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تقرير

تونس ترفض التدخل في ليبيا
 ...وتناور مع الجزائر

محتملة
في املقابل ،أشار مصدر أمني آخر إلى
أن انسحاب الشرطة له عالقة مباشرة
بقيام ضابط شرطة بإطالق الرصاص
على سيارة أجرة بعد تخطيها حاجز
م ـت ـحــرك لـلـشــرطــة ف ــي م ـي ــدان الـســاعــة
عند مدخل مدينة الـعــريــش ،مــا أسفر
عن مقتل سائق السيارة برصاصة في
ال ــرأس وإصــابــة الــراكــب ال ــذي بـجــواره
برصاصة في الظهر.
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــدر ،فـ ــإن نـ ـ ــزول ق ــوات
الـجـيــش إل ــى ال ـش ــوارع يــأتــي بـصــورة
م ــؤق ـت ــة ،ب ـع ــد واقـ ـع ــة إط ـ ــاق ال ـن ـي ــران
بــواس ـطــة ضــابــط شــرطــة ع ـلــى ســائــق
وم ــرافـ ـق ــه خ ـش ـيــة م ــن ت ـن ــام ــي مــوجــة
غضب شعبي تطاول رجال الشرطة.

وق ـ ــام وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة الـ ـل ــواء مـجــدي
عبد الـغـفــار ،يــوم أمــس ،بــزيــارة سرية
إلـ ــى مــدي ـنــة ال ـع ــري ــش ال ـت ـقــى خــالـهــا
القيادات األمنية بالشرطة املدينة في
ّ
املقار األمنية ،ولم تفصح املصادر
أحد
ع ــن ف ـح ــوى االج ـت ـم ــاع أو ال ـه ــدف من
الــزيــارة التي غابت تماما عن وسائل
الصحافة واإلعالم في القاهرة.
إلى ذلك ،شهدت مناطق شمالي شرقي
سيناء ،العريش ورفح والشيخ زويد،
تفجيرات وهجمات مسلحة عدة أودت
بحياة قــرابــة  13ضابطا و 35مجندًا
وأدت إلى إصابة قرابة  82آخرين ،ما
أدى إلــى استياء املواطنني من تراجع
أداء الشرطة املدنية في سيناء.

صــرافــن ك ـبــار (س ــوق سـ ـ ــوداء) ،ومــا
بني  205و« 300عون صرف» ُيسدون،
يوميًا ،خدمات تغطي معظم العمالت
األجنبية.
واع ـتــرف مجلس الـ ــوزارء التونسي،
نـهــايــة  ،2015بــالـخـســائــر الـجـبــائـيــة
الفادحة لخزينة الدولة ،والتي قدرت
بـ ـ  1.2مـلـيــار دي ـن ــار ،جـ ـ ّـراء التهريب

والتجارة املوازية .وأقـ ّـر املجلس بأن
املعامالت الـحــدوديــة غير القانونية
مع كل من ليبيا والجزائر ،تجاوزت
ما قيمته  1.8مليار دينار.
ّ
ّ
أن ح ـج ــم ال ـت ـج ــارة
وب ــي ـن ــت األرقـ ـ ـ ــام ّ
املوازية مع ليبيا مثل أكثر من نصف
ـاغ
املـعــامــات النظامية ،وج ــاء فـ ّـي بـ ٍ
صادر عن رئاسة الحكومة ،أن حجم
التجارة املوازية مع الجزائر يساوي
امل ـع ــام ــات ال ـن ـظــام ـيــة ( %60ت ـجــارة
محروقات).
كما ّ
أقر املجلس بضرورة إنشاء نقاط
مــراق ـبــة جـمــركـيــة مـتـقــدمــة (ج ـهــويــة ـ
مـحـلـيــة) ،تـتــم فـيـهــا مــراقـبــة املنتجات
املــوضــوعــة لـلـتـصــديــر .وكــذلــك تكوين
طـ ــوق رق ــاب ــي م ـت ـحــرك حـ ــول امل ـنــاطــق
ً
ال ـحــدوديــة وامل ــوان ــئ الـبـحــريــة ،فضال
عــن تعميم بــإجـبــاريــة اعـتـمــاد الــرمــوز
الـخـطـيــة ،وتـطــويــر الـعـمــل بالتقنيات
التي توفرها وسائل االتصال الحديثة.
ّ
وأكـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ال ـح ـب ـيــب
الصيد ،ضــرورة إعــداد خطة اتصالية
متكاملة للتحذير من مخاطر التهريب
وال ـت ـجــارة امل ــوازي ــة ،ونـتـيـجـتـهــا على
االقتصاد الوطني والتوازنات املالية
لـلــدولــة ،وصـحــة املستهلك وسالمته.
ودع ــا إل ــى إن ـشــاء لجنة فنية منبثقة
عن اللجنة العليا املشتركة ،مع كل من
ليبيا والجزائر ،ملتابعة ملف التهريب
واق ـ ـتـ ــراح ال ـح ـل ــول الـكـفـيـلــة بــاح ـتــواء

