بــدأ ســامــة ،أم ــس ،التمهيد
لــه بــالـفـعــل ،عـبــر إرس ــال دع ــوات إلــى
ن ــواب مــن شــرق الـبــاد وغــربـهــا (في
ال ـبــرملــان وامل ـج ـلــس األع ـل ــى لـلــدولــة)
لعقد اجتماع معهم في جنيف نهاية
الشهر الجاري.
ل ـك ــن دع ـ ــوات اإلص ـ ــاح هـ ــذه تـهـمــل
ع ـ ــددًا م ــن امل ـع ـط ـي ــات املـ ـح ــوري ــة .إذ
فــي خــال األع ــوام املــاضـيــة ،وبينما
ل ــم تـكــن حـيـنـهــا ه ـنــاك ح ــرب قــائـمــة
وال تدخالت خارجية بهذا الحجم،
ف ـش ـلــت االجـ ـتـ ـم ــاع ــات الـ ـت ــي ُع ـق ــدت
ل ـت ــوح ـي ــد م ــؤسـ ـس ــات الـ ـ ـب ـ ــاد ،فـمــا
الذي قد يجعلها تنجح اآلن؟ وماذا
عــن تـمـتــرس الـفــرقــاء الليبيني وراء
م ــواق ــف غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـب ـ ّـدل؟ وم ــا
هــو املعطى الجديد الــذي ُ
سيضفي
ُ
ّ
م ــرون ــة ع ـل ــى ت ـع ــام ــات ـه ــا؟ ال ت ـق ــدم
الوثيقة أجوبة على تلك التساؤالت.
أمـ ــا ل ـج ـنــة امل ـت ــاب ـع ــة ال ــدولـ ـي ــة ال ـتــي
أع ـل ـن ــت ع ـن ـهــا ال ــوث ـي ـق ــة ال ـن ـهــائ ـيــة،
ف ـه ــي م ـت ـف ـ ّـرع ــة إلـ ــى ق ـس ـم ــن :لـجـنــة
ّ
تتكون مــن كبار املسؤولني تجتمع
ّ
م ــرة ك ــل شـهــر مــع املـبـعــوث الـخــاص
لـتـقـيـيــم ت ـط ـب ـيــق الـ ـت ــزام ــات ال ـ ــدول،
وأربع مجموعات عمل تقنية تشمل
خـ ـب ــراء وت ـع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ــات مـغـلـقــة
مرتني في الشهر برئاسة ممثل عن
األمم املتحدة لتقييم عوائق تطبيق
بـنــود الــوثـيـقــة وت ـشــارك املـعـلــومــات
وت ـن ـس ـي ــق الـ ـعـ ـم ــل وتـ ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
للمنظمة األمـمـيــة .املشكلة فــي هذا
َالتوجه هو عدم توفير آلية محاسبة
ِل ـ ـ ــن يـ ـخـ ـت ــرق ت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــده .ص ـح ـي ــح أن
تصريحات مسؤولي األمــم املتحدة
ت ـت ـحــدث ع ــن ط ــرح امل ـخــال ـفــات على
مـجـلــس األم ـ ــن ،إال أن قـ ــرار الـحـظــر
ال ــذي فــرضــه املـجـلــس ّ ُي ـخـ َـرق بشكل
يومي وفق ما هو موثق في تقارير
ّ
لجنة الخبراء املكلفة مراقبة تطبيق
ال ـ ـقـ ــرار ،م ــن دون اتـ ـخ ــاذ ّ
أي إجـ ــراء
مـ ـق ــاب ــل ،وخـ ـص ــوص ــا أن الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة وف ــرن ـس ــا وروسـ ـي ــا تـعـيــق

تقرير

القاهرة  -األخبار
تــدرس الجهات السيادية في مصر
على عملية
إجــراء تعديل تشريعي ُ َ
اختيار الشركات التي تسند إليها
مـهـمــة الـتـنـقـيــب عــن الـنـفــط وال ـغــاز،
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة غـ ـ ــرب ال ـب ـح ــر
املـ ـت ــوس ــط .مـ ـ ـ ّ
ـرد ذل ـ ــك س ـع ـي ـهــا إل ــى
قـ ـص ــر الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي بـ ـع ــض امل ـن ــاط ــق
عـلــى شــركــات أجـنـبـيــة دون غيرها،
العـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ت ـ ـقـ ــول إن ـ ـهـ ــا م ـت ـص ـلــة
بـ ـ ـ ـ ـ «األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ــي» .ومـ ـ ـ ــن هـ ـن ــا،

