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تقرير صحيح أن «الكارثة» الكبرى على الالجئين الفلسطينيين
الواقعة بتأجيل العام الــدراســي في مــدارس «األون ــروا»
تالفتها األخيرة ،لكن إدارتها تتعامل مع األزمــة الجارية
كأنها أزمة تمويل وموظفين أكثر من حقيقة أنها أزمة
سياسية دولية ،أو حتى «مفتعلة»

مـعــاهــدة «وادي عــربــة» ال ـتــي ال تذكر
ف ــي ب ـنــودهــا ح ــق الـ ـع ــودة ،ب ــل تشجع
أي ح ــل لــاج ـئــن مـنـبـثــق م ــن هـيـئــات
تابعة لألمم املتحدة ،كما في سيناريو
«املفوضية السامية لشؤون الالجئني»
( ،)UNHCRوهــذا يعتمد على حملهم
أرق ــام ــا وط ـن ـيــة أردنـ ـي ــة (ج ـن ـس ـيــات).
لــذلــك ،على م ــدار عـقــود سبقت «وادي
ع ــرب ــة» وت ـل ـت ـه ــا ،ت ــراج ـع ــت ال ــروح ـي ــة
ال ـتــي ي ـجــري الـتـعــامــل مــع «األون ـ ــروا»
على أســاسـهــا ،فهي لــم تعد بالنسبة
إل ــى عـ ّـمــان أك ـثــر مــن منظمة حقوقية
تقزمت مشكالتها حتى باتت متعلقة
بالعاملني فيها فقط ،وليست بجموع
املتضررين من اللجوء والـنــزوح ممن
يستفيدون من خدماتها..

العام الدراسي
في موعده...
لكن «األونروا»
تفقد ذاكرتها!
عمان ــ أسماء عواد
ّ
ت ـن ــف ــس الـ ـصـ ـع ــداء مـ ـئ ُــات اآلالف مــن
ّ
الطلبة الفلسطينيني املـســجـلــن على
قيد «وكــالــة غــوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني» (األونــروا) ،في مناطق
عملها الخمس ،عقب طمأنة األخيرة
إل ــى أن ال ـع ــام ال ــدراس ــي املـقـبــل ســوف
يبدأ في موعده املعتاد ،وذلــك بعدما
حـبــس األه ــال ــي أنـفــاسـهــم ألش ـهــر إثــر
حديث عن تأجيل العام أو حتى إلغائه
فــي أكـثــر مــن  711مــدرســة تــابـعــة لها،
فــي ظــل تقليص كبير ط ــاول خــدمــات
أســاس ـيــة وط ــارئ ــة أخـ ــرى ف ــي مـنــاطــق
عمل «األون ــروا» كافة .القرار جاء بعد
جلسة استثنائية للجنة االستشارية
لـ ـ ـ ـ ــ«األون ـ ـ ـ ــروا» فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ع ـم ــان
حضرها املفوض العام للوكالة ،بيير
كــريـنـبــول .وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن هــذا
«اإلعــان التطميني» جــاء مترافقًا مع
استالم موظفي «األونــروا» في اململكة
مستحقات آب الـجــاري قبل موعدها،
أي ق ـب ـيــل ان ـت ـه ــاء ال ـش ـه ــر ب ــأك ـث ــر مــن
عشرة أيام ،على رغم أن الخطاب العام
للوكالة يتحدث عن أزمة مالية خانقة
وعجز كبيرّ .
وفــي األردن ،يمثل الـقـطــاع التعليمي
التابع لـ«وكالة الغوث» أهم القطاعات

