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العالم

الحدث
ّ
شكلت حادثة قــارا شمالي العراق ،والتي راح ّ
ضحيتها 13
َ
بوجه واشنطن و»حلف
تركيًا ،مناسبة لتصعيدأنقرة خطابها ّ
شمال األطلسي» .فالواقعة التي يستغلها الرئيس التركي،
رجب طيب إردوغان ،أحسن استغالل عشية اجتماع «الناتو»،
بذريعة أن «حزب ّ
العمال الكردستاني»  -كما يزعم  -يقف
ّ
الغربيين أمام خيار من
مناسبة لوضع حلفائه
وراءها ّ ،تبدو ِ
اثنين :إما أن تكونوا معنا ،أو مع «اإلرهابيين»

استدعت الخارجية
التركية السفير
األميركي ديفيد
ساترفيلد احتجاجًا على
موقف بالده

ّ
ُ
ّ
الحرب على «الكردستاني» تسعر التوتر

ُ
التي تعتبر إرهابية ،فنحن ندين هذا
ّ
بأشد العبارات املمكنة» .والقى
العمل
ً
املــوقــف األم ـيــركــي ص ــدى فــي وســائــل
اإلعـ ـ ــام ال ـتــرك ـيــة امل ـق ـ ّـرب ــة ِمـ ــن «ح ــزب
ال ـعــدالــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،إذ س ــارع ــت إلــى
َ
املستخدمة فــي البيان،
انـتـقــاد اللغة
ف ـي ـمــا اس ـت ــدع ــت ال ـخ ــارج ـي ــة الـتــركـيــة
الـسـفـيــر األم ـيــركــي ف ــي أن ـق ــرة ،ديـفـيــد
س ــات ــرف ـي ـل ــد ،اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى مــوقــف
ب ــاده م ــن الـقـضـيــة .واع ـت ـبــر الــرئـيــس
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أن «ت ـص ــري ـح ــات
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مــؤس ـفــة .تـ ّقــولــون
إنكم ال تدعمون اإلرهابيني ،لكنكم في
الواقع تقفون إلى جانبهم».
تصريحات إردوغان الرافضة للموقف
ُّ
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،تـ ـعـ ـك ــس حـ ـج ــم الـ ـت ــوت ــر
ّ َ
َ
األطلسيتني
املتصاعد بني الحليفتني
فوز جو بايدن ،الذي دعته أنقرة
منذ ً
ّ
صــراحــة إلــى التخلي عــن دعــم إدارت ــه
ل ــأك ــراد ف ــي ش ـمــال س ــوري ــا ،ملناقشة
قضية صواريخ «إس »400-الروسية.
ّ
متوجهًا إلى واشنطن:
وقال إردوغان،
«ال يمكنكم أن تكونوا مع اإلرهابيني.
إذا مــا أردت ــم أن تـكـ ّـونــوا طــرفــا ،فقفوا
إل ــى جــان ـب ـنــا .إذا ك ــن ــا م ـ ّعــا ف ــي حلف
ّ
شمالي األطلسي ،وإذا كنا سنواصل

أنقرة لواشنطن:
أوقفوا دعم اإلرهابيين
ُّ
فـ ــي خـ ـض ـ ّـم ال ـ ـتـ ــوتـ ــر املـ ـتـ ـص ــاع ــد بــن
ّ
ّ
أنـقــرة وواشـنـطــن ،على خلفية قضية
«إس »400-ال ـتــي س ـت ـكــون ف ــي صلب
م ـ ـحـ ــاور اجـ ـتـ ـم ــاع وزراء دف ـ ـ ــاع دول
«ح ـلــف ش ـمــالـ ّـي األط ـل ـســي» األس ـبــوع
املـقـبــل ،ج ــاءت عملية ق ــارا لـتــزيــد من
ح ــال ــة الـ ـص ــدع ب ــن الـ ـج ــان ـ َـب ــن .وف ــي
َ
َ
املاضيني في
اليومني
ضــوء تـطـ ُّـورات
شمال الـعــراق ،وجــد الرئيس ً التركي،
رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان ،فــرصــة إلحـيــاء
إحــدى أبــرز نقاط الخالف العالقة مع
األم ـي ــرك ـي ــن ،ب ـعــد ات ـه ــام ــه واش ـن ـطــن
ب ــدع ــم «اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن» ال ــذي ــن أق ــدمَ ــوا
عـلــى تـصـفـيــة األت ـ ــراك ال ـ ـ  .13وت ــراف ــق

