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االفتتاحية

هل تتجه ليبيا نحو صراع »شرعية« جديد؟

ــة  ــة الرشعي ــتمرار أزم ــع اس ــا م ــية يف ليبي ــدات السياس ــل التعقي تتواص

ــا  ــى أحقيته ــدة ع ــر كل واح ــتني ت ــني متنافس ــود حكومت ــل وج يف ظ

ــع  ــة م ــرة القادم ــوءا يف الف ــد س ــد يزي ــع ق ــن الوض ــادة البالد،لك بقي

ــد  تصاعــد وتــرة التحشــيد مــن الطرفــني مــا ينــذر بصــدام مســلح جدي

مــن شــانه أن يعيــد البــالد اىل مربــع االحــراب الــذي عانــت منــه طيلــة 

ــة. ــنوات املاضي الس
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 يف تطــور جديد،طالبــت وزارة الداخليــة باحلكومــة 
املكلفــة مــن مجلــس النــواب برئاســة فتحــي باشــاغا،كافة 
والتأهــب  االســتعداد  درجــات  أقصــى  برفــع  مكوناتهــا 
حلمايــة املمتلــكات العامــة واخلاصــة واملرافــق واألهــداف 
إلــى  دعتهــم  تخريب.كمــا  أو  عبــث  أي  مــن  احليويــة 
املحافظــة علــى أمــن وســامة املواطنــن والعمــل علــى 
فــرض األمــن واســتتبابه داخــل العاصمــة طرابلــس وكافــة 

املــدن واملناطــق علــى التــراب الليبــي. 

وحــّذرت الــوزارة، كافــة مكوناتهــا مــن االنخــراط يف أي 
أعمــال قــد تهــدد األمــن العــام أو االلتحــاق بــأي تشــكيات 
الليبيــة وحقهــا  أمــام شــرعية احلكومــة  مســلحة تقــف 
ــة طرابلس.مشــددة  ــا مــن داخــل مدين يف ممارســة مهامه
علــى أن القانــون فــوق اجلميــع وإنــه ســيكون الــرادع لــكل 

مــن يحمــل الســاح لترهيــب وترويــع األمنــن مــع التأكيــد 
علــى أن العفــو والصفــح واملصاحلــة هــو شــعار احلكومــة 

الليبيــة.

يأتــي هــذا يف أعقــاب حتذيــر وجهــه رئيــس حكومــة 
باشــاغا حلكومــة  فتحــي  ليبيــا  الوطنــي يف  االســتقرار 
الوحــدة الوطنيــة برئاســة عبــد احلميــد الدبيبــة قائــا 
انهــا »انتهــت صاحيتهــا ومدتهــا وهــي ليســت شــرعية«. 
وأضــاف باشــاغا يف بيــان لــه :«يــا رجــال ليبيــا الشــرفاء، 
جنــوًدا  تكونــوا  فــا  ومســتقبله،  الوطــن  عمــاد  أنتــم 

للظاملــن«.

وأضــاف البيــان،أن احلكومــة الليبيــة برئاســة فتحــي 
باشاغا تؤكد أنه »ال ظلم وال قتال مع من اتبع الشرعية«.
محــذرا مــن أن »مــن يرفــع الســاح علــى احلكومــة الليبيــة 

طالبت وزارة الداخلية باحلكومة املكلفة من مجلس النواب برئاســـة 
فتحـــي باشـــاغا،كافة مكوناتهـــا برفـــع أقصـــى درجـــات االســـتعداد 
والتأهـــب حلمايـــة املمتلـــكات العامـــة واخلاصة واملرافـــق واألهداف 

احليوية.
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ســياحقه القانــون ويحاكــم«. وأكــد أن »العفــو والصفــح 
واملصاحلــة لــكل مــن ينضــم حتــت لــواء الشــرعية، ويعمــل 

حتــت ســلطة الدولــة التــي متثلهــا احلكومــة الليبيــة«.

بامكانيــة  جديــدا  انــذارا   تبــدو  التصريحــات  هــذه 
ــن الطرفن،خاصــة  ــات عســكرية ب الذهــاب نحــو مواجه
الوحــدة  حكومــة  رئيــس  عقــد  اعقــاب  يف  تأتــي  وانهــا 
املاضي،اجتماًعــا  الدبيبة،االحــد  عبداحلميــد  الوطنيــة، 
وزيــر داخليتــه واملســؤولن؛ ملناقشــة االســتعدادات  مــع 
لصــد أي هجــوم مباغــت يف ظــل األنبــاء عــن حتــركات 

ميدانيــة متزايــدة حــول هجــوم محتمــل.

التعقيــد  مــن  مزيــد  نحــو  وتوجهــه  الوضــع  صعوبــة 
والتــأزم ازدادت مامحهــا وضوحــا مــع جتــدد التحذيــرات 
الدوليــة مــن االنــزالق نحــو العنــف حيــث عبــرت الواليــات 

املتحــدة يف بيــان بيــان لهــا عــن قلقهــا العميــق مــن جتــدد 
التهديــدات مبواجهــات عنيفــة يف العاصمــة الليبيــة، داعية 
ــن أجــل جتــاوز االنســداد  ــاث خطــوات م ــام بث ــى القي إل

ــا. السياســي الراهــن يف ليبي

نيــد  األمريكيــة  اخلارجيــة  وزارة  باســم  املتحــدث 
برايس،دعــا »أولئــك الذيــن يخاطــرون باجلــر مــرة أخــرى 
إلــى العنــف إلــى إلقــاء أســلحتهم«،واضاف »ونحــث بشــكل 
خــاص قــادة ليبيــا علــى إعــادة االلتــزام دون تأخير بتحديد 
أســاس دســتوري لانتخابات الرئاســية والبرملانية«.وشــدد 
املتحــدث األمريكــي علــى أن عــدم االســتقرار املســتمر 
ــد  ــل خــاص جدي ــر باحلاجــة امللحــة لتعيــن ممث هــو تذكي
ــا الســتئناف جهــود  ــام لــأمم املتحــدة يف ليبي لأمــن الع

الوســاطة، بدعــم موحــد مــن املجتمــع الدولــي.

 عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبداحلميد الدبيبة،اجتماًعا 
مـــع وزيـــر داخليتـــه واملســـؤولني؛ ملناقشـــة االســـتعدادات لصـــد أي 
هجـــوم مباغـــت يف ظل األنباء عـــن حتركات ميدانيـــة متزايدة حول 

هجـــوم محتمل.
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يف  للدعــم  املتحــدة  األمم  بعثــة  وبدورها،عبــرت 
مــن حتشــيد  يجــري  »مــا  ازاء  البالــغ  قلقهــا  ليبيا،عــن 
للقــوات وتهديــدات باللجــوء إلــى القــوة لتســوية مزاعــم 
الشــرعية يف ليبيا«.مؤكــدة يف بيــان لها،بــأن االنســداد 
السياســي احلالــي وجميــع أوجــه األزمــة التــي حتيــق بليبيا 
ال ميكــن حلهــا باملواجهــة املســلحة، وأن حــّل هــذه القضايــا 
ال يأتــي إال مــن خــال ممارســة الشــعب الليبــي حلقــه يف 
ــر  ــة عب ــد شــرعية مؤسســات الدول ــه وجتدي ــار قادت اختي

دميقراطيــة. انتخابــات 

و دعــت البعثــة إلــى وقــف التصعيــد علــى الفــور وتؤكــد 
مجــدداً أن اســتخدام القــوة مــن جانــب أي طــرف أمــر 
غيــر مقبــول ولــن يــؤدي إلــى أي نتيجــة مــن شــأنها ضمــان 
اعتــراف املجتمــع الدولــي، مكــؤدة أنهــا ســتواصل العمــل 
ــة  ــات الفاعل ــع اجله ــة وجمي ــة املعني مــع املؤسســات الليبي

إلعــادة العمليــة االنتخابيــة إلــى مســارها الصحيــح يف 
أقــرب وقــت ممكــن.