ُ
خرقت الهدنة
أمس عبر إطالق
قذائف وتبادل إطالق
نار وإن بشكل محدود

وجـ ـ ـن ـ ــوب غـ ـ ــرب ل ـي ـب ـي ــا إلـ ـ ــى إغ ـ ــاق
م ــؤس ـس ــات إنـ ـت ــاج ال ـن ـف ــط وم ــوان ــئ
ت ـص ــدي ــره اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى اح ـت ـكــار
حـ ـك ــوم ــة «ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاق» ف ـ ــي ط ــراب ـل ــس
عوائده .وأعلنت «املؤسسة الوطنية
للنفط» ،أمس ،حالة «القوة القاهرة»
َ
فـ ــي حـ ـق ــل ــي «الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرارة» و«الـ ـفـ ـي ــل»
جنوب غرب البالد بعد إغالقهما من
ط ــرف مـحـتـ ّـجــن ،بـعــدمــا حـ ّـمـلــت ،في
ب ـيــان ال ـس ـبــت ،م ـســؤولــن عسكريني
يتبعون حفتر مسؤولية غلق أكبر
موانئ تصدير النفطُ .
في الجانب العسكري ،خرقت الهدنة
أم ـ ــس ع ـب ــر إطـ ـ ــاق ق ــذائ ــف وتـ ـب ــادل
إطـ ـ ـ ــاق ن ـ ـ ــار وإن ب ـش ـك ــل م ـ ـحـ ــدود،
وت ـ ـبـ ــادل ط ــرف ــا ال ـ ـنـ ــزاع االتـ ـه ــام ــات
ب ــامل ـس ــؤول ـ ّي ــة .وصـ ـم ــدت ح ـت ــى اآلن
الهدنة الهشة فــي جـنــوب طرابلس،
وتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا وتـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــا ع ـل ــى
تــرسـيـخـهــا ع ـبــر ع ـقــد اج ـت ـم ــاع آخــر
ق ــري ـب ــا ف ــي م ــوس ـك ــو مل ـح ــاول ــة جـعــل
حـفـتــر يــوقــع عـلــى االت ـف ــاق الــرسـمــي
لوقف إطــاق الـنــار ،بعد رفضه ذلك
في االجتماع األخير.

تقرير

ّ
تتوعد التمادي األوروبي:
طهران
ننسحب من «االنتشار النووي»
ّ
ُ ّ
َ
ّ
التصعيد األوروبي املتمثل
املتحدية
تكثف طهران رسائلها
في تفعيل «آلية فض النزاع» في االتفاق النووي .وملجابهة
قرار الترويكا األوروبية (بريطانيا وأملانيا وفرنسا)،
الخاضع لضغط حثيث من إدارة الرئيس األميركي
ُ
دونالد ترامب ،تشهر الجمهورية اإلسالمية أوراق ضغط
ً
ّ
بعيدًا في
مقابلة ،أمال لجم األوروبيني وكفهم عن الذهاب ّ
«آلية الزناد» نحو إعادة العقوبات الدولية ،التي تهلل لها
إدارة واشنطن بغية توسيع حملة «الضغوط القصوى»
وإعطائها زخمًا أكبر.
وبعد تلويح البرملان اإليراني بإعادة النظر في التعاون
مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» (وهو ما يستبطن
طرد املفتشني الدوليني كتصعيد خطير يعني إنهاء آخر
نتائج االتفاق النووي ورفع الرقابة الدولية عن األنشطة
النووية) ،أخرج وزير الخارجية ،محمد جواد ظريف ،ورقة
االنسحاب من «معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية»
( ،)NPTإذ قال أمام البرملان أمس« :إذا واصل األوروبيون
سلوكهم غير الالئق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس
األمن ،فسوف ننسحب من معاهدة منع االنتشار النووي».
وأشار إلى خطوات أخرى قد تتخذها بالده قبل االنسحاب
ّ
الحادة التي تكلم
من املعاهدة .ظريف ،وعلى رغم اللهجة
بها ،لم يغلق باب التفاوض تمامًا ،بل ّ
جدد التأكيد أنه «إذا
عاد األوروبيون إلى التزاماتهم ،فإن إيران ستوقف خفض
التزاماتها» .ورفض االتهامات األوروبية بخرق االتفاق،
في إشارة إلى «الخطوة الخامسة» واألخيرة من خطوات
خفض االلتزامات النووية اإليرانية ّ
ردًا على االنسحاب
األميركي ،موضحًا أن بالده اتخذت هذه الخطوات في إطار