املتحدة
هجوم إردوغان على
الواليات َّ
َ
م ــع اح ـت ـج ــاج دب ـلــومــاســي ت ـم ــث ــل في
استدعاء السفير األميركي فــي أنقرة
إلى وزارة الخارجية التركية املستاءة
م ــن ّ
رد ال ـف ـعــل األم ـي ــرك ــي ع ـلــى مقتل
الرعايا األتراك.
وفـ ــي ب ـيــان ـهــا أول م ــن أم ـ ــس ،أعـلـنــت
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة أن ـهــا
«ت ــأس ــف ملـقـتــل رع ــاي ــا أت ـ ـ ــراك» ،لكنها
أشارت إلى أنها تنتظر تأكيدًا إضافيًا
ح ـ ــول م ــا أع ـل ـن ـت ــه أنـ ـق ــرة ع ــن ظ ــروف
َّ
مقتلهم .وقــالــت« :إذا ُتــأكــدت التقارير
بـ ــأن م ــدن ـي ــن أتـ ــراكـ ــا ق ـت ـل ــوا ع ـل ــى يــد
ّ
ح ــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي ،املنظمة

ّاتهمت تركيا «حزب ّ
العمال الكردستاني» بالوقوف وراء مقتل األتراك الـ  13في جبال قارا (أ ف ب)

ّ
التصرف بإخالص
وحدتنا ،فعليكم
ت ـج ــاه ـن ــا» .وات ـه ـم ــت ت ــرك ـي ــا ،أول من
أمــس« ،العمال الكردستاني» ،بإعدام
ّ 13
تركيًا ،معظمهم من الجنود وقوات
األم ـ ـ ـ ــن ،كـ ـ ــان ي ـح ـت ـج ــزه ــم فـ ــي ش ـم ــال
العراق منذ سنوات .وذكر وزير الدفاع
الـ ـت ــرك ــي ،خ ـل ــوص ــي أق ـ ـ ــار ،أن ج ـن ــودًا
أتــراكــا َع ـثــروا عـلــى  13جـثــة فــي كهف
تـ ّـمــت السيطرة عليه فــي منطقة قــارا
ّ
فــي شـمــال ال ـعــراق ،حيث تـشــن أنـقــرة،
م ـنــذ األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي ،ع ـم ـلـ ّـيــة ضــدّ
«الـكــردسـتــانــي» ال ــذي أق ـ ّـر ،مــن جهته،
بمقتل مـجـمــوعــة سـجـنــاء ،لـكـنــه ُ نفى
ّ
متحدثًا عــن أنهم قتلوا
رواي ــة أنـقــرة،
بضربات جــويــة تركية .مــن هـنــا ،رأى
إردوغـ ـ ــان أن ــه «ل ـيــس بــإم ـكــان ّ
أي بـلـ ٍـد
أو ش ـخــص أو ك ـي ــان ط ــرح ت ـس ــاؤالت
بـعــد ال ـيــوم عــن الـعـمـلـيــات العسكرية
لتركيا (في العراق) بعد مجزرة قارا»،
مـضـيـفــا« :ل ــن يــأمــن اإلره ــاب ـي ــون بعد
الـيــوم فــي ّ
أي مـكــان ،ال فــي قنديل وال
في سنجار».
ف ــي هـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،ق ــام ــت ق ـ ـ ّـوات األم ــن
التركية بحملة توقيفات في األوساط
امل ــوالـ ـي ــة لـ ــأكـ ــراد فـ ــي ت ــركـ ـي ــا ،حـيــث
ُ
اعتقل املئات .وتضاعف الضغط على
«حزب الشعوب الديموقراطي» الداعم
لألكراد ،والذي تعتبره أنقرة الواجهة
الـسـيــاسـيــة لــ»الـعـمــال الـكــردسـتــانــي»،
إذ أعـلـنــت الــداخـلـيــة الـتــركـيــة توقيف
 718ش ـخ ـص ــا ،ب ـي ـن ـهــم قـ ـي ــادي ــون فــي
«الشعوب الديموقراطي» ،لـ»االشتباه
فـ ـ ـ ــي ارت ـ ـ ـبـ ـ ــاط ـ ـ ـهـ ـ ــم بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ال ـ ـع ـ ـمـ ــال
الكردستاني» .وقالت «الداخلية» إنه
تـ ـ ّـم «ض ـب ــط عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن األس ـل ـحــة
وال ــوث ــائ ــق وامل ـ ــواد الــرقـمـيــة الـخــاصــة
ّ
باملنظمة ً(اإلرهابية) خالل مداهمات»،
م ــوضـ ـح ــة أن ال ـع ـم ـل ـي ــات ش ـم ـلــت 40
ّ
مستمرة.
مدينة في البالد وال تزال
(األخبار)

