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االفتتاحية

ــل  ــي،يف ظ ــهد الليب ــى املش ــيطر ع ــات تس ــة األزم ــت دوام مازال
ــن  ــر ب ــة والســلطة الدائ ــراع عــى الرشعي اســتمرار مسلســل ال
ــات اىل حــد الــراع املســلح  ــاء، خاصــة مــع وصــول الخالف الفرق
يف أكــر مــن مناســبة مــا مثــل منعرجــا خطــرا يتهــدد التوافقــات 
ــع  ــا اىل مرب ــة واعادته ــرة املاضي ــالد خــالل الف ــي شــهدتها الب الت

ــذ ســنوات. ــا من ــي تعــاين منه الحــروب واالنقســامات الت

اإلنتخابات الليبية..دفع متواصل وعراقيل قائمة
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 تســارعت مؤخــرا وتيــرة االجتماعــات يف ليبيــا التــي 
تــدور حــول ضــرورة اجــراء االنتخابــات يف البالد،حيــث 
اجتمــع النائــب باملجلــس الرئاســي عبــد اهلل الــاليف، مــع 
اومناخت«،وبحــث  »ِمخائيــل  ليبيــا  لــدى  أملانيــا  ســفير 
بــن  الدســتوري  املســار  اســتكمال  ســبل  الطرفــان 
إجــراء  إلــى  والذهــاب  والدولــة،  النــواب  مجلســي 
الشــعب  إليهــا  يتطلــع  التــي  االنتخابيــة  االســتحقاقات 
الليبــي، وتوفيــر عوامــل جناحهــا والقبــول بنتائجهــا مــن 

جميــع األطــراف.

مجلــس  رئيــس  مــع  االملانــي  الســفير  التقــى  كمــا 
ــذي  ــاء ال ــد املشــري،حيث جــرى خــالل اللق ــة خال الدول
عقــد مبقــر املجلــس بالعاصمــة طرابلــس مناقشــة أهــم 
الليبية،ووفــق  السياســية  الســاحة  علــى  املســتجدات 
الدولة،أكــد املشريوالســفيَر  املكتــب اإلعالمــي ملجلــس 
مســتدام  حــل  إيجــاد  ضــرورة  ليبيــا،  لــدى  األملانــي 
ــات وتذليــل  ــة، والتســريع بإجــراء االنتخاب لألزمــة الليبي

إجرائهــا. دون  التــي حتــول  العقبــات 

عقيلــة  النــواب  مجلــس  رئيــس  جانبه،التقــى  مــن 

كشـــف ســـفير الواليات املتحدة ومبعوثها اخلاص إلى ليبيا ريتشارد 
نورالنـــد عـــن مكاملة هاتفيـــة أجراها مع رئيـــس املفوضية الوطنية 
العليا لالنتخابات عماد الســـايح وأكدا خاللهـــا مجدداً أهمية اجراء 

االنتخابـــات من دون تأخير.
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بــول  ليبيــا  إلــى  الفرنســي  اخلــاص  صالح،املبعــوث 
ســولير،وبينت الســفارة الفرنســية لــدى ليبيــا يف تغريــدة 
لهــا مبوقــع »تويتــر« أن رئيــس مجلــس النــواب واملبعــوث 
الفرنســي أكــدا أن األولويــة للســيادة الليبية.أكــد صالــح 
وإجــراء  الدســتورية  القاعــدة  اســتكمال  أهميــة  علــى 
انتخابــات رئاســية ونيابيــة ســريعا وفــق رغبــة الليبيــن.

وتدفــع العديــد مــن الــدول نحــو اجــراء انتخبــات يف 
التــي عصفــت بهــا منــذ  ليبيــا الخراجهــا مــن األزمــة 
واجتماعيا،فعقــب  واقتصاديــا  سياســيا   2014 نهايــة 
أعمالــه،  ليبيــا  بشــأن  الدولــي  برلــن  اجتمــاع  اختتــام 

اخلــاص  ومبعوثهــا  املتحــدة  الواليــات  ســفير  كشــف 
بهــا  قــام  زيــارة  عــن  نورالنــد  ريتشــارد  ليبيــا  إلــى 
نائــب مســاعد وزيــر  املاضــي، برفقــة  نهايــة األســبوع 
هاريــس  جوشــوا  أفريقيــا  شــمال  لشــؤون  اخلارجيــة 
الدوليــن  الشــركاء  مــع  محادثــات  لـ«إجــراء  لبرلــن، 
بشــأن اجلهــود املشــتركة لدعــم الســالم واالســتقرار يف 