مايــو  يف  مســلحة  مواجهــات  اندلعــت  ان  وســبق 
مــن  املعّينــة  الليبيــة  احلكومــة  أعلنــت  املاضي،بعدمــا 
ــى العاصمــة  ــا إل ــان برئاســة فتحــي باشــاغا دخوله البرمل
باشــاغا  يعلــن  ان  قبــل  لســاعات  طرابلس،اســتمرت 
أمغادرتــه العاصمة.وعبــر حينهــا عــن تفاجئــه بالتصعيــد 
مجموعــات  العاصمة،وحّمــل  دخولــه  إثــر  العســكري 
تابعــة حلكومــة الوحــدة الوطنيــة برئاســة عبــد احلميــد 
الدبيبــة املســؤولية عــن األحــداث، واصفــا احلكومــة بأنهــا 

وطنيــا«. »ســاقطة 

ويف املقابل،وصفــت حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة، 
دخــول رئيــس حكومــة االســتقرار فتحــي باشــاغا إلــى 

عبرت بعثـــة األمم املتحدة للدعـــم يف ليبيا،عن قلقها البالغ 
ازاء »مـــا يجري من حتشـــيد للقوات وتهديـــدات باللجوء إلى 

القوة لتســـوية مزاعم الشـــرعية يف ليبيا«.
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طرابلس،بأنهــا »محاولــة بائســة إلثارة الرعــب والفوضى«.
التــي  »األعمــال  هــذه  إدانتهــا  عــن  احلكومــة  وأعربــت 
وصفتهــا بـــ »اإلجراميــة اخلارجــة عــن القانــون« مؤكــدة 
للتعامــل  أنهــا وجهــت كل األجهــزة األمنيــة والعســكرية 

بشــدة مــع كل مــن يهــدد أمــن املواطنــن وســامتهم.

وطفــت أزمــة احلكومتــن إلــى الســطح منــذ تعيــن 
البرملــان الليبــي حكومــة جديــدة خلفــاً للحكومــة الســابقة، 
إجــراء  وتعثــر  السياســي  اجلمــود  مــن  أشــهر  بعــد 
االنتخابــات التشــريعية والرئاســية يف موعدهــا املاضــي 
يــؤدي  أن  مــن  املخــاوف  2021(.وتتصاعــد  )ديســمبر 
تعتنــت االطــراف الليبيــة الــى عــودة وضــع االنقســام الــذي 

ســبق تعيــن الدبيبــة قبــل حوالــي عــام، عندمــا كانــت 
والغــرب. الشــرق  هنــاك حكومتــان متناحرتــان يف 

يف  الشــرعية  صــراع  2011،يتواصــل  العــام  ومنــذ 
ليبيــا الــذي يأمــل الليبيــون يف انهائــه عبــر ارســاء حكومــة 
موحــدة قــادرة علــى ادارة البــاد واخراجهــا مــن مســتنقع 
العنــف واالزمات.لكــن االمــر وفــق الكثيــر مــن املتابعــن 
للشــأن الليبــي يبــدو صعبــا علــى االرض يف ظــل اســتمرار 
دون  برأيــه  طــرف  كل  ومتســك  السياســية  اخلافــات 
مراعــاة ملصلحــة الوطــن واملواطــن الــذي مــازال يعانــي 

أوضاعــا صعبــة جــدا.

سبق ان اندلعت مواجهات مسلحة يف مايو املاضي،بعدما 
أعلنـــت احلكومـــة الليبيـــة املعّينة مـــن البرملان برئاســـة 

فتحي باشـــاغا دخولها إلـــى العاصمة طرابلس.
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شريف الزيتوني

الريسوني والتصريحات ضد اجلزائر وموريتانيا...
 »توريط« املغرب وانفراط »العقد اإلخواني«

ــة عــدد  ــد عضوي ــة عــن تجمي ــاء املســلمني الجزائري ــة العل ــوم الـــ21 مــن أغســطس أعلنــت جمعي ي

مــن ممثليهــا، يف االتحــاد العاملــي للمســلمني، عــى خلفيــة تريحــات رئيــس االتحــاد املغــريب أحمــد 

ــف  ــا والزح ــاد ضّده ــا  إىل »الجه ــد أن دع ــر بع ــاٍد للجزائ ــيايس مع ــف س ــن موق ــرت ع ــوين ع الريس

ــا«،  ــة موريتاني ــم »مغربي ــريب« وزع ــراب املغ ــا لل ــة، وضمه ــة الحدودي ــدوف الجزائري ــة تن ــو والي نح

ــف  ــة الص ــه »جامع ــاره أن ــرى أنص ــذي ي ــاد ال ــم يف االتح ــك الحج ــخصية بذل ــح لش ــر تري يف أخط

ــارات  ــب الخي ــا يف الغال ــي تحكمه ــة الت اإلســالمي« يف العــامل ويزعــم القفــز عــى التقســيات القطري

ــات. ــآى بالخالف ــية امل السياس
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العلمـــاء  جمعيـــة  رئيـــس  قســـوم،  الـــرزاق  عبـــد  وقـــال 
نشـــاط  جتميـــد  تقـــرر  إنـــه  اجلزائـــر،  يف  املســـلمني 
األعضـــاء، إلـــى حـــني تقـــدمي اعتـــذار صريـــح ودقيـــق مـــن 
منصبـــه.  مـــن  اســـتقالته  أو  الريســـوني  أحمـــد  رئيســـها 
ودعـــا قســـوم كل العلمـــاء املســـلمني املنضوين يف االحتاد، 
املطالبـــة  يف  ودعمـــه  اجلزائـــري  الفـــرع  قـــرار  تبنـــي  إلـــى 
بتنحيـــة الريســـوني مـــن منصبـــه، مشـــيرا إلـــى أن القـــرار 
»جـــاء نتيجـــة متســـك رئيســـها املغربـــي أحمد الريســـوني، 
بتصريحاتـــه العدائيـــة واملشـــينة يف حـــق اجلزائـــر«. وقال 
»اســـتغل  املغربـــي  الداعيـــة  إن  اجلزائـــري  الفـــرع  رئيـــس 
اجلزائـــر  علـــى  ســـمومه  لينفـــث  جامعـــا  إســـاميا  منبـــرا 
يف  جـــارة  دولـــة  علـــى  املبـــرر  غيـــر  هجومـــه  يف  واســـتمر 

تصـــرف ال يليـــق مبنصـــب رئيس االحتاد العاملـــي للعلماء 
املســـلمني الـــذي تبنى نعرة عصبية توســـعية على حســـاب 

قولـــه. حســـب  واســـتقاليته«،  االحتـــاد  اســـتقرار 

يف  عضويتهـــم  جتميـــد  جزائريـــا  عاملـــا   25 وأعلـــن 
علـــى  احتجاجـــا  املســـلمني  لعلمـــاء  العاملـــي  االحتـــاد 
تلـــك التصريحـــات التـــي اعتبروهـــا »مســـتفزة وعدائيـــة« 
يوســـف  مـــن  املقربـــني  أحـــد  يعتبـــر  الـــذي  للريســـوني، 
مشـــترطني  لاحتـــاد،  التاريخـــي  »الزعيـــم«  القرضـــاوي، 
عودتهم بتنحيته ملا ميثله من »فرقة« للصف اإلســـامي، 
بـــني  التقليديـــة  السياســـية  اخلافـــات  يف  وانخراطـــه 
عـــن خيـــارات  بالســـكوت  إيـــاه  واجلزائـــر، متهمـــني  بـــاده 

االحتـــاد العاملـــي لعلماء املســـلمني أمام انتقادات كبيـــرة يف أكثر من مـــكان يف العالم 
اإلســـالمي، بســـبب مـــا تلحقـــه مـــن اتهامـــات عـــن ارتباطـــه مبجموعـــات اإلســـالم 

السياســـي وعبـــره يتـــم التســـويق دوليا ملا يعـــرف اليـــوم بـ«اإلســـالم املعتدل«.
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املغـــرب يف عاقـــة بالصـــراع العربـــي اإلســـرائيلي وتطبيـــع 
العاقـــات مـــع كيـــان االحتال، الـــذي مثل ورطـــة لقاعدة 
املغـــرب  يف  حكومتهـــم  وّقعـــت  الذيـــن  املســـلمني  اإلخـــوان 

التطبيـــع وثيقـــة  علـــى  قبـــل مغادرتهـــا احلكـــم 

الريســـوني لـــم يتســـبب يف أزمة مع اجلزائـــر فقط، بل 
ســـبق ذلك غضـــب موريتاني علـــى تصريحـــات اعتبر فيها 
أن موريتانيـــا جـــزء مـــن املغـــرب واســـتقالها خطـــأ، قائا 
إن “وجـــود موريتانيـــا غلـــط وأن بيعـــة علمـــاء موريتانيـــا 
وأعيـــان موريتانيـــا أو مـــا يســـمى اآلن مبوريتانيـــا أو بـــاد 

شـــنقيط، للعـــرش العلـــوي يف املغرب، بيعـــة ثابتة”، األمر 
الـــذي جعـــل الناطـــق باســـم احلكومـــة املوريتانيـــة محمد 
مـــاء العينـــني ولـــد أييه، يـــرد بــــ“أن التصريحـــات الصادرة 
عـــن أحمـــد الريســـوني بخصـــوص موريتانيـــا تصريحـــات 
ومـــردودة  ومشـــجوبة،  ومدانـــة  ومســـتنكرة،  منَكـــرة 
لصاحبهـــا، ولـــكل مـــن تامس لديه هـــذه التصريحات أي 
هـــوى«، مضيفـــا أن الكام املذكور ال مســـتند له، وال ميكن 
الصدقيـــة؛  مـــن  نـــوع  أي  يســـتند ألي مصـــدر مينحـــه  أن 
وضـــد  وشـــواهد اجلغرافيـــا،  التاريـــخ  شـــواهد  ألنـــه ضـــد 
القوانـــني والشـــرائع التـــي حتكـــم الـــدول وحتكـــم العاقة 