ّ
طموحات بحدود «الفضاء» :إردوغان يتحضر لمئوية الجمهورية
تقرير

بعدما رمى ،أخيرًا ،بورقة
تعديل الدستور لتطويق
خصومه في الداخل،
استعدادًا لالنتخابات
الرئاسية المرتقبة في
غضون ثالث سنوات،
ّ
يستمر الرئيس التركي،
رجب طيب إردوغان ،في
االشتغال على تعزيز أوراق
ّ
قوته لضمان بقائه في
السلطة .وهو أطلق،
تحت هذا العنوان ،وعدًا
بالوصول إلى الفضاء
في الذكرى المئوية
إلعالن الجمهورية
التركية في .2023
ٌ
وعد ال يزال تحقيقه
غير ممكن من الناحية
التقنية ،فيما يبدو واضحًا
انطواؤه على أبعاد
سياسية وأيديولوجية،
تدور جميعها في فلك
«العثمانية الجديدة»

محمد نور الدين
أط ـلــق الــرئـيــس ال ـتــركــي ،رج ــب طيب
إردوغـ ـ ـ ــان ،األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وع ـدًا
ب ـ ــأن ت ـص ـب ــح ب ـ ـ ــاده فـ ــي ع ـ ــام 2023
ع ـلــى ت ــواص ــل م ــع ال ـق ـم ــر .وقـ ـ ــال ،في
مؤتمر «التعريف ببرنامج الفضاء
الــوطـنــي»« :إن شــاء الـلــه ،نــذهــب إلى
ال ـق ـم ــر .ه ــدف ـن ــا األه ـ ـ ـ ّـم ت ـح ـق ـيــق ّأول
تـ ــواصـ ــل مـ ــع الـ ـفـ ـض ــاء فـ ــي ال ــذك ــرى
املـئــويــة إلع ــان الـجـمـهــوريــة» .وع ـ ّـدد
إردوغ ـ ـ ـ ــان عـ ـش ــرة أه ـ ـ ــداف ل ـبــرنــامــج
الـفـضــاء الـتــركــي الـجــديــد ،اب ـتـ ً
ـداء من
ّ
ً
إقامة محطة فضائية دائمة ،وصوال
إلــى إرس ــال رائ ــد أو رائ ــدة فـضــاء في
ٌ
شــر سـ ـن ــوات .وه ــو إع ــان
غ ـضــون ع ـ ً
أثـ ــار ده ـش ــة ف ــي األوسـ ـ ــاط املختلفة
ً
التي تساءلت عن توقيته ،فضال عن
جدوى إرسال مركبة أو صاروخ إلى
الفضاء ،ومــا إذا كانت تركيا تمتلك
ً
أصال اإلمكانات لذلك.
ويقول وزير الصناعة والتكنولوجيا
الـتــر ّكــي ،مصطفى ف ــاران ــك ،إن بــاده
ُ