. ليبيــا

وأعلــن نورالنــد يف سلســلة تغريــدات علــى صفحــة 
انضمــام  »تويتــر«  يف  الرســمية  األميركيــة  الســفارة 
بــالده إلــى األمم املتحــدة والشــركاء الدوليــن يف دعــوة 

املبعـــوث اإليطالـــي اخلـــاص إلـــى ليبيا نيكـــوال أورالنـــدو قال إن 
»املشـــاركني يف اجتماع برلني يف شـــأن ليبيا الـــذي عقد على مدى 
يومـــني جـــددوا تأكيد التزامهم املشـــترك دعم مســـار شـــامل نحو 

االنتخابـــات يف ليبيا بأســـرع وقت«.
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احلــوار  يف  االنخــراط  الــى  ليبيــا  يف  األطــراف  كل 
والعمــل بحســن نيــة علــى خريطــة طريــق ذات صدقيــة 
مكاملــة  عــن  كشــف  كمــا  مبكــرة.  انتخابــات  إلجــراء 
هاتفيــة أجراهــا مــع رئيــس املفوضيــة الوطنيــة العليــا 
مجــدداً  خاللهــا  وأكــدا  الســايح  عمــاد  لالنتخابــات 

تأخيــر. دون  مــن  االنتخابــات  اجــراء  أهميــة 

إلــى  اخلــاص  األملانــي  املبعــوث  جانبه،قــال  مــن 
وزيــرة  »حضــور  إن  »تويتــر«  علــى  تغريــدة  يف  ليبيــا 
للشــؤون  العــام  األمــن  ووكيلــة  األملانيــة  اخلارجيــة 
ليبيــا  أملانيــا  دعــم  يؤكــد  برلــن  عمليــة  السياســية 

أمــا  واالنتخابيــة«.  السياســية  العمليــة  الســتئناف 
املبعــوث اإليطالــي اخلــاص إلــى ليبيــا نيكــوال أورالنــدو 
ــا  ــن يف شــأن ليبي ــاع برل ــال إن »املشــاركن يف اجتم فق
الــذي عقــد علــى مــدى يومــن جــددوا تأكيــد التزامهــم 
املشــترك دعــم مســار شــامل نحــو االنتخابــات يف ليبيــا 
بأســرع وقــت باعتبــاره الســبيل الوحيــد حلــل األزمــة 
ــم القاطــع مظاهــر  ــا ورفضه ــي طــال أمدهــا يف ليبي الت

اجلانــب. أحاديــة  واإلجــراءات  االســتقرار  عــدم 

املجلــس  رئيــس  أكــد  اخلميــس،  ســابق  وقــت  ويف 
الرئاســي الليبــي محمــد املنفــي ضــرورة حتديــد تواريــخ 

 أكـــد رئيـــس املجلس الرئاســـي الليبـــي محمد املنفـــي إن »املجلس 
ســـيتدخل يف حال عجزت الســـلطة التشـــريعية عن تنفيذ ذلك، 

وفق الصالحيـــات املمنوحة له«.
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لقــاء  يف  املنفــي،  االنتخابات.وقــال  إلجــراء  واضحــة 
»املجلــس  إن  برقــة،  وشــباب  وحكمــاء  أعيــان  مــع  لــه 
عــن  التشــريعية  الســلطة  عجــزت  حــال  يف  ســيتدخل 
تنفيــذ ذلــك، وفــق الصالحيــات املمنوحــة له«.وأوضــح 
رئيــس املجلــس الرئاســي أن »النخبــة الليبيــة باتــت تعــي 
ــة السياســية ومــا يحــاك للوطــن مــن مكائــد، وكل  احلال

األمــور األخــرى ومنهــا املعيشــية«، بحســب تعبيــره.