التصريحـــات املثيرة للريســـوني جعلـــت القاعدة اإلخوانيـــة أمام حرج كبير وخوف، متســـائلة 
عـــن الدافع الذي جعل رئيســـه يخرج بتصريحـــات غريبة عن اجلزائـــر وموريتانيا، مبا ميكن 
أن يهـــدد »وحدتـــه« ومســـتقبله، خاصـــة أنـــه احلاضنـــة التي تقـــّدم الدعـــم املالـــي لفروعه 
واملقربـــني منـــه ولـــه حتـــى تأثيـــر سياســـي يف بعـــض الـــدول خاصـــة تركيـــا وقطـــر املمولتني 
الرئيســـيتني واملدافعتـــني عنـــه يف وجه الضغوطات التـــي متارس التخاذ موقـــف عاملي ضّده.
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بـــني الشـــعوب واألشـــخاص، كمـــا أنـــه ُيناقـــض ســـلوك من 
ُينتظـــر منـــه أن ينشـــر الطمأنينـــة وينشـــر احتـــرام اآلخر، 

وأن يلتـــزم بعـــدم اســـتفزاز األشـــخاص”.

العلمـــاء  هيئـــة  رئيـــس  صالـــح،  الشـــيخ  قـــال  كمـــا 
“إن  العاملـــي،  االحتـــاد  حتـــت  املنضويـــة  املوريتانيـــني 
واملســـتفز...  املريـــب  احلديـــث  علـــى  اطلعـــت  الهيئـــة 
املغاربـــة  بعـــض  مبواقـــف  فيـــه  ذكـــر  والـــذي  للريســـوني، 
مـــن اســـتقال موريتانيـــا أيـــام اســـتقالها”.. معتبـــرا “أن 
املوريتانيـــة«،  الســـيادة  علـــى  تطـــاول  فيـــه  احلديـــث  هـــذا 
و«أن موريتانيـــا لـــم تخضـــع حلكـــم أي دولـــة منـــذ القـــرن 
اخلامـــس الهجـــري غيـــر دولـــة املرابطـــني التـــي تأسســـت 
يف موريتانيـــا، وخضعـــت لهـــا بعـــض دول اجلـــوار، وامتـــد 

األندلـــس”. إلـــى  ملكهـــا 

املوريتانـــي  اإلســـامي  القيـــادي  شـــّن  جانبـــه  مـــن 

محمـــد جميـــل منصورهجومـــا علـــى الريســـوني بالقـــول 
علـــى  الريســـوني  أحمـــد  الدكتـــور  يصـــر  ملـــاذا  أعـــرف  “ال 
إن  فالقـــول  ملوريتانيـــا،  ومســـيئة  مســـتفزة  تصريحـــات 
وجـــود موريتانيـــا خطـــأ، خطـــأ مبنطـــق التاريـــخ، وخطـــأ 
كان  لـــو  السياســـة،  مبنطـــق  وخطـــأ  اجلغرافيـــا،  مبنطـــق 
احلديـــث عامـــًا عـــن دول املســـلمني والدعوة إلـــى وحدتهم 
لتفهمنـــا، ولـــو كان احلديـــث عـــن التاحـــم املغاربي الذي 

ألنصتنـــا”. خصوصياتهـــم  اجلميـــع  فيـــه  يتناســـى 

القاعـــدة  جعلـــت  للريســـوني  املثيـــرة  التصريحـــات 
العربيـــة  واملنطقـــة  اإلســـامي  العالـــم  يف  اإلخوانيـــة 
االحتـــاد  »كيـــان« بحجـــم  علـــى  وخـــوف  كبيـــر  حـــرج  أمـــام 
الـــذي  العاملـــي لعلمـــاء املســـلمني، متســـائلة عـــن الدافـــع 
اجلزائـــر  عـــن  غريبـــة  بتصريحـــات  يخـــرج  رئيســـه  جعـــل 
ومســـتقبله،  »وحدتـــه«  يهـــدد  أن  ميكـــن  مبـــا  وموريتانيـــا، 

الريســـوني لـــم يتســـبب يف أزمـــة مع اجلزائـــر فقط، بل ســـبق ذلك غضـــب موريتاني على تصريحـــات اعتبر 
فيهـــا أن موريتانيا جـــزء من املغرب واســـتقاللها خطأ.



11 اخلميس 28  اغسطس   2022  العدد : 228

خاصـــة أنـــه احلاضنـــة التـــي تقـــّدم الدعـــم املالـــي لفروعه 
واملقربـــني منـــه ولـــه حتـــى تأثير سياســـي يف بعـــض الدول 
خاصـــة تركيـــا وقطـــر املمولتـــني الرئيســـيتني واملدافعتني 
عنـــه يف وجـــه الضغوطـــات التـــي متـــارس التخـــاذ موقـــف 
يف  تلحقـــه  التـــي  االتهامـــات  إلـــى  بالنظـــر  ضـــّده،  عاملـــي 
بعـــض  شـــؤون  يف  وبالتدخـــل  اإلرهـــاب  مبلفـــات  عاقـــة 
الـــدول، باإلضافـــة إلـــى ثبوتيـــة دوره الســـلبي يف »موجـــة 
الصريحـــة  الدعـــوة  مســـتوى  يف  ســـواء  العربـــي«  الربيـــع 
لرفـــع الســـاح يف بعض الدول، ســـواء يف الـــدور اإلعامي 
اســـتغل  الـــذي  القرضـــاوي  يوســـف  التاريخـــي  لرئيســـه 
املنابـــر املتاحـــة إلصـــدار فتـــاوى تســـببت يف حـــروب أهليـــة 

الـــدول. تلـــك  كبيـــرة يف  ومشـــاكل سياســـية 

لعلمـــاء  العاملـــي  االحتـــاد  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 

فيهـــا  وضعـــه  التـــي  »الورطـــة«  تـــدارك  حـــاول  املســـلمني 
الريســـوني، بالقـــول إن مـــا قالـــه هـــو رأيـــه اخلـــاص قبـــل 
الرئاســـة ولكنـــه ليـــس رأي االحتـــاد، إال أن التصريحـــات 
لـــدى  »الوطنيـــة«  النزعـــة  وغلبـــة  املضـــادة  والتصريحـــات 
يعتبـــر  تنظيـــم  انفـــراط  إلـــى  تؤشـــر  قـــد  قياداتـــه  بعـــض 
كانـــت  وإذا  اإلســـامية،  املجموعـــات  بقيـــة  بـــني  األقـــوى 
»احلـــرب البـــاردة« بـــني فروع املغـــرب وموريتانيـــا واجلزائر 
مثـــاال حينيـــا، فـــإن االحتاد أمـــام انتقادات كبيـــرة يف أكثر 
مـــن مـــكان يف العالـــم اإلســـامي، بســـبب مـــا تلحقـــه مـــن 
السياســـي  اإلســـام  مبجموعـــات  ارتباطـــه  عـــن  اتهامـــات 
وعبـــره يتـــم التســـويق دوليـــا ملـــا يعـــرف اليـــوم بـ«اإلســـام 

املعتـــدل«.

عبـــد الـــرزاق قســـوم، رئيـــس جمعيـــة العلمـــاء املســـلمني يف اجلزائر، قـــال إنه تقـــرر جتميد نشـــاط األعضاء 
اجلزائريـــني، إلـــى حـــني تقـــدمي اعتـــذار صريح ودقيـــق من رئيســـها أحمد الريســـوني عـــن تصريحاته بحق 

اجلزائر أو اســـتقالته مـــن منصبه.
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جناة فقيري

تواصــل أزمــة القضــاة يف تونــس منحاهــا التصاعــدي منــذ إعــالن الرئيــس 

التونــي قيــس ســعيد، غــرة شــهر جوان/يونيــو املــايض، إعفــاء 57 قاضيــا 

ــم  ــاب. فرغ ــؤ واإلره ــاد والتواط ــة بالفس ــة متعلق ــم مختلف ــة بته وقاضي

أن املحكمــة اإلداريــة بتونــس أصــدرت حكــا يقــي بوقــف تنفيــذ هــذا 

القــرار بحــق 47 قاضيــا إال أن الــراع بــني الســلطات العليــا جعــل مــن هــذا 

القــرار رشارة جديــدة للخــالف وتواصــل ألزمــة القضــاة بالبــالد.