ّ
أكـ ــد وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـتــون ـســي ،فــرحــات
الـ ـح ــرش ــان ــي ،رفـ ـ ــض ب ـ ـ ــاده ل ـل ـتــدخــل
ال ـع ـس ـكــري ف ــي لـيـبـيــا ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
أراض ــي تونس وأجــواء هــا ال يمكن أن
ُ
«تـسـتـغــا فــي إط ــار أي ع ـمـ ٍـل عسكري
ضد ليبيا» .وجــدد الخرشاني موقف
بالده الرافض للتدخل ،لكن إن فرض،
ف ـي ـجــب «أن ي ـم ــر ب ـش ـكــل ش ــرع ــي عـبــر
مـنـظـمــة األم ــم امل ـت ـح ــدة» ،م ـش ــددًا على
ض ـ ــرورة «اس ـت ـش ــارة ت ــون ــس ،ألن ـهــا ال
ت ــري ــد إع ـ ـ ــادة أزمـ ـ ــة ال ــاجـ ـئ ــن» ،ال ـتــي
حــدثــت فــي  2011بـعــد سـقــوط النظام
الليبي السابق.
وتـعــارض موقف الحرشاني مــع خبر
أوردتــه وكالة «األنــاضــول» عن مصدر
ّ
أمـنــي ج ــزائ ــري ،أك ــد فـيــه أن «الـجــزائــر
وتـ ـ ــونـ ـ ــس قـ ـ ــررتـ ـ ــا إقـ ـ ــامـ ـ ــة م ـ ـ ـنـ ـ ــاورات
وتدريبات مشتركة لقواتهما الجوية»،
ف ــي األس ــابـ ـي ــع امل ـق ـب ـل ــة ،وتـ ـه ــدف إل ــى
«التصدي لتهديدات محتملة من قبل
تنظيم داعش في ليبيا».
وبحسب «األناضول» ،فإن «التدريبات
تتضمن التنسيق بني القوات الجوية،
فـ ــي الـ ــدول ـ ـتـ ــن ،مل ــواجـ ـه ــة أي ت ـهــديــد
مـ ـص ــدره داع ـ ـ ــش» .وأض ــاف ــت الــوكــالــة
أن «الـ ـت ــدريـ ـب ــات امل ـش ـت ــرك ــة ت ــأت ــي فــي
إطــار التعاون ًالعسكري واألمـنــي بني
البلدين ،إضــافــة إلــى «الـتــزام الدولتني
باملبادرة الدفاعية لدول غرب املتوسط
(مجموعة .»)5+5
وفـ ـ ــي ت ـ ـطـ ــور ج ـ ــدي ـ ــد ،أغ ـ ـ ـ ــارت ط ــائ ــرة
«مـجـهــولــة» عـلــى مــديـنــة درن ــة ،شرقي
لـيـبـيــا ،فـجــر أم ــس ،مــا أدى إل ــى مقتل
أربـعــة أشـخــاص ،بينهم إم ــرأة وطفلة.
وقــالــت مـصــادر محلية فــي املــديـنــة إن
ـاب ط ـب ــرق ش ـه ــدت غـ ــارات
«م ـن ـط ـقــة بـ ـ ً
جــويــة عـنـيـفــة ج ـ ـدًا ،م ــن ق ـبــل ًطــائــرات
حربية مجهول الهوية» ،الفتة إلى أن
«الغارات أودت بحياة أربعة أشخاص،
بينهم وليد محمد بوخطوة ومهيدي
محمد املنصوري» ،التابعني لـ«مجلس
شـ ـ ـ ــورى مـ ـج ــاه ــدي درن ـ ـ ـ ــة» (ائ ـ ـتـ ــاف
لكتائب إسالمية مسلحة).
وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ذكـ ــرت صحيفة
«اإلنـ ـ ـ ــدب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــت أون ص ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــداي»
الـبــريـطــانـيــة ،أن «زع ـيــم ح ــزب الـعـمــال
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارض ،ج ـي ــري ـم ــي