ّ
مسار «حل الخالف» بشكل رسمي وقانوني.
وإذ ّ
تتمسك إيران برفض انضمام بريطانيا وفرنسا إلى
تأييد «اتفاق جديد» يدعو إليه ترامب ،ينقسم املوقف في
طهران في شأن استعجال االنسحاب من معاهدة «»NPT
(املوقعون عليها  190دولة) ،على اعتبار أنه تهديد ال طائل
منه أو سلبياته أكثر من إيجابياته إذا ما ذهبت املعركة إلى
ُ
ّ
االنسحاب االتفاق النووي
يضر
مجلس األمن .فإن كان
ّ
املنبثق عن املعاهدة ،إال أنه سيضر أيضًا بالنظرة إلى
سلمية البرنامج النووي ،على رغم أن إيران تؤكد أنها لن
تقدم على تطوير سالح نووي.
وبانتظار املسار األوروبي الذي لم يوضح حتى اآلن إذا
ما كان سيكتفي بانحناءته أمام تهديدات ترامب بفرض
عقوبات على قطاع السيارات األوروبي ومن ثم يعود إلى
بالتصعيد عبر
مناورة طهران بالتفاوض ،أو أنه سيستمر
ّ
«آلية الزناد» ،فإن موقفًا تصعيديًا آخر برز أمس ،تمثل في
إعالن سبع دول «الدعم السياسي» لتشكيل بعثة أوروبية
للمراقبة البحرية في مضيق هرمز من ّ
مقر في اإلمارات.
والدول السبع هي :أملانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا
واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال .ومع أن املوقف
األوروبي يبقي على رفض االنضمام إلى التحالف األمني
األميركي البحري ،إال أن استعجال تفعيل املهمة املستقلة
في الخليج في هذا التوقيت ،يظهر مرة أخرى انخراطًا
أوروبيًا غير مباشر في الضغوط األميركية ،ال ّ
سيما أنه
ّ
أوروبي أكبر في الشرق
يأتي عقب مطالبات ترامب بدور
األوسط.
(األخبار)

ّ
وزير الخارجية الفنزويلي أمس من طهران :تأثير كبير خلفه سليماني لدى الشعب الفنزويلي (أ ف ب)

تقرير

ّ
«إصالحات» بوتين أمام البرلمان :تنظيم الخالفة يدخل حيز التنفيذ

اتفاقات الغاز المصرية :األولوية للشركات األجنبية
ُ
تجري الدولة المصرية
دراسة لمنح شركات
ّ
محددة حق التنقيب عن
الغاز في منطقة ًغرب
منطلقة في
المتوسطِ ،
ذلك من اعتبار أساسي
ظاهره «األمن القومي»،
وباطنه «تنفيع» دول
معينة

َ
إصدار بيانات إدانة لداعمي طرفي
النزاع.
أكـثــر مــن ذل ــك ،تشير املعلومات إلى
خــرق دولــة اإلم ــارات اللتزامها بعدم
تسليح املتحاربني أمس ،أي بعد يوم
واحد من املؤتمر .إذ أفادت معطيات
ملــواقــع مختصة فــي رص ــد تحركات
َ
ال ـطــائــرات بــانـطــاق طــائــرتــي شحن
َ
عسكريتني مــن طــراز «إلـيــوشــن» من
اإلمارات ونزولهما في بنغازي شرق
ليبيا ،وهما تحمالن بالتأكيد عتادًا
عسكريًا لقوات حفتر .عالوة على ما
ّ
تقدم ،وعوض التزامه باالجتماعات
ّ
امل ـقــررة حــول اإلص ــاح االقـتـصــادي،
دف ــع م ـح ــور ح ـف ـتــر ،ع ـلــى ن ـحــو غير
رسمي ،القبائل املوالية له في شرق
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ُ
أرج ــئ طــرح مــزايــدة جــديــدة للبحث
ع ــن الـ ـغ ــاز ف ــي  11م ـن ـط ـقــة ج ــدي ــدة
غ ــرب امل ـت ــوس ــط ح ـتــى االن ـت ـه ــاء من
التعديالت القانونية التي تستلزم
ص ـي ــاغ ــة ت ـش ــري ــع ح ــالـ ـي ــا ،ع ـل ـم ــا أن
التعديالت مرتبطة ِب َمن سيحق له
تحقيق اإلسـنــاد املباشر للشركات.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ث ـ ـمـ ــة ت ـ ـصـ ـ ّـور