ليبيا

فـ ــي امل ـم ـل ـك ــة ،إذ إن هـ ـن ــاك أكـ ـث ــر مــن
 120أل ــف طــالــب ي ـتــوزعــون عـلــى 171
مــدرســة .وك ــان تقليص الـخــدمــات في
هــذا الـقـطــاع بــدايــة عبر دمــج امل ــدارس
الصغيرة فــي أخــرى أكـبــر ،األمــر الــذي
أدى إل ـ ــى االس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن ال ــوظ ــائ ــف
الــزائــدة بالتدريج .بــالـتــوازي مــع ذلــك،
اتـ ـخ ـ ّـذ ق ـ ـ ــرار ب ــرف ــع ع ـ ــدد ال ـ ـطـ ــاب فــي
الـ ـص ــف ال ــواح ــد إلـ ــى ح ـ ــدود 52 - 45
طــال ـبــا ،أي أك ـثــر بـ ــ 10ط ــاب عـ ّـمــا كــان
ســابـقــا .كــذلــك ،زي ــد نـصــاب الحصص
على املدرسني وتأخرت الرواتب خالل
الشهور املاضية وسط ســؤال مستمر
ع ــن إمـكــانـيــة تــوف ـيــرهــا ،وه ــو م ــا دفــع
الكادر التعليمي إلى البحث عن فرص
خارج «األون ــروا» ،األمر الذي التقطته
األخ ـي ــرة لتفتح بــابــا للتفريغ الناعم
لـلـمـعـلـمــن (وك ــذل ــك بـقـيــة الـقـطــاعــات)
ع ـبــر ال ـت ـقــاعــد ال ـطــوعــي امل ـب ـكــر .وثـمــة
تأكيد إلتــاحــة الفرصة لدفعة جديدة
للتقاعد في منتصف أيلول املقبل.
أهال كثيرون
جراء هذا الوضع ،يتجه
ٍ
إلى نقل أبنائهم إلى املدارس األردنية
(ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة) .أم ـ ـ ــا نـ ـق ــص الـ ـ ـك ـ ــوادر
ف ــي ال ــوك ــال ــة ،ف ـي ـجــري ال ـت ـعــامــل مـعــه
إم ـ ــا ب ــال ـت ـن ـق ــات ،أو ب ـت ـف ـع ـيــل الـعـمــل
بــالـنـمــوذج « »Cال ــذي يعني اسـتـقــدام
موظف بديل ملــدة عــام فقط وهــو غير

أزمة سياسية ال وظيفية

سهولة الساحة األردنية في تصفية القضية الفلسطينية تنبع من قوة «وادي عربة» (آي بي ايه)

مشمول بحقوق املوظفني النظاميني
مثل التأمني وصندوق االدخار ،وحتى
هذا الخيار بات في حكم التقليص.
أم ــا ق ـطــاع ال ـص ـحــة ،ف ــا ي ـبــدو أفـضــل
ً
حــاال مع الخدمات املقدمة في اململكة
عـبــر  25مــرك ـزًا صـحـيــا تـعــانــي نقصًا
فــي ال ـك ــوادر واألدويـ ــة وتقليص عــدد
املراجعني والحد من التحويالت إلى
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،ب ـخ ــاص ــة فـ ــي حـ ــاالت
الوالدة.

واقع الالجئين في المملكة
زادت فــي السنتني األخـيــرتــن وتـيــرة
األزمـ ــة املــال ـيــة ل ــ«وك ــال ــة ال ـغ ــوث» إلــى
حد أن األخـبــار املتعلقة بها ال تخرج
عــن نـطــاق تقليص الـخــدمــات املقدمة
إل ــى الــاجـئــن وال ـنــازحــن فــي كــل من
األردن ،وال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة ب ـمــا فيها
شــرق ال ـقــدس ،وقـطــاع غ ــزة ،وســوريــا،

ولـبـنــان .وم ــع وج ــود النسبة الكبرى
من الالجئني في األردن ،املقدرة بنحو
 %41مــن كــامــل األع ــداد املسجلة على
قوائم «األونروا» ،فإن القلق في اململكة
ال يتناسب مــع ه ــذه األرقـ ــام كـمــا هي
ً
الحال في غزة مثال ،املتضرر األول من
األزمة «املفتعلة» في رأي كثيرين.
تقول النكتة املتداولة إن الفلسطينيني