ّ
ه ــذه ال ـظــاهــرة وض ـم ــان تــدفــق منظم
للتبادالت.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر امل ــال ـي ــة،
ّ
سليم شاكر ،أن الحكومة تعمل على
تخفيض نسبة االقتصاد املوازي في
تــونــس مــن  %50إلــى  %20مــع حلول
 ،2020ل ـي ـص ـبــح االقـ ـتـ ـص ــاد امل ـن ـظــم
واملهيكل في حدود .%80
من جهته ،يــرى الخبير االقتصادي،
ـث إل ــى
فـ ـتـ ـح ــي الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوري ،ف ـ ــي ح ـ ــدي ـ ـ ٍ
«األخ ـبــار» أن الـحــل األمـثــل للتصدي
ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازي ،وم ـ ـ ــن ورائ ـ ـ ــه
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،أمـ ـن ــي ب ـ ــاألس ـ ــاس الـ ـي ــوم.
وأض ــاف أن «الــدولــة غير ق ــادرة على
توفير آالف الوظائف ،اليوم ،للعاملني
باملجاالت املــوازيــة ،وغير قــادرة على
ت ـح ـق ـيــق ن ـس ــب ع ــال ـي ــة مـ ــن ال ـن ـم ــو»،
مشيرًا إلــى أن «األجـهــزة األمنية بات
واجبًا عليها أن تعمل على التصدي
للتهريب بكل حــزم ،كما عملها على
التصدي لإلرهاب».
ويـضـيــف ال ـنــوري أن الــدولــة راكـمــت
املشاكل االقتصادية طوال السنوات
ال ـخ ـم ــس ،ول ــم ي ـعــد م ــن ال ـس ـهــل حل
اإلش ـ ـكـ ــاالت ال ـعــال ـقــة وال ـك ـب ـي ــرة ،وال
س ـي ـمــا م ـس ــأل ــة االقـ ـتـ ـص ــاد امل ـ ـ ــوازي،
داعيًا إلى تكوين خلية تفكير جدية،
فــي وزارة التجارة للبحث فــي سبل
م ـح ــاص ــرة االقـ ـتـ ـص ــاد املـ ـ ـ ــوازي وإال
ُ
سيجهز على االقتصاد املهيكل.