أزمـــة القضاة يف تونس تزداد تعقيدا
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بــن  األزمــة  تــزداد  تصعيديــة جديــدة،  يف خطــوة 
القضائيــة  والســلطة  تونــس  يف  التنفيذيــة  الســلطة 
قــرارات  تنفيــذ  وقــف  قــرار  صــدور  فبعــد  تعقيــدا. 
العــزل التــي طالــت مجموعــة مــن القضــاة التونســية، 
بأمــر مــن املحكمــة اإلداريــة يف تونــس التــي أعلنــت أن  
»قاضــي توقيــف التنفيــذ اســتند يف أحكامــه إلــى نتائــج 
ــة  ــن خــال مطالب ــا م ــي أذن به ــق الت إجــراءات التحقي
وتســبيب  تعليــل  يفيــد  مبــا  املعنيــة  اإلداريــة  اجلهــات 
اإلعفــاءات، لذلــك فــإن التعاطــي القضائــي مــع هــذه 
امللفــات مت بحســب خصوصيــة كل ملــف، وقــد كانــت 
ملفــات األحــكام يف عمومهــا مــن جهــة قبــول إيقــاف 
ــم يتوفــر فيهــا املوجــب  تنفيــذ قــرارات اإلعفــاء التــي ل
الواقعــي والقانونــي«، »رفضــت« وزارة العــدل اإلذعــان 
مــن  ملفــا   109 وأحالــت  وتنفيــذه  القــرار  لهــذا 
ضــد  املالــي،  والفســاد  باإلرهــاب  اخلاصــة  اجلرائــم 

القضــاة املعفيــن بقــرار مــن الرئيــس »قيــس ســعيد« 
اجلنائيــة. املحاكمــة  إلــى 

الســياق،  هــذا  التونســية يف  العــدل  وزارة  وقالــت 
ــي  ــم كالفســاد املال ــق يف عــدة جرائ ــح حتقي ــه »مت فت أن
االقتصاديــة  واجلرائــم  األمــوال  وغســيل  والرشــوة 
صبغــة  ذات  جرائــم  إلــى  باإلضافــة  والديوانيــة، 
وتعطيــل  إرهابــي  تنظيــم  علــى  كالتســتر  إرهابيــة 
ــا،  ــان له ــا«. موّضحــة يف بي اإلجــراءات واالنحــراف به
ــم كمســاعدة شــخص  ــات بجرائ ــه اتهام ــه مت  »توجي أن
ــة، وإخفــاء  ــى التهــرب مــن تفتيــش الســلطة العمومي عل
مــا تثبــت بــه اجلرميــة والتفريــط يف وســائل اإلثبــات 
اجلنائــي وغيرهــا مــن اجلرائــم املتمثلــة يف التدليــس 
بــاإلدارة  واإلضــرار  الوظيــف  خصائــص  واســتغال 
القوانــن  ومخالفــة  اجلنســي  التحــرش  وجرائــم 
أنهــا  إلــى  مشــيرة  والذخيــرة«.  لأســلحة  املنظمــة 

يف خطوة تصعيدية جديدة، تزداد األزمة بني الســـلطة التنفيذية يف تونس والســـلطة 	 
القضائيـــة تعقيـــدا. فبعد صـــدور قرار وقف تنفيـــذ قرارات العزل التـــي طالت مجموعة 

مـــن القضاة التونســـية.. »رفضت« وزارة العدل اإلذعان لهـــذا القرار وتنفيذه 
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تولــت إعــام املجلــس األعلــى املؤقــت للقضــاء العدلــي 
بقائمــة القضــاة املعفيــن موضــوع التتبعــات اجلزائيــة.

وعلــى ضــوء هــذا القــرار، عّبــرت الرئيســة الشــرفية 
عــن  القــرايف،  روضــة  التونســين  القضــاة  جلمعيــة 
ــح  ــت يف تصري ــدل وقال ــان وزارة الع ــن بي اســتغرابها م
إذاعــي  أن وزارة العــدل كان مــن املفــروض أن تشــرع 
فــا  فــورا،  اإلعفــاء  إيقــاف  قــرارات  تنفيــذ  بــدء  يف 
مجــال الجتهــاد اإلدارة يف هــذه احلالــة، مشــيرة  إلــى 
»ملفــات  أن  قــال  قيــس ســعيد  التونســي  الرئيــس  أن 
التثبــت  بعــد  جــاءت  باإلعفــاء،  املشــمولن  القضــاة 
والتمحيــص، كمــا أكــد يف تصريــح الحــق أّن للقضــاة 
حــق الطعــن، وباعتبــاره صاحــب التدابيــر االســتثنائية، 

ــب  ــا يترت ــه ألن م ــزم ل ــة مل ــرار املحكمــة اإلداري ــإّن ق ف
علــى تصريحــه مــن الناحيــة القانونيــة، أّنــه قبــل وفتــح 
وفــق  مؤسســاتية«  بطريقــة  األزمــة  لتســوية  البــاب 

. تعبيرهــا

عــن  للقضــاة  الدولــي  االحتــاد  عبــر  جانبــه  مــن 
تضامنــه التــام مــع رئيــس جمعيــة القضــاة التونســين 
ــة  ــن أجــل ســلطة قضائي ــم م ــع القضــاة يف نضاالته وم
وفــق  واحلريــات  للحقــوق  وحاميــة  ونزيهــة  مســتقلة 
املعاييــر الدوليــة. واســتنكر االحتــاد يف بيــان لــه، عــدم 
تطبيــق قــرارات املحكمــة االداريــة الصــادرة يف ملفــات 
ــر أقفــال مكاتبهــم ومنعهــم مــن  القضــاة املعفيــن وتغيي
ــس  ــة ضــد رئي ــات اجلزائي ــدد بالتتبع ــا وين ــوج إليه الول

وقالت وزارة العدل التونســـية يف هذا الســـياق،  أنه »مت فتح حتقيق يف عدة جرائم 	 
كالفســـاد املالـــي والرشـــوة وغســـيل األمـــوال واجلرائـــم االقتصاديـــة والديوانيـــة، 
باإلضافـــة إلـــى جرائم ذات صبغـــة إرهابية كالتســـتر على تنظيـــم إرهابي وتعطيل 

بها«.    واالنحـــراف  اإلجراءات 
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التونســية  الدولــة  ويطالــب  القضــاة  وضــد  اجلمعيــة 
الذيــن  القضــاة  ضــد  جزائيــة  تتبعــات  اتخــاذ  بعــدم 
ويدافعــون  ســلمي  بشــكل  النقابــي  حقهــم  ميارســون 

عــن مبــادئ اســتقال القضــاء.

الهيــاكل  تنســيقية  دعــت  ذاتــه،  الســياق  ويف 
إلــى  ســعيد  قيــس  الرئيــس  تونــس،  يف  القضائيــة 
العشــرات  عــزل  قــرار  يوقــف  حكــم  بتنفيــذ  اإلذن 
متابعــات  افتعــال  عواقــب  مــن  محــذرة  القضــاة،  مــن 
تضــم  التــي  التنســيقية  وأكــدت  ضدهــم.  قانونيــة 
احتــادات وجمعيــات ومنظمــات قضائيــة، يف بيــان لهــا، 
علــى ضــرورة توقيــف مــا أســمته بـ«العبــث الــذي تأتيــه 
وزارة العــدل واملســيء للبــاد يف الداخــل واخلــارج«، 

نحــو  العــدل  وزارة  بـ«توجــه  وصفتــه  مــا  واســتنكرت 
الحقــة  وبصفــة  جزائيــة  وتتبعــات  ملفــات  افتعــال 
التنفيــذ  بتوقيــف  لفائدتهــم  املحكــوم  القضــاة  ضــد 
أمــام  التتبعــات  تلــك  وجــود  إثبــات  يف  إخفاقهــا  إثــر 

اإلداري«. القضــاء 

ومــن جانبهــا، طالبــت منظّمــة »أنــا يقظ«)منظمــة 
باإلذعــان  العــدل  وزارة  بيــان،  يف  رقابيــة(،  مدنيــة 
فــورا لقــرار املحكمــة اإلداريــة واإلذن بتوقيــف تنفيــذ 
قــرارات إعفــاء القضــاة، مؤكــّدة أن احتــرام األحــكام 
القانــون  لدولــة  »إعــاء  يعتبــر  وتنفيذهــا  القضائيــة 

واملؤسســات«.