استلم موظفو الوكالة
في األردن مستحقات
آب قبل موعدها

فـ ـ ــي األردن «ن ـ ـ ــام ـ ـ ــوا ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
واستيقظوا أردنيني» ،وذلك بعد قرار
وحدة الضفتني في نيسان  ،1950ولم
َ
ُيستثن من هذا القرار الجئو املخيمات
ال ـثــاثــة عـشــر (ث ــاث ــة مـنـهــا مخيمات
ّ
غ ـيــر رس ـم ـي ــة) ،إل أبـ ـن ــاء غـ ــزة الــذيــن
ت ـقــدر «األون ـ ـ ــروا» عــددهــم فــي اململكة
ً
بـ 140ألف الجئ ،يعيشون أحواال هي
األق ـس ــى ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق .ه ــذا الـتــوســع
الــديـمــوغــرافــي ف ــرض مـعــادلــة جــديــدة
أتــاحــت لالجئني والـنــازحــن الـخــروج
مــن قوقعة املخيم وتلقي خــدمــات من
ال ــدول ــة األردنـ ـي ــة كـمــواطـنــن عــاديــن.
وي ــأت ــي ذل ــك أي ـضــا ان ـع ـكــاســا ل ـخــروج
آالف سـ ـك ــان امل ـخ ـي ـم ــات ل ـل ـع ـيــش فــي
ً
املدن ،ومنهم من لم يعد أصال يستفيد
من خدمات «وكــالــة الـغــوث» مباشرة،
م ــع أن أي مـعــامـلــة حـكــومـيــة متعلقة
ً
بـ ـ ـ ـ ـ ــاألوراق ال ـث ـب ــوت ـي ــة مـ ـث ــا تـتـطـلــب

اإلفصاح عن وثيقة اللجوء.
ت ـع ــام ـل ــت الـ ــدولـ ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة ب ــدوره ــا
م ــع م ــوض ــوع ال ــاج ـئ ــن ع ـبــر «دائ ـ ــرة
ال ـشــؤون الفلسطينية» ،وهــي امـتــداد
للمؤسسات الــرسـمـيــة الـتــي أنشأتها
الحكومة لرعاية الالجئني والنازحني،
ومــرجـعـيـتـهــا وزارة ال ـخــارج ـيــة الـتــي
تشرف على شــؤون املخيمات وأيضًا
أن ـش ـط ــة وبـ ــرامـ ــج «األون ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» .تـحــت
ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،أجـ ــرى وزيـ ــر الـخــارجـيــة
أي ـم ــن ال ـص ـفــدي جـ ــوالت دبـلــومــاسـيــة
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـحــالــي ذات صلة
بملف الوكالة ،وكــان من الشخصيات
األساسية في مؤتمرات املانحني التي
أقيمت لتالفي األزمة.
وه ـنــا م ــن امل ـهــم الـتــذكـيــر ب ــأن سهولة
الساحة األردنية في تصفية أساسات
الـقـضـيــة الفلسطينية ،وع ـلــى رأسـهــا
حق العودة والالجئني ،تنبع من قوة