ك ــورب ــن ،طــالــب رئـيــس ال ـ ــوزراء دافـيــد
كاميرون بكشف استعدادات حكومته
للتدخل العسكري في ليبيا».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة أن م ـطــال ـبــة
ـت يـ ـ ـ ــزداد فـيــه
كـ ــوربـ ــن ت ــأت ــي فـ ــي وق ـ ـ ـ ٍ
«ال ـ ـق ـ ـلـ ــق» م ـ ــن «ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات املـ ـس ـ ّـي ــرة
ّ
الـبــريـطــانـيــة ال ـتــي تـحــلــق فــي األج ــواء
الليبية بحثًا عــن أه ــداف لتدميرها»،
ً
إضافة إلى أن كوربني طالب كاميرون
بـ ــ«الـ ـت ــأكـ ـي ــد ،وبـ ـشـ ـك ــل قـ ـطـ ـع ــي ،أمـ ــام
مجلس العموم ،أنه لم يتم اتخاذ قرار
بــاس ـت ـخــدام ال ـط ــائ ــرات امل ـس ـ ّـي ــرة لــدعــم
الجهد العسكري فــي ليبيا» .وطالبه
أي ـض ــا ب ــ«ال ـت ـع ـهــد ب ـع ــدم اتـ ـخ ــاذ ق ــرار
مماثل إال بعد استشارة املجلس».
ورأت الصحيفة البريطانية أن ذلك ّ
يعد
تحديًا لتصريحات وزير الدفاع مايكل
ف ــال ــون ،األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،إذ رفــض
إطــاع املجلس على تفاصيل مهمات

«مجهولة»
غارة لطائرة
ّ
على مدينة درنة أدت إلى
مقتل أربعة أشخاص

ّ
ال ـطــائــرات امل ـسـ ّـيــرة فــي لـيـبـيــا .وتــؤكــد
ّ
املسيرة،
الصحيفة أن «طــائــرات ريبر،
شــاركــت فــي العمليات العسكرية في
ســوريــا ملــدة عــام كــامــل ،قبل أن يسمح
مجلس العموم بهذه املشاركة» ،حيث
اس ـت ـهــدفــت م ــواق ــع تــاب ـعــة لـ ــ«داع ــش»،
وشاركت في قتل مواطنني بريطانيني
كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم.
فـ ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،نـ ــاشـ ــد املـ ـبـ ـع ــوث
األممي إلى ليبيا ،مارتن كوبلر ،أمس،
األعـضــاء املقاطعني لجلسات «الهيئة
التأسيسية» لصياغة الدستور الليبي
بالعدول عن قرارهم .وقــال كوبلر ،في
تغريدة على «تويتر» ،إنــه اجتمع مع
رئـيــس الهيئة التأسيسية للدستور،
ّ
عـ ـل ــي ال ـ ـتـ ــرهـ ــونـ ــي ،حـ ـي ــث أكـ ـ ـ ــد ل ـ ــه أن
«الـتـغـيـيــر والـ ـح ــوار م ــن ال ــداخ ــل لهما
تــأثـيــر أك ـبــر وي ـســاعــدان بـشـكــل أفضل
ف ــي ب ـنــاء دس ـت ــور ج ـ ّـي ــد ،يـعـتـمــد عليه
مستقبل ليبيا».
مــن جـهــة أخ ــرى ،قــالــت عـضــو «الهيئة
امل ـ ـ ـق ـ ـ ــاط ـ ـ ـع ـ ـ ــة» ،اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد املـ ـ ـس ـ ــات ـ ــي،
إن مـ ـ ـق ـ ــاطـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـج ـ ـل ـ ـس ـ ــات ت ـع ـب ـي ــر
«دي ـم ــوق ــراط ــي» ُيـ ـم ــارس ف ــي مختلف
دول ال ـع ــال ــم ،ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن االعـ ـت ــراض
واالحـتـجــاج لتغيير املـســار .وأضافت
التغيير في الهيئة
«أتمنى أن يحدث
ً
من خالل الحوار» ،مبينة أن «األعضاء
امل ـقــاط ـعــن ح ــاول ــوا أك ـث ــر م ــن مـ ــرة أن
ّ
يغيروا املسار الجهوي للهيئة ،الذي
يعتمد املحاصصة والقبلية في عمله،
إال أن ذلك لم ينجح ،وهو ما دفعنا إلى
املقاطعة».
وفي سياق منفصل ،أشــارت َتقديرات
«الـبـنــك ال ــدول ــي» إل ــى أن تكلفة إع ــادة
إع ـ ـمـ ــار مـ ــرافـ ــق الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة فــي
ليبيا ستبلغ  200مليار دوالر ،خالل
السنوات العشر املقبلة .ورأى «البنك
الدولي» ،في تقرير له بعنوان «املوجز
االق ـت ـص ــادي الـفـصـلــي ملـنـطـقــة الـشــرق
األوسـ ــط وش ـمــال أفــري ـق ـيــا» ،أن معدل
النمو االقتصادي «كان دون التوقعات
في ظل الضغوط الناجمة عن الحروب
واإلره ـ ــاب ،وانـخـفــاض أس ـعــار النفط،
ك ــذل ــك فـ ـ ــإن آفـ ـ ـ ــاق الـ ـنـ ـم ــو عـ ـل ــى املـ ــدى
القصير تبعث على التشاؤم».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