وأضافـــت الـــوزارة يف بيانهـــا إلى أنه خالفا ملـــا يتم تداوله يف بعض وســـائل التواصل 	 
االجتماعـــي من قبل أطراف تســـعى لتعطيل مســـار املحاســـبة، وتدعـــي عدم وجود 

ملفـــات، فقـــد متت إثارة التتبعـــات اجلزائية ضد القضـــاة املعفيني.
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وبــن األخــذ والــرد واملــّد واجلــزر بــن الســلطات 
العليــا يف البــاد التونســية الغارقــة أساســا يف أزمــات 
التحــّول  وســياقات  السياســية  األزمــة  أهمهــا  كثيــرة 
الدســتور  علــى  واملصادقــة  اإلســتفتاء  بعــد  املنتظــرة 

يف  ثغــرة  القضــاة  أزمــة  تواصــل  يعتبــر  اجلديــد، 

القادمــة  اإلســتحقاقات  وجنــاح  املســار  تصحيــح 

اإلنتخابــات. منهــا  خاصــة 

وعلـــى ضـــوء هذا القـــرار، عّبـــرت الرئيســـة الشـــرفية جلمعيـــة القضاة التونســـيني 	 
روضـــة القـــرايف، عـــن اســـتغرابها مـــن بيـــان وزارة العدل وقالـــت يف تصريـــح إذاعي  
أن وزارة العـــدل كان مـــن املفروض أن تشـــرع يف بـــدء تنفيذ قـــرارات إيقاف اإلعفاء 

فـــورا، فال مجـــال الجتهـــاد اإلدارة يف هـــذه احلالة

مـــن جانبـــه عبـــر االحتـــاد الدولـــي للقضاة عـــن تضامنـــه التـــام مع رئيـــس جمعية 	 
القضـــاة التونســـيني ومـــع القضـــاة يف نضاالتهـــم من أجل ســـلطة قضائية مســـتقلة 

ونزيهـــة وحاميـــة للحقـــوق واحلريات وفـــق املعاييـــر الدولية

ويف الســـياق ذاتـــه، دعـــت تنســـيقية الهيـــاكل القضائيـــة يف تونـــس، الرئيـــس قيس 	 
ســـعيد إلـــى اإلذن بتنفيذ حكم يوقف قرار عزل العشـــرات من القضـــاة، محذرة من 

عواقـــب افتعـــال متابعـــات قانونية ضدهم
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احلرائق يف اجلزائر
خسائر  »جحيم أغسطس« 

عرفــت الجزائــر سلســلة مــن الحرائــق التــي أودت بـــحياة عــرشات املواطنــني 
ــة  ــة كارث ــات املميت ــق الغاب ــت حرائ ــت بات ــعاً، يف وق ــاراً واس ــت دم و خلّف

تواجههــا البــالد ســنويًا.

رامي التلغ
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علــى  شــخصا  ب43  املروعــة  احلرائــق  وأودت 
األقــّل، لتنطلــق بعدهــا حملــة تضامــن ملســاعدة األســر 

املتضــررة.

نقــا  اجلزائريــة  لإلذاعــة  الثالثــة  القنــاة  وذكــرت 
اجلديــدة  »احلصيلــة  أن  الوطنــي  الــدرك  قيــادة  عــن 
بعدمــا  قتيــا«،   43 الــى  ارتفعــت  لضحايــا احلرائــق 
كانــت حصيلــة ســابقة حتدثــت عــن مقتــل 38 شــخصا 

يف احلرائــق.

»عمليــة  أن  الوطنــي  الــدرك  قيــادة  وأضافــت   
ــة  ــث مســتمرة«، مــا يرشــح احلصيل ــى اجلث ــّرف عل التع

لارتفــاع.

حــول  القضائيــة اجلاريــة  التحقيقــات  وبخصــوص 
ــا  ــي أنه ــدرك الوطن ــادة ال ــق، ذكــرت قي أســباب احلرائ
ــق  اوقفــت »13 شــخصا ُيشــتبه يف تورطهــم يف احلرائ

األخيــرة« دون أن تذكــر مزيــدا مــن التوضيحــات.

 مــن جهتهــا، أعلنــت احلمايــة املدنيــة أنهــا قامــت 
مــن  املاضيــة،  والعشــرين  األربــع  الســاعات  خــال 
الســبت إلــى األحــد، بإخمــاد 31 حريقــا يف مناطــق 

اجلزائــر. مــن  مختلفــة 

1700 عنصـــر إطفـــاء الحتـــواء 	  مـــن  أكثـــر  متـــت تعبئـــة 
 200 حوالـــي عشـــرين حريقـــا حرجيـــا أســـفر عـــن نحـــو 

بينهـــم مصابـــون بحـــروق خطـــرة. مـــن  جريـــح، 
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وخــال األيــام القليلــة املاضيــة، متــت تعبئــة أكثــر 
مــن 1700 عنصــر إطفــاء الحتــواء حوالــي عشــرين 
مــن  جريــح،   200 نحــو  عــن  أســفر  حرجيــا  حريقــا 

خطــرة. بحــروق  مصابــون  بينهــم 

وحتدثــت وســائل إعــام عــن مفقوديــن دون أن يتــم 
بتحاليــل  القيــام  وســيتم  رســمي  بشــكل  ذلــك  تأكيــد 
يتــم  لــم  التــي  اجلثــث  بعــض  علــى  النــووي  احلمــض 

بعــد. عليهــا  التعــرف 

اجلزائــر  يف  الوطنــي  التضامــن  وزارة  وأعلنــت 
بالضحايــا. واالجتماعــي«  النفســي  »التكفــل 

نحــو  ولقــي  بأكملهــا  أســر  علــى  النيــران  وقضــت 
12 شــخصا حتفهــم وقــد حاصرتهــم »النيــران« داخــل 
منطقــة  يف  القالــة  حيوانــات  حديقــة  أمــام  حافلــة 

الطــارف.

أهــراس  الطــارف وســوق  وخرجــت حرائــق واليــة 
املدنــي  الدفــاع  فــرق  عجــز  بعــد  الســيطرة  عــن 
عــن  واملتطوعــن،  اجليــش  مــن  بوحــدات  املدعومــة 
إخمــاد النيــران، حيــث وصلــت إلــى املناطــق الســكنية 

القالــة. مدينــة  غــرار  علــى  البلــدات  بعــض  يف 

أوســاط  يف  والهلــع  اخلــوف  مــن  حالــة  وســادت 

النيـــران وهـــي تأتـــي علـــى 	  أظهـــرت صـــور وفيديوهـــات 
منـــازل، فيمـــا يحـــاول بعـــض الســـكان إنقـــاذ مـــا أمكن من 

ملواشي. ا
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خاصــة،  احلدوديــة  الطــارف  واليــة  بلــدات  ســكان 
ــع  ــا دف ــران مــن مناطــق ســكنية، م ــراب الني بســبب اقت
حيــث  مســاكنهم،  إخــاء  إلــى  الســكان  مــن  املئــات 
أظهــرت صــور وفيديوهــات النيــران وهــي تأتــي علــى 
منــازل، فيمــا يحــاول بعــض الســكان إنقــاذ مــا أمكــن 
مــن املواشــي، كمــا أظهــر فيديــو آخــر وصــول النيــران 

الــى محطــة وقــود.

يف  متخصصــة  عموديــة  طائــرات  أرســلت  وفيمــا 
الســيار  الطريــق  غلــق  الســلطات  أعلنــت  اإلطفــاء، 
والقالــة،  الطــارف  إلــى  املؤديــة  الطــرق  مــن  وعــدد 
كمــا مت غلــق الطــرق املؤديــة الــى احلــدود التونســية، 

ــادة الــدرك املواطنــن  ــا. ودعــت قي منعــا لوقــوع ضحاي
إلــى عــدم التنقــل علــى هــذه املســارات حتــى إشــعار 
مــن  املدنــي  الدفــاع  بفــرق  مّت االســتنجاد  كمــا  آخــر. 
يف  املهولــة  احلرائــق  إطفــاء  يف  للمســاعدة  الواليــات 

الطــارف. واليــة 

مــع  للتضامــن  اجلزائــر  يف  الدعــوات  وتزايــدت 
ســكان الواليــات املنكوبــة، إلســنادهم يف هــذه الظــروف 
العصيبــة، أســوة باحلمــات التضامنيــة الكبيــرة التــي 
متــت العــام املاضــي خــال حرائــق منطقــة القبائــل.

واألدويــة  الثيــاب  جلمــع  حمــات  تنظيــم  ومت 
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وزير الداخلية 	 
واجلماعات 

املحلية كمال 
بلجود صرح بأن 
»اندالع العديد 

من احلرائق 
يف توقيت 

واحد بعدد من 
املحافظات يطرح 

إمكانية الفعل 
املتعمد«.

انتشــرت  كمــا  الضحايــا.  إلــى  لتقدميهــا  والغــذاء 
دعــوات تضامنيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
ملســتحقيها. التبرعــات  وتوجيــه  املســاعدة  لطلــب 

مــن  أطنانــا  حتمــل  شــاحنات  اخلميــس  وصلــت 
آتيــة  الطــارف  منطقــة  إلــى  اإلنســانية  املســاعدات 
مــن مناطــق عديــدة مجــاورة، بحســب بيــان لســلطات 

. ملنطقــة ا

مــن ناحيــة أخرى،قامــت وزارة التضامــن الوطنــي 
واالجتماعــي«  النفســي  »للتكفــل  برنامجــا  بتخصيــص 

بالضحايــا.