أما املطالبات برفع رواتب العاملني في
«األون ــروا» بما يتناسب مع التضخم
االقتصادي في الدولة املضيفة ،فبقيت
م ــن دون تـفـعـيــل ،ب ــل ع ــرض ــت اإلدارة
زي ــادة مقطوعة اضـطــر العاملون إلى
قبولها .لذلك ،يمكن قراءة األزمات في
«األونــروا» من حقيقة أنها «بالونات»
اخـ ـتـ ـب ــار ل ـ ـ ـ ــردود ال ـف ـع ــل الـ ـت ــي غــال ـبــا
تتسم بالبحث عن حلول على حساب
الالجئ مع إعفاء املجتمع الدولي من
م ـســؤول ـيــاتــه ،وم ــع ال ــرض ــوخ لـ ــإرادة
األميركية التي يمكن تجاوز ما كانت
تقدمه على أساس أنه مبلغ تستطيع
ال ـ ـ ـ ــدول امل ــانـ ـح ــة ج ـم ـع ــه ،مـ ــع اإلق ـ ـ ــرار
بــوجــود ظ ــروف دولـيــة تـشــدد الخناق
على «األونروا» وتسعى إلى إنهائها.
ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو أن «األونـ ـ ـ ـ ــروا» فـقــدت
ذاك ــرت ـه ــا ،وأن إدارتـ ـه ــا ت ـت ـصــرف من
بــاب املوظف الــدولــي الــذي يسعى إلى
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى مـ ـك ــان ع ـم ـلــه ح ـت ــى لــو
ع ــزل ع ـمــل ال ــوك ــال ــة ع ــن واقـ ــع الـلـجــوء
وقــدم على صــورة خالفات مع عاملني
بـ ـمـ ـع ــزل عـ ــن ك ــونـ ـه ــم الج ـ ـئـ ــن ،وذلـ ــك
بفصل خدماتها عــن السياسة كأنها
لـ ــم ت ــؤس ــس ن ـت ـي ـجــة ظ ـ ــرف س ـيــاســي
ف ــي األسـ ـ ــاس ،وهـ ــذه لـيـســت ادع ـ ــاءات
بــل أت ــت مــذكــورة بــوضــوح فــي رســالــة
كــري ـن ـبــول إلـ ــى امل ــوظ ـف ــن ب ـعــد إع ــان
ب ــدء ال ـعــام ال ــدراس ــي ،عـنــدمــا ق ــال« :ال
بــد لــي مــن اإلص ــرار أنــه ال يمكن تكرار
الوضع بفقدان السيطرة على مكاتبنا
والتصريحات غير املسؤولة من جانب
قادة اتحاد املوظفني كما كانت الحال
في غزة .وكما تبني في جميع األقاليم
األخــرى ،فقد وجدنا الحلول واتخذنا
خطوات إلى األمــام عبر حــوار حقيقي
بــن االت ـحــادات واإلدارة .لقد اخـتــارت
قيادة االتحاد في غزة السياسات غير
الصائبة في اإلقصاء والتسييس».

مقالة تحليلية

إسرائيل و«شماعة» تحميل السلطة
عرقلة التهدئة
يحيى دبوق
يتداخل اتفاق التهدئة في طور التبلور بني حركة
«حماس» واالحتالل اإلسرائيلي من جهة ،ورفض
السلطة الفلسطينية له من جهة أخرى ،ضمن تداخل
مــن شأنه تأجيل إعــان االتـفــاق دون إلغائه .فقد
بات واضحًا أن من مصلحة إسرائيل وشركائها
اإلقليميني إشراك السلطة في االتفاق كطرف منفذ
له ،وإن كان من ناحية الشكل ،وتحديدًا ما يتعلق
بالطرف املـســؤول عن املعابر املـقــررة عودتها إلى
عملها شبه الكامل مع قطاع غــزة ،إن من الجانب
اإلسرائيلي ،كمعبري «كرم أبو سالم» و«إيريز» ،أو
من الجانب املصري :معبر رفح.
هـ ــذه امل ـس ــؤول ـي ــة ،ح ـتــى ال ـش ـك ـل ـيــة م ـن ـهــا ،جـ ــزء ال
ينفصل مبدئيًا عــن االت ـفــاق مــن جـهــة إســرائـيــل،
وأح ــد أســاســات ال ـقــدرة على تسويقه فــي الــداخــل
اإلسرائيلي ،األمر الذي ترفضه رام الله في املقابل
وتسعى إلــى ال ـحــؤول دون ــه .فمن ناحية السلطة،
ّ
وبغض النظر عن ضرورة موازنة مصالح الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي وتـقـلـيــص م ـعــانــاتــه ،فــإمــا أن تحكم
هــي الـقـطــاع ،وم ــن ثــم املـســؤولـيــة عـنــه وع ــن الـجــزء
الفلسطيني مــن االتـفــاق بموجب حكمها الكامل،
وإال فال «تعاون» ،بل محاولة إفشاله .لكن موقف
السلطة ومطالباتها غير وارد وغير ممكن تحققه
بــال ـقــدرة الــذات ـيــة ال ـتــي ال تـصــل إل ــى ح ـ ّـد الـتـصــور
النظري في مواجهة «حماس» والفصائل األخرى
ف ــي غـ ــزة ،م ــا يـعـنــي «ان ـت ـظ ــار» إس ـق ــاط «ح ـمــاس»
عبر إسرائيل ،وهي املهمة التي ترفضها تل أبيب
للتعذر ،ولألثمان َّ
املقدر دفعها وتكبدها ،وهي في
األســاس (التكلفة والخسائر) التي تدفع إسرائيل
إلى اتفاق التهدئة.
مــع ذلــك ،وإن كــان هــذا توصيف املشهد ومصالح
أطرافه ،وتحديدًا السلطة الفلسطينية التي لن تمتنع
عن فعل أي شيء للحؤول دون اتفاق التهدئة ،فإنه
ً
في املوازاة توصيف قد يكون مضلال أو ناقصًا .في
التوصيف األدق ،يتضح أن إسرائيل التي توصلت
إلى تقديرات تدفع إلى اطمئنان أن ال مصلحة لديها
باملطلق في مباشرة حرب مع القطاع أو فعل ما من
شأنه التسبب في حرب ،تريد في مــوازاة التوصل
إلــى التهدئة دفــع أقــل مــن الحد األدن ــى مــن األثمان