وتعثــرت االنتخابــات يف ليبيــا بســبب عــدم توصــل 
األطــراف السياســية إلــى توافــق حــول إطــار دســتوري 
يتــم علــى أساســه تنظيــم العمليــة االنتخابيــة، لوجــود 
خالفــات حــول شــروط الترشــح للرئاســة، وكذلــك بســبب 
انقســام الســلطة التنفيذيــة ودخــول حكومتــن يف صــراع 
علــى احلكــم وصــل الــى حــد االشــتباكات املســلحة التــي 

ــرة.  ــة كبي اســفرت عــن خســائر بشــرية ومادي

املفوضيـــة العليـــا لالنتخابات يف ليبيـــا أعلنت عدم وجود أي 
تقدم يف مســـار اســـتئناف العملية االنتخابية، بســـبب اتساع 
فجـــوة التوافـــق بني األطراف السياســـية وانقســـام الســـلطة 
التـــي  القاهـــرة«  »القـــوّة  عناصـــر  واســـتمرار  التنفيذيـــة، 

عرقلـــت إجـــراء االنتخابات يف شـــهر ديســـمبر املاضي.
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الليبيــة،  الســاحة  تشــهدها  التــي  التطــورات  ومــع 
تطــرح مســألة إجــراء االنتخابــات موجــة مــن التســاؤالت 
السياســية  االســتحقاقات  هــذه  تنظيــم  إمكانيــة  عــن 
ومــدى جناحهــا يف إعــادة اللحمــة للمشــهد السياســي 
يف ليبيا.وكانــت املفوضيــة العليــا لالنتخابــات يف ليبيــا 
قــد أعلنــت عــدم وجــود أي تقــدم يف مســار اســتئناف 
ــن  ــق ب ــة، بســبب اتســاع فجــوة التواف ــة االنتخابي العملي
التنفيذيــة،  الســلطة  وانقســام  السياســية  األطــراف 
عرقلــت  التــي  القاهــرة«  »القــّوة  عناصــر  واســتمرار 

إجــراء االنتخابــات يف شــهر ديســمبر املاضــي.

أهميتــه  مــن  بالرغــم  االنتخابــات  اجــراء  ويبــدو 
األميركــي  املبعــوث  اليــه  ذهــب  مــا  وهــو  امــرا صعبــا 
ــم  ــان وينر،الــذي قــال إن تنظي ــا جوناث ــى ليبي الســابق إل
للنزاعــات  األمثــل  احلــل  هــو  ليبيــا  يف  االنتخابــات 
الليبيــة، لكنــه يواجــه صعوبــات جمــة أبرزهــا قلــة خبــرة 
ــألمم املتحــدة  ــام ل ــن الع ــد لألم ــل اخلــاص اجلدي املمث
إلــى ليبيــا مبلــف أزمتهــا »عبــداهلل باتيلــي ليــس خبيــراً 

وإمنــا  أفريقيــا،  بشــمال  حتــى  أو  الليبــي  الشــأن  يف 
أمضــى حياتــه املهنيــة بشــكل أســاس يف العمــل علــى 

الصحــراء. جنــوب  أفريقيــا  صراعــات 

»معهــد  مبوقــع  نشــر  لــه  مقــال  يف  وينــر  وأشــار 
الشــرق األوســط األميركــي« إلــى أن »باتيلــي ســيحتاج 
إلــى تغييــر النمــوذج الــذي منــع أســالفه مــن حتقيــق 
االســتقرار يف البــالد وأن يعقــد عديــداً مــن اللقــاءات 
الذيــن  والعســكرية  السياســية  الطبقــة  أعضــاء  مــع 
أمضــوا العقــد املاضــي يف القتــال، إضافــة إلــى اجلهــات 
الفاعلــة األجنبيــة التــي لعبــت دور صانعــة الســالم خــالل 
مــن تركيــا ومصــر«. وشــدد وينــر  هــذه الفتــرة، بــدءاً 
علــى »ضــرورة أن تواصــل األمم املتحــدة عملهــا احلالــي 
واألمنيــة  السياســية  الثالثــة،  املســارات  علــى  للتقــدم 
التركيــز علــى  ليبيــا، واالســتمرار يف  واالقتصاديــة يف 
حكومــة  أي  لشــرعية  مركزيــة  باعتبارهــا  االنتخابــات 

املســتقبل«. يف  ليبيــة 
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شريف الزيتوني

»معركة« األجور بني السلطة واحتاد الشغل يف تونس... 
حقوق مشروعة أمام وضع اقتصادي هش

نظــام األجــور يف تونــس يعتــر مــن بــن األضعــف يف العــامل. الضعــف ليــس يف قيمــة األمــوال بذاتهــا رغــم 