ت ـحــضــر ل ـبــرنــامــج ف ـض ــاء م ـه ـ ّـم ،لكن
ّ
امل ـس ــأل ــة ال ت ـت ـعــلــق ب ــامل ــال وامل ـ ـ ــوارد
ال ـب ـشــريــة ف ـح ـســب ،ب ــل إن األه ـ ـ ّـم هو
ٍّ
وجــود تــن سياسي .وه ــذا ،بحسبه،
سـيـجـعــل م ــن تــرك ـيــا مـنـ ِـتـجــا ألش ـيــاء
قيمةّ ،
ّ
وقوة ّ
مهمة في مجال اقتصاد
ال ـ ّف ـضــاء .ويـضـيــف ف ــاران ــك أن ب ــاده
وق ـع ــت بــالـفـعــل عـلــى ثــاثــة اتـفــاقــات
في شأن التعاون في مجال الفضاء،
ٍّ
م ــع كـ ــل م ــن بــاك ـس ـتــان وآذربـ ـيـ ـج ــان.
وي ــوض ــح نــائــب رئ ـيــس قـســم الـعـلــوم
ال ـف ـض ــائ ـي ــة وال ـف ـل ـك ـي ــة فـ ــي جــام ـعــة
إسـطـنـبــول ،سـنــان ألـيــش ،مــن جهته،
جــوانــب مختلفة مــن ه ــذا املــوضــوع،
ُم ّ
بينًا أن تركيا تمتلك بنية تحتية
ف ـضــائ ـيــة غ ـيــر م ــرئ ـي ــة ،ح ـيــث تــوجــد

ّ
ّ
ّ
متفرقة
متنوعة ذات مهام
مؤسسات
ّ
باملعنى التكنولوجي ،فيما تتولى
ّ
املنسق
وكــالــة الـفـضــاء الـتــركـيــة دور
ب ــن ه ــذه امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ،وع ـلــى رأسـهــا
«مـ ـعـ ـه ــد أبـ ـ ـح ـ ــاث ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات
ال ـف ـض ــائ ـي ــة» ال ـ ــذي يـ ـق ــوم ب ــوظــائ ــف
ّ
جدية جدًا ،وكذلك األمر بالنسبة إلى
شركات مرتبطة برئاسة الصناعات
الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة م ـ ـث ـ ــل «أس ـ ـي ـ ـل ـ ـس ـ ــان»
و«روكيتسان»َ .
وعمل هذه الشركات،
وف ــق أل ـي ــش ،لـيــس مــرتـبـطــا مـبــاشــرة
ِّ
بـعـلــم ال ـف ـضــاء ،ولـكـنــه يـشــكــل قــاعــدة
لـتـكـنــولــوجـيــات ال ـف ـض ــاء ،وال سيما
ّ
ما يتعلق بتقنيات الصواريخ التي
ستحمل املــركـبــات .وفــي هــذا املـجــال،