العسكرية والسياسية ،وكذلك املعنوية ،األمر الذي
يدفعها إلــى إش ــراك السلطة فــي االتـفــاق كــي تمنع
تــداع ـيــاتــه الـسـلـبـيــة ف ــي ح ــال ام ـت ـنــاع األخ ـي ــرة عن
املشاركة .وهــو للمفارقة ما تدركه السلطة جيدًا،
وتعمل ً
بناء عليه ضد «حماس» في صراعها معها.
في الوقت نفسه ،يمكن التأكيد أن إسرائيل بمعية
شركائها اإلقليميني ،إضــافــة إلــى إج ــراءات مالية
ولوجستية وإدارية تقدم عليها ،هي حيال تقليص
ارت ـبــاط غــزة ب ــرام الـلــه ،ويمكنها تـجــاوز مشاركة
الـسـلـطــة ف ــي االتـ ـف ــاق وك ــذل ــك ال ـح ــد م ــن تــداع ـيــات
إجراءاتها و«عقوباتها» التي تهدد باإلقدام عليها.
وال ــواض ــح أن ام ـت ـنــاع إســرائ ـيــل ع ــن ه ــذه املـقــاربــة
وإصرارها على إشراك السلطة مبنية على خشيتها
من رد فعل األخيرة وإمكان التأثير السلبي ملوقفها
فــي دوره ــا ووظـيـفـتـهــا إل ــى جــانــب االح ـت ــال ،وإن
اقتصر ذلك في حد أدنــى على اإلضــرار بالوظيفة
األمنية للسلطة ،وهذا السبب يأتي إلى جانب سعي
تل أبيب إلى عدم الظهور أو تقليص الظهور كجهة
رضخت لحركة «حماس» وخيار املقاومة ،في أنها
تنازلت للسلطة وليس لفصائل املقاومة في غزة.
وإح ــدى أهــم الــوســائــل الـتــي تستخدمها إسرائيل
لتليني مــوقــف السلطة ،تحميلها مسؤولية فشل
اتـفــاق التهدئة ،لكونها الجهة التي تعرقل تبلوره
النهائي ،ومن ثم محاولة نقل الصراع بني االحتالل
والفصائل وسـكــان القطاع إلــى صــراع فلسطيني
 فـلـسـطـيـنــي ،وه ــو إن ك ــان صـحـيـحــا (الـعــرقـلــة)ب ـجــزء م ـنــه ،لـكـنـهــا مـســؤولـيــة م ـج ـتــزأة ونــاقـصــة،
والجهة األكثر عرقلة لبلورة هذا االتفاق هو موقف
االحتالل نفسه وإصراره على تقليص ما أمكن من
تنازالته األمنية والسياسية ،ومما يبدو املعنوية.
التقدير أن مزيدًا من الثبات الفلسطيني للفصائل
فــي وجــه االحـتــال وإع ــادة التصويب على املحتل
دون االنـجــرار باملطلق إلــى مقاربته ،مــن شأنه أن
يــدفــع تــل أبـيــب وشــركــاءهــا اإلقـلـيـمـيــن ،مــع أو من
دون السلطة ،إلــى إيجاد «حـلــول» التفاق ال يمكن
وال يريد االحـتــال الـحــؤول دون ــه ،وإن كــان يلزم ـ
في نهاية املطاف ـ دفع أثمان أكثر ،في حال امتناع
السلطة عن املشاركة فيه.