دستور جديد للجزائر
ّ
أقر البرملان الجزائري بغرفتيه (املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة) ،أمس ،مشروع
مراجعة للدستور ،اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،تتضمن إعادة العمل بمادة
تمنع تجديد الوالية الرئاسية ألكثر من مرة ،وتوسيع سلطات البرملان.
وأكد رئيس مجلس األمة ،عبد القادر بن صالح ،إقرار املشروع من قبل  499نائبًا في
البرملان ،فيما اعترض اثنان وامتنع  16آخرون عن التصويت ،علمًا بأن إقراره يتطلب
موافقة  %75من النواب ( 462نائبًا) وأعضاء مجلس األمة ( 144عضوًا).
ويتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار األمازيغية «لغة وطنية ورسمية» ،وهو مطلب
قديم لشريحة كبيرة من الجزائريني املتحدثني بهذه اللغة ،في منطقة القبائل في وسط
البالد ،ولسكان منطقة األوراس في الشرق ،والطوارق في الجنوب .غير أن التعديل الجديد
يحظر تولي مواطنني مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا.
ُ
وبعيد إعــان نتائج التصويت ،صـ ّـرح رئيس الــوزراء الجزائري ،عبد املالك ســال ،بأن
«التعديل يكرس التعاقب الديموقراطي عبر انتخابات حرة» ،ويشكل «وثبة ديموقراطية،
ويمثل حصنًا منيعًا ضد التقلبات السياسية واألخطار التي تهدد أمننا الوطني».
ودافــع رئيس الــوزراء الجزائري ،عبد املالك ســال ،عن مشروع مراجعة الدستور الذي
يريده بوتفليقة .وقال سالل أمام البرملانيني في «قصر األمم» إن «املشروع يأتي وفاء
لاللتزام الــذي تعهد بــه فخامته أمــام الشعب فــي الــذهــاب بــاإلصــاحــات السياسية إلى
غايتها وذلك استجابة لتطلعات شعبنا والتحوالت الجارية في العالم» .وكان األمني العام
لحزب «جبهة التحرير الوطني» ،عمار سعداني ،قد دعا نواب الحزب إلى إقرار الدستور
الجديد «ألنه مشروع رئيس الجمهورية ورئيس حزبنا» .أما املعارضة فانتقدت بشدة
الدستور الجديد ،واعتبرت أنه ال يستجيب ملطالب الشعب وأنه «دستور غير توافقي»
من
وتـنــاولــت االن ـت ـقــادات ،وخـصــوصــا امل ــادة الـتــي تنص على منع مــزدوجــي الجنسية ّ
الــوصــول إلــى مناصب أو وظائف عليا في الــدولــة .ويأتي التعديل الدستوري بعد حل
بوتفليقة جـهــاز االسـتـخـبــارات وإن ـشــاء جـهــاز جــديــد تحت السلطة املـبــاشــرة لرئيس
الجمهورية.

(األخبار)