ي ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى مـ ـن ــح وزيـ ـ ـ ــر الـ ـبـ ـت ــرول
ال ـحــق امل ــذك ــور ،أو أن ي ـصــدر بـقــرار
م ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة أو رئـيــس
الوزراء ،خاصة أن املناطق الجديدة
ّ
يتوقع أن تكون مليئة باالحتياطات
وفق الدراسات األولية.
وتميل الــدولــة إلــى شــركــات إيطالية
وب ــري ـط ــان ـي ــة ب ـ ـصـ ــورة رئـ ـيـ ـس ــة ،مــع
األخذ في االعتبار أن اإلسناد باألمر
املباشر ،الذي جرى التعويل فيه على
ّ
تحريات األجـهــزة السيادية ،شابته
ع ـم ـل ـي ــات فـ ـس ــاد واس ـ ـعـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق،
ُّ
عـلـمــا أنـ ــه ات ـب ــع م ــع ش ــرك ــات عــاملـيــة
م ـثــل «م ــرسـ ـي ــدس» .ويـ ـق ــول مـصــدر
ل ــ«األخ ـب ــار» إن اإلس ـن ــاد امل ـبــاشــر ال
يـ ـت ـ ّـم إال م ــن ب ـع ــد تـ ـح ـ ّـري ــات ج ـهــات
عدة ،خاصة «املخابرات العسكرية»،
ً
فضال عن البحث في أعمال الشركات،
مشيرًا إلى أن املناطق املختارة حاليًا

َت ّ
قرر تأجيل البحث عن الغاز في  11منطقة جديدة غرب المتوسط حتى صياغة قانون جديد (أ ف ب)

«مــرت ـب ـطــة ب ــوض ــوح ب ــدواع ــي األم ــن
الـقــومــي ولـيــس ّ
أي شــيء آخ ــر» .لكن
امل ـص ــدر ي ـت ـحــدث أي ـض ــا ع ــن ت ـفــاوت
صغير فــي ال ـع ــروض بــن الـشــركــات
م ــال ـي ــا ،مـضـيـفــا أن «ه ـن ــاك مـكــاســب
أخ ــرى يـمـكــن تحقيقها ،خــاصــة مع
وجــود شــركــات لــدول معينة ترتبط

بمصالح اقـتـصــاديــة وسياسية مع
مصر ،على عكس شركات لدول أخرى
لديها خالف واضح معنا» .وأضاف:
«عملية إعــادة بيع األسهم بالنسبة
إلــى الـشــركــات لــن تكون متاحة لدى
ال ـتــي سـ ُـيـسـنــد إلـيـهــا الـعـمــل بــاألمــر
امل ـبــاشــر ،بــل سـتـكــون وف ــق ضــوابــط

م ـ ـحـ ـ ّـددة ت ـض ـمــن اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـه ــدف
ال ــذي ت ـ ّـم عـلــى أســاســه اخـتـيــار هــذه
الشركات» .لذلك ،تسعى الدولة إلى
ُ
أن تـكـتــب ه ــذه ال ـش ــروط فــي العقود
التي ستراجعها الجهات املعنية قبل
الـتــوقـيــع عـلـيـهــا ،لتجنب ّ
أي أزم ــات
مـسـتـقـبـلـيــة أو ل ـجــوء إل ــى التحكيم