ّ
الصحية
تـكـفــي بـعــض االخ ـت ـب ــارات
والفيزيولوجية .لكن إذا كان الكالم
عـلــى بــرنــامــج فـضــائــي طــويــل األم ــد،
ّ
فعندها يتطلب العمل على برنامج
ّ
مكثف كما فــي دول أخ ــرى ،وامل ــرور
ب ـت ـج ــارب ف ــي املـ ـي ــاه ال ـث ـق ـي ـلــة ال ـتــي
ت ـحــاكــي الـبـنـيــة ال ـف ـضــائ ـيــة» .وي ــرى
املهندس الفضائي ،إيغيمني إيمري،
الـعــامــل فــي إح ــدى شــركــات الـفـضــاء
الخاصة في أملانيا ،بدوره ،أن هناك
م ـبــال ـغــة ف ــي الـ ـتـ ـف ــاؤل ف ــي إم ـكــان ـيــة
إرسال مركبة فضائية في عام 2023؛
ّ
فهناك متطلبات تكنولوجية كثيرة
ال تمتلكها تركيا في الوقت الراهن،
ل ـكــن يـمـكــن ل ـهــا أن تـمـتـلـكـهــا ،وه ــذا
يـحـتــاج إل ــى وق ــت .وتـشـيــر صحيفة
«يني غون» ،من جانبها ،إلى املوازنة
امل ـح ــدودة لــوكــالــة الـفـضــاء الـتــركـيــة،
وال ـت ــي ال ت ـت ـعـ ّـدى الـخـمـســة مــايــن
ّ
لـ ـي ــرة ت ــرك ـي ــة سـ ـن ــوي ــا ،أي أق ـ ـ ــل مــن
 800ألــف دوالر ،فــي حــن أن موازنة
رئاسة الشؤون الدينية تبلغ سنويًا
 23مليار لـيــرة تــركـيــة ،أي حــوالــى 3
مليارات ونصف مليار دوالر .وبهذه
املـ ــوازنـ ــة ال ـهــزي ـلــة ل ــوك ــال ــة ال ـف ـضــاء،
يمكن الـقـيــام بــاسـتـعــراض مسرحي
فقط.

وكالة
تبلغ موازنة
ّ
الفضاء التركية أقل من
 800ألف دوالر سنويًا
ثـ ّـمــة أعـمــال ّ
مهمة للغاية ،خصوصًا
ّ
على مستوى تكنولوجيا املحركات
وال ــوق ــود الـســائــل .ون ـظ ـرًا إل ــى تـطـ ّـور
عـ ـم ــل تـ ـل ــك املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ،فـ ــإنـ ــه ي ـم ـكــن
استخدامها في برنامج الفضاء.
وعـ ّـمــا إذا كانت هناك مــوازنــة كافية
ملثل هذه املشاريع ،يقول سنان أليش
إن «ال ـك ـل ـفــة ال شـ ـ ّـك ك ـب ـي ــرة .ووك ــال ــة
ّ
الفضاء اآلن ليست في وضع ُيمكنها
مـ ــن ت ــأم ــن ه ـ ــذه ال ـك ـل ـف ــة ب ـم ـف ــرده ــا.
وعندما نبدأ بتحصيل املــوارد التي
ُ ّ
ت ــوف ــره ــا ال ـش ــرك ــات ال ـتــاب ـعــة لـلــدولــة
وتلك الخاصة ،فسوف نحصل على
رقـ ــم ج ـ ّـي ــد .ون ـح ــن م ـن ــذ عـ ــام ،2000
ن ـق ــوم ب ــأع ـم ــال مـنـتـظـمــة ف ــي م ـجــال
تكنولوجيا الـفـضــاء .ونـظـرًا إلــى أن
ه ــذا غـيــر م ـعــروف ل ـلــرأي ال ـع ــام ،فــإن

التوقيت
ُ
قدم عليها (أ ف ب)
ال يخفي إردوغان األبعاد السياسية من كل المشاريع الكبيرة التي ي ِ

ُّ
تصورًا أننا سنذهب في خالل
هناك
عامني إلى القمر ،وهذا غير صحيح.
وعلى أســاس هــذه التراكمات ،هناك
وكالة جديدة للفضاء ّ
(تأسست عام
 .)2018وهذا شيء ّ
جيد ،لكن ال يمكن
ال ـقــول ،مـنــذ اآلن ،مــا إذا ك ــان عملها