ّ
ّ
ّ
روما تهاجم الفرنسيين :أنانيون يحملون غطرسة اســتعمارية!

ّ
سالفيني :ما تقوم به فرنسا استكمال لتدخل ( 2011أرشيف)

ّ
صحافي أجراه
حوار
في ّ
ّ
أمس ،شن وزير الداخلية
ونائب رئيس الوزراء
ّ
اإليطالي ،ماتيو سالفيني،
هجومًا جديدًا على فرنسا
بخصوص ّدورها في ّ
الملف الليبي ،حيث رأى أن
ّ
الفرنسيين ما
المسؤولين
«غطرسة
زالوا يحملون ّ
هم
المستعمرين» ،وأن ّ
مستمرون في التدخل
«بناء على ّ
ً
أنانية صرفة»

منذ انـتـهــاء قـ ّـمــة «بــاريــس  »2فــي 29
أيار املاضي ،والوصول إلى توافق بني
ّ
الليبيني حــول خريطة
أغلب الفرقاء
طريق مــن ضمنها إنـجــاز انتخابات
ورئاسية في كانون ّ
ّ
ّ
األول
تشريعية
هذا العام ،لم ّ
يمر أسبوع من دون أن
ّ
ّ
إيطالي عن رفض بالده
يعبر مسؤول
لهذا املـســار .في الشهرين األخيرين،
ج ــاءت تـصــريـحــات فــي ه ــذا االت ـجــاه
مــن رئـيــس الـ ــوزراء جــوزيـبــي كونتي
ّ
األميركي دونالد
عند لقائه الرئيس
ترامب في واشنطن ،حيث طلب منه
أن ي ـكــون ب ـلــده «امل ــرج ــع األوروب ـ ـ ـ ّـي»
ّ
الليبي .كذلك أفادت جريدة
في امللف
ّ
«إل ج ــورن ــال ــي» بـ ــأن وزي ـ ــرة ال ــدف ــاع
ّ
ّ
الفرنسية
اإليطالية قالت لنظيرتها
ّ
عقب اجتماع وزاري في مقر الناتو:
ّ
«لنكن واضحني ،إن القيادة في ليبيا
لنا».

ّ
لـ ـك ــن ال ـح ــدي ــث األكـ ـث ــر ص ــراح ــة ك ــان
يأتي دائمًا من لدن ماتيو سالفيني،
ال ــذي يـتــولــى إل ــى جــانــب مسؤوليته
ال ـح ـكــومـ ّـيــة زع ــام ــة ح ــزب «ال ــراب ـطــة»
(راب ـ ـطـ ــة ال ـش ـم ــال س ــاب ـق ــا) الـيـمـيـنـ ّـي
ويـ ـط ــرح ن ـف ـســه ك ـش ـخــص ص ــري ــح ال
ّ
التقليديني
يتبنى لـغــة الـسـيــاسـ ّـيــن
املــزدوجــة .سالفيني ،في تصريحاته
السابقة ،وفي حواره أمس مع جريدة
«إل جــورنــالــي» ،ذهــب فــي آرائ ــه أبعد
م ــن ت ـح ـف ـظــات زم ــائ ــه ال ـح ـكــومـ ّـيــن
ّ
التقنية ،التي تتركز على االرتــدادات
الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة املـ ـمـ ـكـ ـن ــة ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ع ـقــد
انتخابات سابقة ألوانـهــا فــي ليبيا،
أي دون إعداد ما يكفي من املؤسسات
والـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن ،وقـ ـب ــل عـ ـق ــد م ـصــال ـحــة
صلبة.
فـ ــي ح ـ ـ ـ ــواره األخ ـ ـي ـ ــر ،ات ـ ـخـ ــذ ه ـج ــوم
ســال ـف ـي ـنــي ع ـل ــى ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ــن طــابـعــا