لتحديــد  العــدل حتقيقــاً  وزارة  مــن جانبها،فتحــت 
مــا إذا كانــت بعــض احلرائــق التــي اندلعــت مفتعلــة.

أهــراس،  ســوق  يف  العــام  املدعــي  مكتــب  وأعلــن 
النيــران  يف  مصرعهــا  بأكملهــا  أســرة  لقيــت  حيــث 
وُدفــن أفرادهــا اخلميــس، إلقــاء القبــض علــى »أحــد 
التــي  املدينــة  هــذه  مــن  بالقــرب  غابــة  املخربــن« يف 
أكثــر  وفــّرت  ألــف نســمة.   500 يبلــغ عــدد ســكانها 
مــن 350 أســرة مــن منازلهــا ومّت إخــاء مستشــفى يف 

حرجيــة. منطقــة 

كمــا أوقفــت قــوات الــدرك 3 رجــال بالقــرب مــن 
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الطــارف بتهمــة إضــرام النيــران يف محاصيــل جيرانهــم 
كانــت  إذا  مــا  توضــح  لــم  الســلطات  لكــّن  الزراعيــة. 
هــذه النيــران قــد تســّببت بانــدالع احلرائــق املرّوعــة 
ــة. ــة املاضي ــام القليل ــة خــال األي ــي شــهدتها الوالي الت

وأعلــن قضــاء محافظــة ســوق أهــراس يف أقصــى 
ــف شــخص يشــتبه  ــاد عــن توقي احلــدود الشــرقية للب
لــه  »شــخص  وهــو  املحافظــة،  يف  النــار  إضرامــه  يف 
ســوابق وعثــر بحوزتــه علــى ثــاث والعــات، وقــد مت 
ايداعــه احلبــس املؤقــت يف انتظــار اســتكمال التحقيــق 

معــه«.

كمــال  املحليــة  واجلماعــات  الداخليــة  وزيــر  وكان 

ــق  ــن احلرائ ــد م ــدالع العدي ــأن »ان ــد صــرح ب بلجــود ق
يف توقيــت واحــد بعــدد مــن املحافظــات يطــرح إمكانيــة 
ــت باملنطقــة  ــة التــي حل الفعــل املتعمــد وال يبقــي الكارث

يف خانــة احتمــال الفعــل الطبيعــي املعــزول«.

يف  املســجلة  البشــرية  اخلســائر  فداحــة  وأمــام 
حرائــق شــرق البــاد )حوالــي 40 ضحيــة(، تصاعــدت 
حــدة االنتقــادات للســلطة بســبب عــدم جناحهــا مــرة 
أخــرى يف تســيير األزمــات والكــوراث الطبيعيــة التــي 
بســبب  العالــم  يف  اليوميــة  احليــاة  مــن  جــزءا  باتــت 
الغضــب  حالــة  فاقــم  مــا  ولعــل  املناخيــة،  التغيــرات 
بتعهداتهــا  احلكومــة  التــزام  عــدم  هــو  الشــعبي 
الســابقة بتوفيــر طائــرات مكافحــة احلرائــق، رغــم أن 
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الرئيــس عبداملجيــد تبــون كان قــد وعــد اجلزائريــن 
شــخصيا بعــدم تكــرار كارثــة منطقــة القبائــل، وأعطــى 
بتوفيــر  العســكرية  وللمؤسســة  للحكومــة  تعليمــات 

احلاجــة. عنــد  الســتعمالها  الطائــرات  تلــك 

وكانــت قدأخــذت حرائــق العــام املاضــي تأويــات 
ملنطقــة  اســتهدافها  بســبب  زادتهــا غموضــا  سياســية 
أساســيا  وعــاء  كانــت  كونهــا  حتديــدا  القبائــل 

الشــعب. احلــراك  الحتجاجــات 

تنظيمــي  أن  حينهــا  الرســمية  الروايــة  وقدمــت 
املروعــة  احلرائــق  ونفــذا  خططــا  »رشــاد«  و  »مــاك« 
التــي شــهدتها منطقــة القبائــل، ولذلــك مت إدراجهمــا 

يف خانــة احلــركات »اإلرهابيــة«ومت الكشــف عــن هويــة 
باقترافهــم  اعترفــوا  الذيــن  العناصــر  مــن  العشــرات 
احلكومــي،  اإلعــام  بثهــا  إفــادات  يف  األفعــال  لتلــك 
األســابيع  خــال  القضــاء  علــى  إحالتهــم  وينتظــر 

القادمــة. القليلــة 

لكــن للخبــراء رأي آخر،حيــث يــرى متختصــون يف املنــاخ 
الكارثــة،  أن كل الظــروف املناخيــة كانــت مهيــأة لوقــوع 
ــا، خاصــة يف هــذا  ــل اليقظــة واحلــذر كان غائب ــن عام لك
ــة  ــا الكثيف ــة وغاباته ــة بتضاريســها اجلبلي املناطــق املعروف
دون اســتبعاد فرضيــة الفعــل املدبــر أو الفعــل غيــر املتعمــد، 
فــإن العبــرة يف تكّيــف املصالــح املختصــة بشــريا ولوجســتيا 

يف التعاطــي مــع األزمــات الطارئــة.

يـــرى متختصون يف املنـــاخ أن كل الظـــروف املناخية كانت 	 
مهيـــأة لوقـــوع الكارثـــة، لكن عامـــل اليقظـــة واحلذر كان 

. ئبا غا
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قصوري: العالقة التاريخية بني املغرب 
واجلزائر تفرض التعاون بني البلدين

حوار: سوزان الغيطاني

أكــد املحلل الســيايس املغــريب إدريس قصــوري أن العالقة بــني الجزائر 

ــرض  ــاد تف ــذه األبع ــة وه ــة حضاري ــوار تاريخي ــة ج ــرب عالق واملغ

عــى البلديــن أن يكونــا يف عالقــة إيجابيــة جــدا وأن يتعاونــا ملصلحــة 

شــعوبها وأضــاف يف مقابلــة مــع صحيفــة املرصــد رمبــا تكــون هنــاك 

مشــاكل  عابــرة بــني الــدول بســبب املصالــح لكــن يجــب البحــث عن 

تقريــب املســافات وإيجــاد حلــول لهــا وتقديــم التنــازالت.  

إىل نص الحوار: 
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ملك املغرب، محمد الســـادس، دعـــا بعض الدول 
احلليفـــة لبالده إلـــى توضيح موقفها بشـــأن قضية 
الصحـــراء املتنـــازع عليهـــا بـــن الربـــاط وجبهـــة 

البوليســـاريو يف أي ســـياق قرأت هـــذا التصريح؟

امللـــك يؤكد أن هذا املعيار هو اخليـــار الوحيد ألي دولة 
تريـــد أن تدخل يف عاقات شـــراكة اقتصاديـــة مع املغرب، 
خاصـــة وأن املغـــرب لديه رؤية واضحة يف هذا الشـــأن ألنه 

صاحب حق وتاريـــخ وحضارة. 

املغـــرب كان مـــن الـــدول العربيـــة األولى التـــي أرهقت 
االســـتعمار ومتكنـــت من حتقيق االســـتقال  عـــام 1956 
، يف الســـابق كان املقيـــاس هـــو املقاومـــة أمـــا اليـــوم فقـــد 
خـــرج املغرب إلى اآلفـــاق األكبر وأصبح املعيـــار هو تطوير 

وحتديـــث الدولـــة وتنميتها.

املغـــرب اليوم لديه موقع اســـتراتيجي حاســـم بالنســـبة 
إلفريقيا وأوروبا وقد اســـتطاع العمل بجدية يف كل القضايا 
التي تؤرق العالم ســـواء ما يتعلق مبحاربة اإلرهاب والهجرة 
واملناخ وحقوق اإلنســـان ومحاربة التطرف وخلق شـــراكات 
اقتصاديـــة متنوعـــة وكذلـــك التضامن مـــع الـــدول العربية 

واإلفريقية 

برأيـــك.. مـــا الـــدول التـــي كان يقصدهـــا ملك 
؟ ب ملغر ا

البد لفرنسا أن تتحمل مســـؤولياتها التاريخية 
وتعلن دعمهـــا ملوقف املغـــرب من قضيـــة الصحراء  
مثل الواليات املتحدة وأســـبانيا وأملانيا التي تســـير 
علـــى هـــذا الطريـــق فـــال يعقل أن تســـاوم فرنســـا 
يف األمم املتحـــدة بن املغـــرب والبوليســـاريو الغير 
معترف بها من األمم املتحـــدة  كما يقصد بريطانيا 

املغرب اليوم لديه موقع استراتيجي حاسم بالنسبة إلفريقيا وأوروبا 	 
وقد استطاع العمل بجدية يف كل القضايا التي تؤرق العالم .
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ألنهـــا معنيـــة باملنطقة ولديهـــا خرائط وأرشـــيف 
ويجـــب أن تعتـــرف بحقوق املغـــرب وكذلك مختلف 

الـــدول األخرى. 

والبـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى أن املغـــرب حتـــرر مـــن قيود 
فرنســـا وانفتح يف تعاماتـــه االقتصادية مع مختلف الدول، 
خاصة وأن فرنســـا تاريخيـــا هي التي مزقـــت كيان املغرب 

لتحقيـــق مصاحلها.

العاهـــل املغربي أعلن عـــن نيته إقامـــة عالقات 
طيبة مـــع اجلزائـــر بعد ســـنوات مـــن التوتـــرات.. 

برأيـــك ما أهميـــة هـــذه الدعوة؟

هذه املســـألة ليس فيها جانب سياســـي ميكـــن أن يكون 
قابا للتأويـــل فالعاقة بن اجلزائر واملغـــرب عاقة جوار 
تاريخيـــة حضارية فهـــذه األبعـــاد تفرض علـــى البلدين أن 
يكونا يف عاقة إيجابية جدا وأن يتعاونا ملصلحة شـــعوبهما 

روح التضامـــن والتعـــاون التاريخـــي التـــي كانـــت بـــن 
البلدين كانت هي التي ترســـم مامـــح العاقة بن البلدين 
اللذيـــن يفترض بهما أن يقودا قاطـــرة احتاد املغرب العربي 

واملنطقـــة املغاربية وأن يكونا بوابة متينة للتكامل يف إفريقيا 
وأوروبا. 

يفتـــرض أن يتعـــاون املغرب واجلزائر عـــوض أن يتعاون 
املغـــرب ودول أخـــرى يف أوروبـــا فمـــن املعيـــب أن يكـــون 
البلديـــن اجلارين على خاف، خاصـــة وأن إفريقيا وأوروبا 
يف حاجـــة للمغـــرب واجلزائر إذا أحســـنتا التعـــاون لفرض 
صوتهمـــا معا علـــى أوروبا حيـــث ميكنهما انتزاع شـــراكات 
كثيرة ويتخلصان من تبعات االســـتعمار فـــإذا احتدت كلمة 
املغرب واجلزائر ســـيعمان بقوة على التفاوض مع إسبانيا 
وفرنســـا واالحتـــاد األوروبـــي وســـتقوى كلمتهمـــا يف األمم 

املتحدة والقـــارة اإلفريقية 

يف السياســـة رمبا تكون هناك ســـحب عابرة بن الدول 
بســـبب املصالح لكن هذه املشـــاكل عابرة ويجب البحث عن 

تقريب املســـافات وإيجاد حلول لها وتقدمي التنازالت.  

هذه ليســـت املرة األولـــى التي يوجـــه فيها ملك 
املغرب هـــذه الدعوة فقـــد وجههـــا يف 2018.. فهل  

اختلفت؟ األوضـــاع  ترى 

رمبـــا يكون املتغييـــر اآلن أن املغرب يدفـــع الكرة باجتاه 

املغـــرب حترر مـــن قيود فرنســـا وانفتـــح يف تعامالتـــه االقتصادية 	 
الدول. مختلـــف  مع 
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اجلزائـــر التـــي ستســـتضيف القمـــة العربيـــة والتـــي كانت 
تخطـــط إلقصـــاء املغـــرب لكن عـــددا مـــن الـــدول العربية 
أكـــدوا أن حضور املغرب ضـــروري إلجناح القمة، وقد كانت 
هنـــاك دعـــوات للوســـاطة بن املغـــرب واجلزائـــر من أجل 
تقريـــب املســـافات بن الطرفن كـــي متر القمـــة يف أجواء 
إيجابيـــة ويف هـــذا الســـياق عبـــرت املغرب عـــن أنها ليس 
لديهـــا مشـــكلة مـــع اجلزائر وتقبل أي وســـاطة ومســـتعدة 
للشـــراكة االقتصاديـــة مـــع اجلزائـــر دون شـــروط وكذلك 
التعـــاون يف مختلف القضايـــا الطارئة كما أن هنـــاك زيارة 
قريبـــة للرئيس الفرنســـي »إميانويل ماكـــرون« إلى اجلزائر 
وهناك أنباء عن أنه ســـيقترح لقاء إســـباني مغربي جزائري 
حلـــل املشـــكات القائمة وقـــد أرادت املغـــرب أن تؤكد أنها 

ليـــس لديها أي اعتـــراض على هـــذا األمر

إلـــى أي مدى ميكن القـــول إن هناك آفـــاق تعاون 

ممكنـــة بن املغـــرب واجلزائر يف هـــذه املرحلة؟

يصعـــب احلديـــث عن التعـــاون يف هـــذه املرحلة فيجب 

أوال وضـــع النقـــاط علـــى احلـــروف وحـــل األزمـــة ملصلحة 

الطرفـــن ومصلحة إفريقيـــا واملنطقة، فـــإذا مت حل األزمة 

بشـــكل دائم ونهائي وبشـــكل موثق فســـيكون هنـــاك تعاون 

إيجابـــي بـــن الطرفن يحتـــذى به فهنـــاك مؤهات علمية 

وتقنيـــة وخبرة وبنى حتتية وحوافز اســـتثمارية لدى املغرب 

ميكـــن أن تســـتفيد منه اجلزائـــر كما توجـــد أرض خصبة 

لـــدى اجلزائـــر ميكـــن أن تســـتفيد منها املغـــرب كما ميكن 

تبادل الســـياحة بن البلديـــن، ويف املجمل ميكـــن القول إن 

آفـــاق التعـــاون واعدة لكـــن ال مجال للحديـــث عنها اآلن.

العالقـــة بـــني اجلزائـــر واملغـــرب عالقـــة جـــوار تاريخيـــة حضاريـــة فهذه 	 
األبعـــاد تفـــرض علـــى البلديـــن أن يكونـــا يف عالقـــة إيجابيـــة جـــدا.

يجـــب أوال وضع النقاط علـــى احلروف وحل األزمة بـــني املغرب واجلزائر 	 
ملصلحة الطرفني ومصلحـــة إفريقيا واملنطقة.
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باحث جزائري : باريس تعمل على ابتزاز املنطقة 
املغاربية واالستثمار يف مشاكلها 

يســتعد الرئيــس الفرنــي إميانويــل ماكــرون، القيــام بزيــارة رســمية إىل الجزائــر 

خــالل الفــرة مــن 25 إىل 27 أغســطس/آب. وحســب بيــان للرئاســة الفرنســية 

فــأن الزيــارة تهــدف إلعــادة إحيــاء الرشاكــة بــني البلديــن أو عــى األقــل الســعي 

إىل تبديــد الخالفــات والتوتــرات، وســتكون ثــاين زيــارة رســمية يقوم بهــا ماكرون 

للجزائــر التــي تربطهــا عالقــات تجاريــة وثيقــة بباريــس.. وملزيــد مــن التفاصيــل 

ــارة وأســبابها كان لـــ  ــر وتوقيــت الزي ــارة الرئيــس الفرنــي إىل الجزائ حــول زي

ــري  ــث الجزائ ــب والباح ــع الكات ــوار م ــذا الح ــة« ه ــا اإلخباري ــة إفريقي »بواب

الدكتــور محمــد بغــداد، وإىل نــص الحــوار: 

حوار/ همسة يونس
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بدايـــة.. زيارة الرئيس الفرنســـي إلى اجلزائر، 
يف أي إطـــار حتللـــون هـــذه الزيـــارة مـــن حيـــث 

وتوقيتها؟ ودالئلهـــا  أســـبابها 

هذه ليســـت الزيـــارة األولى التـــي يقوم بهـــا الرئيس 
الفرنســـي إميانويـــل ماكرون إلى اجلزائـــر، ولكن عرفت 
مـــن  حـــاالت  عـــدة  الفرنســـية  اجلزائريـــة  العاقـــات 
التوتـــر والهدوء خاصـــة يف موضوع الذاكـــرة والعاقات 
التاريخيـــة بن البلدين كانت لهـــا ردود فعل متباينة، لكن 
هـــذه الزيـــارة ينظـــر لها مـــن الطرفـــن على أنهـــا زيارة 
مهمـــة كونها تأتي يف ظـــل التداعيـــات الدولية اخلطيرة 
وتداعياتهـــا  األوكرانيـــة  الروســـية  احلـــرب  خاصـــة 
االقتصاديـــة والطاقويـــة، وما يتوقع أن يصـــل إليه امللف 

النـــووي اإليرانـــي زيادة علـــى ما تعرفه منطقة الســـاحل 
اإلفريقـــي من مســـتجدات نوعية وغيرها مـــن املعطيات 

. ملهمة ا

إال أن الوضعيـــة األوروبيـــة التـــي يحـــاول اخلطـــاب 
السياســـي الرســـمي الفرنســـي التعبيـــر بلغتهـــا جتعـــل 
الزيـــارة ذات أهميـــة للطرفـــن اجلزائـــري والفرنســـي 
وبالـــذات إذا أدركنا حجم املصالـــح بن الدولتن وطبيعة 
العاقـــات بينهمـــا والتـــي تتميـــز بالتعقيـــد والتشـــابك، 
ومـــن هنا فـــإن األولويات لـــكل طرف ليســـت بالضرورة 
متقاربـــة إال أن إمكانيـــة أن تكلـــل الزيـــارة بأفـــق معـــن 

يحقـــق للطرفـــن نوعـــا مـــن التطلـــع املأمول.    