ّ
سيكون نــاجـحــا ،لكن يتحتم علينا
ّ
دعمها ألنـهــا تـقــوم بــأعـمــال جــيــدة».
لكنه ّ
ينبه إلى أنه يجب عدم تضخيم
مسألة إرسال صاروخ إلى القمر كما
إرس ــال رائ ــد فـضــاء؛ «فحتى اآلن ،ال
يــوجــد لــديـنــا بــرنــامــج ف ـضــاء نــديــره

ب ـش ـكــل م ـن ـت ـظــم .ن ـح ــن ن ـت ـح ـ ّـدث عــن
برنامج تجري فيه باستمرار تجارب
ع ـل ـم ـيــة .ل ـ ــذا ،س ـي ـكــون إرسـ ـ ــال ّ
رواد
ّ
فضاء مسألة رمزية ليس إل ،حيث
ال يحتاج َمــن سـيـ َ
ـرســل إلــى الفضاء
لــوقــت قـصـيــر إل ــى تــدري ـبــات كـبـيــرة.

ال ي ـم ـك ــن ت ـ ـنـ ــاول ه ـ ــذه املـ ـس ــأل ــة مــن
جوانبها العلمية وحسب؛ فإردوغان
ال ي ـخ ـف ــي األب ـ ـع ـ ــاد ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
ّ
كـ ــل امل ـش ــاري ــع ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ُي ـق ـ ِـدم
ّ
عليها ،أو على األقل يربطها بأبعاد
أيديولوجية ،كأن يطلق على معظم
امل ـشــاريــع ال ـك ـبــرى أس ـم ــاء عثمانية
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ـشـ ـ ــروع «الـ ـعـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة
الـ ـج ــدي ــدة» ال ـ ــذي ي ـس ـعــى إل ـي ــه مـنــذ
عـ ّـدة سـنــوات .فــاإلعــان عن «الذهاب

إلــى القمر» عــام  2023جــاء بعد أيام
قليلة مــن وصــول املسبار اإلمــاراتــي
إلــى املــريــخ .وهــو أمــر لــم يثر ارتياح
إردوغ ـ ــان فــي س ـيــاق تـنــافـســه املــريــر
مع اإلمارات والسعودية ومصر على
الـنـفــوذ فــي منطقة ال ـشــرق األوس ــط
وشـ ــرقـ ــي املـ ـت ــوس ــط .فـ ـك ــان اإلع ـ ـ َـان
تأكيدًا لحضور تركيا السياسي قبل
العلمي.
وتــأتــي الـخـطــوة ،أي ـضــا ،فــي مسعى
إل ـ ــى ح ـ ــرف األن ـ ـظـ ــار عـ ــن امل ـش ـك ــات
الــداخـلـيــة االقـتـصــاديــة الـتــي تعاني
م ـن ـهــا ت ــرك ـي ــا ،ت ـم ــام ــا م ـث ـل ـمــا كــانــت
إثـ ـ ــارة ال ـح ــدي ــث ع ــن إعـ ـ ــداد دس ـتــور
جــديــد .وفــي اسـتـطــاع آلراء العديد
مـ ـ ــن امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن ق ـ ــام ـ ــت بـ ـ ــه وكـ ــالـ ــة
«عنقاء» التركية ،استهجن البعض
هــذه الـخـطــوة ،فــي وقــت ال يستطيع
فـيــه امل ــواط ــن تــأمــن مـعـيـشـتــه .وقــال
ّ
أحدهم متهكمًا(« :إننا) ال نستطيع
الــذهــاب إل ــى الـســوبــرمــاركــت ،فكيف
سنذهب إلــى الـفـضــاء؟» ،فيما أشــار
آخــر إلــى «(أن ـنــا) لــم نستطع توزيع
كـ ّـمــامــات لـلـمــواطـنــن ،فـكـيــف نذهب
إل ــى ال ـف ـض ــاء؟» .وق ــال آخ ــر« :نــذهــب
إل ــى ال ـف ـضــاء فـيـمــا ال ـب ـطــالــة ت ـقــارب
الـ ـ ـ ـ  .»%30كـ ــذلـ ــك ،ي ــري ــد إردوغـ ـ ـ ــان
استكمال هيبته الداخلية من خالل
إطـ ــاق م ـشــاريــع ضـخـمــة م ـثــل قـنــاة
إسطنبول ومطار إسطنبول الجديد
ّ
والـجـســور املعلقة اسـتـعــدادًا ملعركة
الرئاسة عام  .2023ويضاف إلى ما
ت ـقـ ّـدم ،تـعــزيــز هيبته الـخــارجـيــة في
الـسـعــي الحثيث إل ــى تـعــزيــز صــورة
بالده في العالم ،والتي ِّ
تتوج سلسلة
ُّ
من التدخالت العسكرية الواسعة في
ليبيا وسوريا والـعــراق وآذربيجان
ّ
عملية
وفي شرق املتوسط ،وآخرها
جبال قارا في شمال العراق.
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َ
للحكومة المنتخبة،
في خطوة تستبق تسليم السلطة
ّ
غادر فائز السراج باتجاه بريطانيا ،من دون أن تتضح نياته
المستقبلية .يأتي ذلك فيما ّ
يتمسك عقيلة صالح وخليفة
َ
حفتر بالبقاء في ليبيا ،كشريكين في النظام الجديد.