الدولي مثلما حدث في املدة األخيرة.
واألزم ـ ــة فــي الــوقــت ال ــراه ــن متعلقة
بصياغة التشريع الــذي عندما ُي ّ
قر،
لن يكون هناك طريق إلى إبطاله من
ُالناحية الدستورية وفق التعديالت
امل ّ
طبقة بالفعل بالدستور ،والقوانني
ِّ
امل ـ ـنـ ــظ ـ ـمـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـع ــن أمـ ـ ـ ـ ــام املـ ـح ــاك ــم
الدستورية.
ّ
ف ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،وق ـ ـ ـ ـ ــع وزي ـ ـ ــر
البترول ،طــارق املــا ،تسعة اتفاقات
للبحث عن البترول والغاز الطبيعي
وإن ـت ــاج ـه ـم ــا فـ ــي ال ـب ـح ــر امل ـت ــوس ــط
وال ـص ـح ــراء ال ـغــرب ـيــة ،بــاسـتـثـمــارات
ّ
 452.3مليون
حــدهــا األدن ــى حــوالــى ُ ّ
دوالر .وأعلن املال أنه سيوقع املزيد
م ـ ــن االتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة ألن ـه ــا
ـاذبــة
«إحـ ــدى الــدعــائــم الــرئـيـســة الـجـ ّ
لــاسـتـثـمــارات األج ـن ـب ـيــة ...سنكثف
أعمال البحث واالستكشاف وتنمية
وإنـتــاج الـبـتــرول وال ـغــاز» .وبتوقيع
ه ــذه االت ـفــاقــات الـتـسـعــة ،يـصــل عــدد
اتـ ـف ــاق ــات الـ ـبـ ـت ــرول الـ ـت ــي أبــرم ـت ـهــا
الـ ــوزارة مــع املستثمرين والـشــركــاء،
منذ تـمــوز /يوليو  2014حتى اآلن،
ً
وافق
إلى  ،79فضال عن أربعة جديدة ُ ّ
عليها مجلس النواب وســوف توقع
الحقًا.

دخـ ـل ــت م ـس ــاع ــي ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتني إلعــادة هيكلة نظام
ال ـح ـكــم ف ــي بـ ــاده طـ ــورًا ج ــدي ـدًا يــوم
أم ــس ،بـعــدمــا ُق ـ ّـدم حــزمــة الـتـعــديــات
الــدس ـتــوريــة امل ـق ـتــرحــة إل ــى ال ـبــرملــان،
ّ
مسرعًا وتيرة إصــاح مفاجئ أعلنه
فــي خـطــابــه عــن حــالــة األم ــة األسـبــوع
امل ــاض ــي .إزاء ذل ــك ،ك ـثــرت الـتـنـ ّـبــؤات
ح ـيــال املـسـتـقـبــل الـسـيــاســي للرئيس
بعد انتهاء واليـتــه فــي  ،2024بعدما
اقترح تعديالت تتمحور حــول نظام
رئاسي ـ ـ برملاني يتقاسم فيه مجلسا
ال ــدوم ــا واالت ـح ــاد بـعــض صــاحـيــات
الرئيس املقبل.
وي ـ ـحـ ـ ِّـدد مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون املــرت ـبــط
ب ـ ـ ــاإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات ،الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـشـ ــر ع ـل ــى
مـ ــوقـ ــع م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب (الـ ـ ــدومـ ـ ــا)،
ّ
بالتفاصيل ،سلسلة إج ــراء ات يعزز
ب ـع ـض ـهــا دور الـ ـب ــرمل ــان ف ــي تـسـمـيــة
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وف ــريـ ـق ــه ال ـ ـ ـ ــوزاري،
ف ـي ـم ــا ي ـ ـحـ ـ ّـد ب ـع ـض ـه ــا اآلخـ ـ ـ ــر والي ـ ــة
ً
ال ــرئ ـي ــس ب ـف ـتــرتــن ب ـ ــدال م ــن فـتــرتــن
م ـت ـتــال ـي ـتــن .وم ــن ض ـمــن اإلجـ ـ ــراء ات
ال ـب ــارزة ُتـفـعـيــل م ـهــام ودور مجلس
ّ
الــدولــة املكلف وفــق مشروع القانون
ب ـ «تـحــديــد أب ــرز تـ ّ
ـوج ـهــات الـسـيــاســة
الــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي االت ـح ــاد