ً
شامال ،من ذلك التذكير بأنهم «سببوا
وقـ ـ ـ ــوع كـ ـ ـ ـ ــوارث ف ـ ــي عـ ـه ــد (ال ــرئـ ـي ــس
الـســابــق معمر) الـقــذافــي» ،فــي إشــارة
ّ
الحيوي الذي لعبه الرئيس
إلى الدور
ّ
الفرنسي ّ األسبق نيكوال ســاركــوزي،
ّ
عسكريًا وتغيير النظام
فــي التدخل
الـلـيـبـ ّـي .ورأة الــوزيــر اإليـطــالـ ّـي أن ّما
تقوم به فرنسا اآلن استكمال لتدخل
 ،2011حـيــث ق ــال« :ه ــا هــم يـحــاولــون
اآلن مع مــاكــرون االستمرار في نفس
ّ
ال ـخ ــط بـتـحــديــد م ــوع ــد لــانـتـخــابــات
دون إش ــراك ّ
أي شخص آخ ــر ...فرض
م ــوع ــد لـلـتـصــويــت ع ـلــى ب ـلــد ال ي ــزال
م ـن ـق ـس ـم ــا وت ـ ـع ـ ـ ّـرض ل ـ ـضـ ــربـ ــات ،فــي
الـعــاشــر مــن كــانــون األول ،أمــر خطير
وغطرسة مستعمرين ،ال يزال الوزراء
ّ
الفرنسيون يحافظون عليها».
ـك ،ع ـ ــاود ســالـفـيـنــي
ع ـ ــاوة ع ـل ــى ّذل ـ ـ ّ
ّ
الفرنسيني يأتي
اإلشارة إلى أن تدخل

ـاء ملصالحهم الــوطـنـ ّـيــة وبـنـ ً
«اب ـت ـغـ ً
ـاء
ّ
ع ـلــى أن ــان ــي ــة ص ــرف ــة» .ويـحـتـمــل هــذا
الكالم عدة أوجه للتأويل ،حيث يفهم
ّ
عـلــى أن فــرنـســا تـسـعــى إل ــى احـتـكــار
ّ
الليبي ،ففي حال تنفيذ خريطة
امللف
الطريق املـقــررة في بــاريــس ،سيصير
ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ــون امل ــرج ـع ـ ّـي ــة األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة
ّ
الرئيسية لألطراف الليبية املتنازعة،
ّ
مـقــابــل مــوقــع ث ــان ــوي إلي ـطــال ـيــا .لكن
يـمـكــن أن يـفـهــم أي ـض ــا ك ــإش ــارة على
رغ ـبــة فــرن ـســا ف ــي ض ـمــان مكتسبات
ّ
اقتصادية في ليبيا ،ســواء في قطاع
ال ـطــاقــة أو ف ــي ق ـطــاع إع ـ ــادة اإلع ـمــار
والـتـسـلـيــح ،وه ــو أم ــر ق ــد يــأتــي على
حـ ـس ــاب الـ ـش ــرك ــات اإليـ ـط ــال ـ ّـي ــة ال ـتــي
تـمـتـلــك اس ـت ـث ـم ــارات وخ ـط ـطــا كـبــرى
وتـسـتــأثــر ب ــأج ــزاء مـهـ ّـمــة م ــن الـســوق
ّ
الليبية.
ّ
ّ
لـكــن الـهـجــومــات الـكــامــيــة ،والجهود