نقل السلطة:
ترتيبات ّ
ّ
يتخلى
اج
السر
ّ
عن مهامه
عشية وصول رئيس «املجلس الرئاسي»
ال ـل ـي ـبــي ،مـحـمــد امل ـن ّـف ــي ،إلـ ــى الـعــاصـمــة
طــراب ـلــس الـ ـي ــوم ،ف ــض ــل رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
املنتهية والي ـتــه ،فــائــز ال ـس ــراج ،مـغــادرة
ّ
ال ـ ـبـ ــاد ،م ـك ــل ـف ــا ن ــائ ـب ــه أحـ ـم ــد مـعـيـتـيــق
بــأداء وظيفته ،في مخاطبة رسمية هي
األولى من نوعها ،على رغم ّ
تعدد رحالت
السراج ،خاصة إلى بريطانيا التي يبدو
أن ـه ــا وج ـه ـتــه لــاس ـت ـقــرار ح ـيــث يمتلك
ً
مـنــزال تقيم فيه عائلته .واخ ـتــار رئيس
حكومة «الوفاق الوطني» أن يغادر بعد
أك ـثــر م ــن أس ـب ــوع عـلــى اخ ـت ـيــار السلطة
ّ
االن ـت ـق ــال ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي س ـت ـت ـســلــم
ّ
مهماتها بداية الشهر املقبل ّعلى أقصى
تـ ـق ــدي ــر ،ف ـي ـم ــا يـ ـس ــود ال ـ ـتـ ــرقـ ــب تــأل ـيــف
الحكومة املقبلة واللقاءات التي يعقدها
ّ
الرئيس املكلف ،عبد الحميد دبيبة .لكن
الـ ـس ــراج ل ــم ي ــوض ــح مـ ــدى ح ــرص ــه على
تسليم السلطة فــي حــال اختيار النظام
الجديد اتخاذ طرابلس ّ
مقرًا للحكم.
بــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،وص ــل إل ــى طرابلس
وف ــد م ـصــري مـ ـج ـ ّـددًا ،ب ـعــد أســاب ـيــع من
زي ــارة وفــد ســابــق ،اسـتـعــدادًا الستئناف
عمل السفارة املصرية في العاصمة ،في
مــا يستهدف الحفاظ على الـخــرق الــذي
نجحت القاهرة في تحقيقه مع «الوفاق»
خـ ــال األشـ ـه ــر امل ــا ّضـ ـي ــة ،وب ـم ــا يـضـمــن
وج ــودًا مصريًا مــؤث ـرًا داخ ــل العاصمة،
مقابل الــدور التركي الــذي يشهد تزايدًا
ّ
م ــط ــردًا .كـمــا تــريــد مـصــر االس ـت ـفــادة من
فرص إعادة اإلعمار في طرابلس ،خاصة
أن هذا امللف تحضر فيه تركيا بقوة .ومن
ُّ
هنا ،اتـفــق على تسهيالت لنقل العمالة
املصرية ،واالستفادة من الشركات التي
َّ
نفذت مشروعات سابقة في البالد ،علمًا
بــأن فتح التأشيرات والسماح بانتظام
ّ
ال ــرح ــات ال ـجــويــة وف ـتــح ال ـح ــدود كــلـهــا
وقت ال أكثر.
باتت مسألة ّ
وب ـي ـن ـمــا ُي ـت ــوق ــع أن ت ـك ــون ال ـق ــاه ــرة من
أوائل العواصم التي سيزورها َمسؤولو
النظام الجديد في السلطة املنتخبة عبر
«ملتقى الحوار السياسي» ،ثمة ضغوط
م ـصــريــة م ـت ــزاي ــدة الت ـخ ــاذ تـلــك السلطة
ّ
مقر الحكم فــي ســرت ال طرابلس ،خوفًا
مــن ضـغــوط الحـقــة يـكــون لـهــا تــأثـيــر في
الـ ـ ـق ـ ــرارات ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ل ــم ُي ـح ـســم حتى