تــدين مســتواها، بــل بحجــم االســتهالك والقــدرة الرشائيــة للموظــف الــذي يعتــر مقيــاس تلــك القــدرة وميثــل 

الطبقــة الوســطى يف كل دولــة، رغــم أن وضعــه الحــايل يجعلــه يف الطبقــة الفقــرة بالنظــر إىل حجــم التدايــن 

الــذي يعيشــه وعجــزه عــن توفــر الكثــر مــن االحتياجــات. ويف أغلــب الفــرات حتــى قبــل العــام 2011، كان 

إشــكال األجــور مطروحــا عــى الســلطات التــي تحــاول البحــث عــن حلــول »ترقيعيــة« مل تــف باحتياجــات 

موظفــي البــالد الذيــن أصبحــوا عاجزيــن عــى توفــر أبســط احتياجاتهم بســبب نســب التضخم املــايل وتراجع 

الدينــار خاصــة يف العرشيــة األخــرة التــي تعــرف فيهــا تونــس أســوء أزمــة اقتصاديــة يف تاريخهــا الحديــث.
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وليـــس هنالـــك مـــن شـــك يف تـــردي تلـــك األوضـــاع 
املحليـــة  التقاريـــر  كل  تؤكـــده  أمـــر  وهـــو  االقتصاديـــة، 
والدولية، حيث ذكر املعهد التونســـي لإلحصاء أن نســـبة 
التضخـــم ارتفعـــت مـــن 5 باملئة يف يوليـــو 2021، تاريخ 
إعـــالن الرئيس قيس ســـعيد عن اإلجـــراءات التي أنهت 
البرملـــان واحلكومـــة، إلـــى 8.6 باملئـــة يف يوليـــو 2022 
وهـــي األعلى منذ العـــام 1986، كمـــا أن املوازنة العامة 
للدولة تشـــكو نقصا قياســـيا بلغ حوالـــي 20 مليار دينار 
ليســـت هناك أي أفاق لتغطيتهـــا، لكن كل ذلك ال يحجب 
احلاجـــة األكيدة لتعديل أجـــور املوظفن لتكون مناســـبة 
لقدرتهـــم الشـــرائية وتعيـــد لهـــم توازنهـــم املالـــي الـــذي 

يتدهور ســـنة بعـــد أخرى.

واحلديـــث عـــن األجـــور يف تونس يعني آليـــا احلديث 
عن االحتاد العام التونســـي للشـــغل الـــذي يعتبر املنظمة 
التي ينضـــوي حتت لوائها غالبية األجـــراء، وهي املوكول 
لهـــا التفاوض مع الســـلطة مـــن أجل حتســـن أوضاعهم 
املاديـــة، إلى درجة أن قطاعا شـــعبيا واســـعا اتخذ موقفا 
معاديـــا لالحتـــاد غيـــر مـــدرك التدنـــي الكبيـــر ألوضاع 
موظفـــي البالد وعدم مالءمـــة إمكانياتهم مـــع التكاليف 

الكبيـــرة التي تفرضهـــا احتياجاتهم.

ومنذ ســـنوات يخوض االحتاد العام التونســـي للشغل 
مفاوضـــات مع الســـلطة مـــن أجل الوصول إلـــى اتفاقات 
يتـــم مبوجبهـــا حتســـن األجـــور، لكنهـــا مفاوضـــات يف 

ما ميكن اســـتنتاجه إذن يف عالقة بـ«معركة« األجور يف تونس، أن احلكومة تســـعى بكل الطرق لعدم الرضوخ 
لطلبـــات الزيـــادة، محاججـــة بالضـــرف االقتصادي الســـيء للبـــالد، يف املقابـــل يضغط االحتاد مـــن أجل ضمان 

امتيازات مالية للموظفني بشـــكل يتماشـــى ولو نســـبيا مع الغـــالء الكبير الذي تعرفه املواد األساســـية.
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الغالـــب تتعثر لعدة أســـباب داخلية وخارجيـــة. الداخلية 
هـــي ضعف موارد الدولة وعجز املاليـــة العامة عن توفير 
زيادات األجور، وحتى اإلضرابات التي خيضت لم تســـفر 
إال عـــن زيـــادات رمزيـــة ال تلبي أبســـط االحتياجات. أما 
اخلارجيـــة فمرتبطـــة مبؤسســـات التمويـــل الدولية التي 
متارس ضغوطا كبيرة على الســـلطات التونســـية من أجل 
عـــدم التوقيـــع علـــى أي اتفاق للزيـــادة يف األجـــور وعلى 
رأس تلـــك املؤسســـات صندوق النقد الدولـــي الذي يعتبر 
أن احلكومـــات التونســـية املتعاقبة لم حتســـن التعامل مع 

القـــروض الكثيرة التي منحت ســـابقا.