17

الــدب ـلــومــاسـ ّـيــة اإلي ـط ــال ـ ّـي ــة غ ــرب ــا ،مع
واشنطن وأملانيا وبريطانيا ،وشرقًا،
م ــع م ـصــر وب ـق ـيــة دول ج ـ ــوار لـيـبـيــا،
ّ
لــن تظهر نتائجها إل بعقد مؤتمر
رومــا هــذا الخريف (فــي شهر تشرين
الثاني) الذي يسعى إلى إطالق مسار
ّ
ـواز لجهود فرنسا .ومــع أن ترامب
مـ ٍ

فشل البرلمان ،المتركز
في مدينة طبرق ،في
إقرار قانون االستفتاء
على الدستور

ّ
لن يتمكن من حضور املؤتمر بسبب
التزامات أخرى ،وفق ما قالته وسائل
إع ـ ــام أم ـي ــرك ـ ّـي ــة ،ورغ ـ ــم قـ ــول املـشـ ّيــر
خ ـل ـي ـفــة ح ـف ـتــر ف ــي حـ ـ ــوار أخـ ـي ــر إن ــه
أي مبادرة ّ
سيدعم ّ
دولية ،بشرط عقد
ان ـت ـخــابــات ف ــي أقـ ــرب اآلج ـ ــال تفضي
إل ــى إفـ ــراز ب ــرمل ــان ورئ ـي ــس منتخبني
يتسلمان املهمات بداية العام املقبل،
للسياسة اإليـطــالـ ّـيــة
وتــوجـيـهــه نـقـدًا
ّ
تستوجب
ها
أن
اعتبر
في ليبيا التي
ّ
«إص ــاح ــا وتـغـيـيـرًا ج ـ ّ
ـذري ــا» ،إال أن ــه
تــوجــد أيـضــا إشـ ــارات عـلــى إم ـكــان أن
ّ
الفرنسية ،ما
تفشل خريطة الطريق
ّ
يعبد الطريق أمام برامج إيطاليا.
ح ـت ــى اآلن ،ف ـش ــل الـ ـب ــرمل ــان ال ـل ـي ـبـ ّـي،
املتركز في مدينة طبرق شرق البالد،
فـ ــي إق ـ ـ ـ ــرار قـ ــانـ ــون االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء عـلــى
الدستور ،حيث ّ
أجــل التصويت عليه
ّ
مرة أخرى إلى ما بعد عيد األضحى،

ع ـقــب ان ـ ــدالع م ـشــاح ـنــات وش ـج ــارات
بني النواب .ووفق بيان ّ
قمة «باريس
 ،»2يجب إقرار قانون االستفتاء على
الــدس ـتــور بـحـلــول  16أي ـل ــول ،ويعني
تـ ــأخـ ــر ذل ـ ــك ت ـع ـط ـي ــل كـ ــامـ ــل امل ـ ـسـ ــار.
وي ـخ ـت ـلــف الـ ـف ــرق ــاء امل ـن ـق ـس ـم ــون بــن
شرق وغرب البالد حول ضرورة إقرار
الــدسـتــور قبل إج ــراء االنتخابات من
عدمه ،ويحمل الدستور املقترح ،الذي
ّ
خالفية،
كتبته لجنة منتخبة ،مسائل
ّ
ّ
ّ
األقليات
خاصة في ما يتعلق بوضع
ّ
اإلثنية في البالد (التبو والطوارق في
الـجـنــوب واألم ــازي ــغ فــي أقـصــى غــرب
الـ ـب ــاد) ،وكـ ــان ق ــد ان ـس ـحــب ع ــدد من
ممثليها من مسار صياغة الدستور
احتجاجًا على عدد من املسائل منها
ت ـعــريــف لـيـبـيــا ك ــدول ــة ع ــرب ـ ّـيــة وع ــدم
ّ
الرسمية.
مساواة لغاتهم باللغة
(األخبار)