ّ
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي» ،مـ ـ ــا ي ـ ـجـ ــلـ ــي الـ ـغـ ـم ــوض
ّ
املـ ـتـ ـع ــل ــق بـ ـه ــذه الـ ـفـ ـق ــرة خ ـص ــوص ــا،
وال ـ ــدور امل ـن ــوط ب ـهــذا امل ـج ـلــس ،وهــو
مـ ــا ي ـف ـت ــح عـ ـل ــى اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ك ـث ـي ــرة،
م ـن ـه ــا أن ت ـض ـط ـل ــع هـ ـ ــذه امل ــؤس ـس ــة
ب ــاإلش ــراف ع ـلــى «الـ ــدولـ ــة» ،لـكــونـهــا
تضم كل املؤسسات الرئيسة :اإلدارة
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،والـ ـحـ ـك ــوم ــة والـ ـ ـ ـ ــوزراء،
واملـحــافـظــن ،وق ـيــادة حــزب «روسـيــا
املـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ــدة» ،ورؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
الحكومية ومصارف الدولة.
بــوتــن ،الــذي أثــار مفاجأة كبرى بعد
إعالنه هــذه التعديالت التي أدت إلى
اسـتـقــالــة الـحـكــومــة بــرئــاســة ديمتري
م ـي ــدف ـي ــدي ــف ،عـ ـ ــزا األم ـ ـ ــر آنـ ـ ـ ــذاك إل ــى
واقـ ــع «ظ ـه ــور ط ـلــب تـغـيـيــر بــوضــوح
م ــن داخـ ــل املـجـتـمــع» ال ــروس ــي .وعـبــر
تـقــديـمــه ال ـت ـعــديــات ال ـت ــي اقـتــرحـهــا،
فــاجــأ م ـ ّـرة ج ــدي ــدة الـجـمـيــع ،إذ أعـلــن
رئـ ـ ـي ـ ــس «ال ـ ـ ـ ــدوم ـ ـ ـ ــا» ف ـي ــات ـش ـي ـس ــاف
ّ
فولودين أن اللجنة البرملانية املكلفة
بهذه التعديالت الدستورية ستجتمع
اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن ال ـ ـيـ ــوم ،م ـض ـي ـفــا« :أل ـق ــى
ـة ،وكــل شيء
الرئيس خطابه إلــى األمـ ّ
أع ـل ــن ب ــوض ــوح ،ول ـق ــد تـلــقـيـنــا ال ـيــوم
(أم ـ ـ ــس) املـ ـ ـب ـ ــادرات ال ـق ــان ــون ـي ــة .م ــاذا
ك ــان يـجــب أن نـفـعــل ب ـهــا ،طـمـسـهــا؟».

تعتزم المعارضة
تنظيم تظاهرة
نهاية الشهر ضد
التعديالت الدستورية

ويـسـتـبـعــد ال ـن ــص ال ـ ــذي عـ ــرض أم ــام
البرملان ّأي عودة لبوتني إلى الكرملني
ب ـع ــد تـ ــوقـ ــف فـ ــي مـ ـه ــام أخ ـ ـ ـ ــرى ،كـمــا
فعل لــدى توليه مـهــام رئـيــس ال ــوزراء
مـ ــن  2008إل ـ ــى  2012ب ـع ــد والي ـت ــن
رئــاس ـي ـتــن مـتـتــالـيـتــن ،فـيـمــا يــذهــب
بـ ـع ــض الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات إل ـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــول إن
ّ
بوتني قــد يتولى دورًا أعلى يتجاوز
املــواجـهــات السياسية ،كما فعل نور
سلطان نــزاربــايـيــف فــي كــازاخـسـتــان،
ح ــن اض ـط ـلــع ع ــام  2019بـ ــدور «أب ــي
األمة» ،تاركًا الرئاسة لشخصية ّ
وفية
ومطيعة له.
وت ـع ـتــزم امل ـعــارضــة الــروس ـيــة تنظيم
تظاهرة في  29شباط /فبراير ،إلبداء
االعتراض على التعديالت الدستورية
ال ـت ــي تـعـتـبــرهــا «ح ـي ـلــة م ــن الــرئ ـيــس
ليحكم مدى الحياة» .في هذا السياق،
أعلن السياسي املعارض إيليا ياشني،
ال ــذي وص ــف الـتـعــديــات بــأنـهــا تصل
إلـ ـ ــى أن تـ ـك ــون «حـ ـكـ ـم ــا إلـ ـ ــى األب ـ ـ ــد»،
أن «امل ـج ـت ـمــع ي ـح ـتــاج إلـ ــى اح ـت ـجــاج
كبير وحــاشــد حقيقة» .وق ــال ياشني:
«س ـت ـك ــون م ـس ـي ــرة س ـيــاس ـيــة هــدفـهــا
الــرئـيـســي ال ــدع ــوة إل ــى ال ـت ـنــاوب على
السلطة واالحتجاج على اغتصابها».
(األخبار)