ومـــا يعمـــق اخلالفـــات بـــن الســـلطة واالحتـــاد أن 

صنـــدوق النقـــد يدعـــو إلـــى رفـــع الدعـــم علـــى املـــواد 
األساســـية، وهـــذا اإلجراء يف بلد مثل تونس قد يتســـبب 
يف انفجـــار اجتماعـــي وغضـــب ال ُتعـــرف مآالتـــه، ومـــا 
حصـــل يف 2011 إال دليـــال على ذلك الغضب، لكنه هذه 
املـــرة قـــد يكون بشـــكل أكثر حـــدة، باعتبار تـــآكل الطبقة 
الوســـطى وارتفاع نسب البطالة واألســـعار وتردي القدرة 
الشـــرائية وانهيـــار قيمة الدينـــار الذي كان قبـــل »الثورة« 
غيـــر بعيد عن الدوالر لكنه اليوم يســـاوي ثالثة أضعاف. 
وأســـباب التـــردي االقتصـــادي يرجعه خبراء إلى الفشـــل 
الكبيـــر للحكومـــات املتعاقبة بســـبب سياســـاتها اخلاطئة 
والقـــرارات االرجتالية التـــي »عّبـــأت« اإلدارات بوظائف 
لـــم تكـــن قادرة علـــى ضمـــان احتياجاتهـــا املاليـــة، وهذا 

ليـــس هنالـــك من شـــك يف تردي تلـــك األوضـــاع االقتصادية، وهـــو أمر تؤكـــده كل التقاريـــر املحلية 
والدوليـــة، حيـــث ذكـــر املعهد التونســـي لإلحصـــاء أن نســـبة التضخم ارتفعـــت من 5 باملئـــة يف يوليو 
2021، إلـــى 8.6 باملئـــة يف يوليـــو 2022 وهـــي األعلى منذ العـــام 1986، كمـــا أن املوازنة العامة 

للدولة تشـــكو نقصا قياســـيا بلـــغ حوالـــي 20 مليار دينار ليســـت هناك أي أفـــاق لتغطيتها.
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»يصارع« االحتاد العام التونســـي للشـــغل منذ سنوات من أجل حتقيق 
امتيـــازات لفائـــدة منظوريه، وســـط تهـــرّب احلكومات من االســـتجابة 
بســـبب الضغـــط الـــذي تعيشـــه من تـــردي الوضـــع االقتصـــادي ومن 

حـــرج صندوق النقـــد الدولي

مـــا يعمـــق اخلالفـــات بني الســـلطة واالحتـــاد أن صندوق النقـــد يدعو إلى رفـــع الدعم 
علـــى املـــواد األساســـية، وهـــذا اإلجـــراء يف بلـــد مثـــل تونـــس قـــد يتســـبب يف انفجـــار 
اجتماعـــي وغضـــب ال تُعرف مآالته، وما حصـــل يف 2011 إال دليال على ذلك الغضب، 
لكنـــه هذه املرة قد يكون بشـــكل أكثـــر حدة، باعتبار تـــآكل الطبقة الوســـطى وارتفاع 

نســـب البطالة واألســـعار وتـــردي القدرة الشـــرائية وانهيار قيمـــة الدينار.

حصـــل حتديـــدا خـــالل فتـــرة حكـــم حركـــة النهضة بن 
2011، و2013، عندمـــا رضخـــت حكومتيهـــا للطلبات 
الكبيـــرة يف التشـــغيل ترضيـــة جلـــزء كبير مـــن أنصارها 
وانخراطهـــا يف »شـــعبوية« ورّطتهـــا يف خلـــل اقتصـــادي 

بقيـــت تعانيـــه البالد إلـــى اليوم.