اآلن .كذلك ،يدفع رئيس البرملان الليبي
املنعقد في طبرق ،عقيلة صالح ،في هذا
االت ـجــاه ،وســط مـحــاوالت مضنية لعقد
جلسة للبرملان بكامل تشكيله في سرت
ك ــي يـمـنــح الـثـقــة لـلـحـكــومــة بـعــد انـتـهــاء
األسابيع الثالثة ّ
املقررة لتأليفها ،وهي
الجلسة التي ّ
تحدث عنها صالح أمس،
داعيًا النواب إلى االستعداد ،مع استمرار
بـعـضـهــم ف ــي ط ـلــب م ــواق ــع أخ ـ ــرى لعقد
ُ
الجلسة .واملـ َّ
ـرجــح أن الجلسة لــن تعقد،

ّ
ّ
مهماته
َسلم السراج
لنائبه معيتيق في
مخاطبة رسمية هي
األولى من نوعها

ما سيدفع البعثة األممية إلى البحث عن
الثقة عبر «ملتقى الحوار» الذي انتخب
ً
الحكومة أصال.
ح ـت ــى اآلن ،ي ـب ــدي ص ــال ــح ،ال ـ ــذي خـســر
السباق على منصب رئيس «الرئاسي»،
مرونة مع السلطة الجديدة ،لكنه ّ
يشدد
َّ
املحدد ،وإجراء
على التزام املسار الزمني
االنتخابات في موعدها يــوم  24كانون
ديسمبر املقبل لتسليم السلطة
األول/
َ
لنظام منتخب .وفي ما يعكس رغبة في
فتح صفحة جديدة مع الجميع ،اجتمع
صالح ،في جلسة البرملان التشاورية في
طبرق ،مع حلفائه داخــل املجلس ،حيث
ّ
تم التراجع عن إسقاط عضوية  36نائبًا.
ويطمح صالح إلــى أن يكون شريكًا في
املرحلة االنتقالية ّعبر رئاسته البرملان،
وه ــي ش ــراك ــة ُي ـتــوقــع أن يـتـقــاسـمـهــا مع
اللواء املتقاعد خليفة حفتر ،وال سيما أن
كليهما يرفض التفريط بالسلطة التي
بني يديه.
(األخبار)

تدفع القاهرة إلى اتخاذ سرت مقرًا للحكم الجديد بعيدًا من سيطرة الميليشات في طرابلس (أ ف ب)