 زيـــارة ماكـــرون إلـــى اجلزائـــر مهمـــة كونهـــا تأتـــي يف ظـــل 
الروســـية  الدوليـــة اخلطيـــرة خاصـــة احلـــرب  التداعيـــات 

والطاقويـــة. االقتصاديـــة  وتداعياتهـــا  األوكرانيـــة 
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مـــا انعكاســـات الزيـــارة علـــى العالقـــات بـــن 
املســـتفيد؟  الطـــرف  ومـــن  البلديـــن.. 

مـــن الســـابق ألوانـــه احلديـــث عـــن نتائـــج الزيـــارة، 
فهنـــاك ثاث مســـتويات مـــن التوقعـــات عـــن املتتبعن، 
األول منهـــا يعتبـــر الزيـــارة مهمة وبإمكانهـــا إحداث نوع 
مـــن التحول يف العاقة بن اجلزائر وفرنســـا مســـتندين 
إلـــى مؤشـــرات الوضـــع الدولـــي وتداعياتـــه املتوقعـــة، 
فيمـــا يذهـــب البعض إلـــى أن الزيـــارة لن تضيف شـــيئاً 
ســـوى حتريك بعـــض امللفات العاديـــة دون أن تغوص يف 
تعقيـــدات امللفات الكبرى خاصة وأن الرئيس الفرنســـي 
لـــن تكون لـــه الفرصة للتفكيـــر يف عهدة رئاســـية أخرى 
وأن أولوياتـــه هـــي أولويـــات أوربيـــة بالدرجـــة األولـــى 

وبالـــذات موضـــوع الطاقـــة، يف الوقـــت الـــذي يذهـــب 
آخـــرون إلى أن الزيـــارة بإمكانها أن تفتـــح آفاقاً جديدة 
بـــن البلديـــن وأنهـــا ســـتكون مناســـبة لتصفيـــة األجواء 
خاصـــة وأنهـــا ســـتدوم ثاثـــة أيـــام ممـــا يجعـــل الوقت 
كايف لتنـــاول الكثيـــر مـــن امللفـــات، إال أن املاحظ بروز 
تصريحـــات )مـــن أطراف وازنـــة( يف الفضاء الفرنســـي 
قبيـــل الزيـــارة تعمل علـــى تعكير األجـــواء وتعبر صراحة 
لرفضهـــا للزيـــارة، وهـــي األطـــراف املعروفـــة مبعاداتها 

للتقـــارب الفرنســـي اجلزائري. 

وقـــد عبـــر اخلطاب الرســـمي اجلزائـــري يف العديد 
مـــن املـــرات عن هـــذه احلالـــة عندمـــا عبر عـــن تفريقه 
بن فرنســـا الرســـمية وغير الرســـمية وهي احلالة التي 

 النفـــوذ الفرنســـي يف املنطقـــة املغاربيـــة يتميز 	 
بنـــوع من املـــد واجلزر وصانـــع القرار السياســـي 
يف باريـــس يتكيـــف مـــع التغيرات وبصفة ســـريعة.
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كان لهـــا تأثيـــر كبيـــر يف نوعيـــة ســـلوك العاقـــات بن 
البلديـــن يف العديـــد مـــن املحطات.

برأيـــك.. إلى أي مدى تراجع النفوذ الفرنســـي 
املنطقة؟  يف 

إذا دققنـــا النظـــر جيـــداً يف الواقـــع وابتعدنـــا عـــن 
الســـطحية جند األمر منســـجم مـــع التحـــوالت اجلارية 
ليـــس يف املنطقة وإمنا تأثيـــرات التحوالت الدولية، مما 
يجعـــل مـــن كلمة )تراجـــع( بعيدة عن الواقع كـــون النفوذ 
الفرنســـي يتميـــز بنـــوع من املـــد واجلزر وصانـــع القرار 
السياســـي يف باريـــس يتكيـــف مـــع التغيـــرات وبصفـــة 
ســـريعة دون التفريط يف النقاط االســـتراتيجية بالنسبة 

. ليه إ

خاصـــة وأن تداعيـــات احلـــرب الروســـية األوكرانية 
وقبلهـــا االنســـحاب األمريكي مـــن أفغانســـتان جعل من 
صانـــع القـــرار الفرنســـي يســـارع إلـــى القيـــام بإعـــادة 
انتشـــار قواته العســـكرية يف منطقة الســـاحل وتعزيزها 
املســـتقبل. ممـــا  املتوقعـــة يف  للمســـتجدات  اســـتعداداً 
يجعلنـــا أمـــام اســـتراتيجية عســـكرية )يقظـــة( إن صـــح 

. لتعبير ا

كمـــا أن املتوقـــع يف املشـــهد )املأســـاوي( لاقتصـــاد 
الدولـــي يجعل مـــن صانع القـــرار يف باريـــس يعمل على 
إعـــادة تنشـــيط مـــا يعتبـــره قواعـــد اســـتراتيجية خلفية 
يســـتعن بهـــا علـــى مواجهـــة املخاطـــر املتوقعـــة خاصة 
االســـتثمارات واألســـواق املربحـــة يف املنطقة واألهم من 

ذلـــك االســـتعداد للمنافســـة املحتملة.  

النخـــب الفرنســـية تعمل على دعم وتوســـيع دائرة مشـــاكل 
املنطقـــة املغاربية، ممـــا يجعلها غير قادرة علـــى التملص أو 

التخفيـــف مـــن الضغوط التي متارســـها عليها.
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من وجهة نظـــرك.. هل حتاول فرنســـا ترتيب 
أوراقهـــا يف املنطقة املغاربية؟

عندمـــا ننتبـــه إلـــى طبيعة تفكيـــر النخب الفرنســـية 
اجلديـــدة جند أنفســـنا أمام نخـــب وإن ظهـــرت للبعض 
أنهـــا جديـــدة إال أنها ما تـــزال تعتبر املناطق املســـتعمرة 
الفضـــاءات  مـــن  املغاربيـــة  املنطقـــة  ومنهـــا  فرنســـيا 
اإلســـتراتيجية واملســـاحات احليويـــة التـــي تشـــكل جزء 
هـــام من األمـــن االســـتراتيجي ولهـــذا فهي تفهـــم جيدا 
الوضعيـــة الصعبـــة التي توجد فيهـــا املنطقـــة املغاربية، 
وقـــد عملـــت النخب الفرنســـية على دعم وتوســـيع دائرة 
مشـــاكل هـــذه املنطقـــة، ممـــا يجعلهـــا يف النهايـــة غيـــر 
قـــادرة على مجـــرد التفكير يف التملـــص أو التخفيف من 

الضغـــوط التـــي متارســـها النخـــب الفرنســـية على هذه 
. ملنطقة ا

والتطلعـــات  )التصـــورات  نتطلـــع  وعندمـــا 
االســـتراتيجية( فيمـــا تكتبـــه النخـــب الفرنســـية نـــدرك 
احلجـــم الكبيـــر الـــذي يبذلـــه صانـــع القرار السياســـي 
الفرنســـي يف التعامـــل مـــع املنطقة وكيـــف يحرص على 
تـــكاد  صـــورة  يف  مشـــاكلها،  يف  واالســـتثمار  ابتزازهـــا 
تتشـــابه مع ممارســـاته يف العقود املاضية، ويف املحصلة 
جنـــد هـــذه التطلعات ال تخرج عن إطار الســـعي احلثيث 
نحـــو تضخيـــم وتعقيـــد مشـــكات املنطقـــة واالســـتفادة 

بأكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن خيراتها. 

املشـــهد )املأســـاوي( لالقتصـــاد الدولـــي يجعـــل من 	 
صانـــع القـــرار يف باريـــس يعمل على إعادة تنشـــيط 

ما يعتبـــره قواعـــد اســـتراتيجية خلفية.
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كــــركــــاتيــــر