وأمام تلك الشـــروط »يصارع« االحتاد العام التونســـي 
للشـــغل منـــذ ســـنوات من أجل حتقيـــق امتيـــازات لفائدة 
منظوريه، وســـط تهّرب احلكومات من االســـتجابة بسبب 
الضغـــط الـــذي تعيشـــه مـــن تـــردي الوضـــع االقتصادي 
ومـــن حرج صنـــدوق النقـــد الدولي. ويف آخـــر التطورات 
وبعـــد مفاوضات وحـــوارات جتاوزت الســـنة، آخرها قبل 
يومـــن، قالت مصـــادر نقابية، إن اتفاقـــا حصل يوم 14 
ســـبتمبر حول زيـــادة بنســـبة 3.5 باملئـــة  ال يعرف مدى 
قـــدرة احلكومة على اإليفـــاء بها يف ظـــل احلالة الصعبة 

لالقتصاد.

يف مقابـــل ذلك حتدثت مصـــادر أخرى أن اللقاء الذي 
جمـــع األمن العـــام لالحتاد نورالديـــن الطبوبي بالرئيس 
التونســـي قيس سعّيد، يوم االثنن 13 سبتمبر، هو الذي 
حســـم األمور بتوافـــق إلنهـــاء األزمة التي تعتبـــر األطول 
يف العشـــرية األخيـــرة ولن يحتاج إال إلـــى توقيع الطرفن 
بعـــد عـــودة األول من زيـــارة يؤديها إلى اجلزائـــر، لكن ال 
ُتعـــرف تفاصيل عـــن التزام حكومـــي بتنفيـــذ التعهدات، 
خاصـــة أن احلكومة يف مـــرات كثيرة تتراجع، بســـبب ما 
قالـــت مصـــادر إنهـــا ضغـــوط من صنـــدوق النقـــد الذي 
يعتبـــر املتحكـــم الرئيســـي يف االقتصـــاد التونســـي وإليه 
يرجـــع القـــرار يف املوافقة علـــى القـــروض املطلوبة، لكن 
يبقـــى ذلك رهـــن ما ســـترضخ فيه تونس من شـــروط.
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ما ميكـــن اســـتنتاجه إذن يف عالقة 
أن  تونـــس،  يف  األجـــور  بـ«معركـــة« 
احلكومـــة تســـعى بـــكل الطـــرق لعـــدم 
الرضـــوخ لطلبـــات الزيـــادة، محاججة 
بالظـــرف االقتصـــادي الســـيئ للبالد، 
يف املقابـــل يضغـــط االحتـــاد مـــن أجل 
للموظفـــن  ماليـــة  امتيـــازات  ضمـــان 
بشـــكل يتماشـــى ولو نســـبيا مع الغالء 
الكبيـــر الـــذي تعرفه املواد األساســـية، 
وكل هذه التفاصيل حســـمها اتفاق يوم 
14 ســـبتمبر الـــذي لـــن يكـــون األخير 
بالتأكيـــد لعدة أســـباب منها عدم وضع 

جـــدول زمنـــي واضح للزيـــادات.

نظـــام األجـــور يف تونس يعتبر من بني األضعف يف العالـــم. الضعف ليس يف قيمة األموال بذاتها 
رغـــم تدنـــي مســـتواها، بل بحجم االســـتهالك والقـــدرة الشـــرائية للموظف الـــذي يعتبر مقياس 
تلـــك القـــدرة وميثـــل الطبقـــة الوســـطى يف كل دولة، رغـــم أن وضعه احلالي يجعلـــه يف الطبقة 

الفقيـــرة بالنظـــر إلى حجم التداين الذي يعيشـــه وعجزه عـــن توفير الكثير مـــن االحتياجات.
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جناة فقيري

يف ظــل اتســاع رقعــة الخالفــات املغاربيــة، تنتظــم القمــة العربيــة بالجزائــر 
ــر  ــن الجزائ ــم ب ــالف القائ ــل الخ ــات لح ــط تطلع ــر وس ــهر نوفم ــل ش أوائ
ــا  ــل اآلراء يف معظمه ــرب. متي ــس واملغ ــن تون ــر ب ــر األخ ــرب والتوت واملغ
ــة وأن أســبابها متجــّذرة  ــة خاّص ــة الجزائري ــة حــل األزمــة املغربي إىل صعوب
ــر مــع  ويصعــب فــض الخــالف حــول الصحــراء الغربيــة، بينــا يبقــى التوت

ــازالت«. ــات« و«تن ــن »توضيح ــس ره تون

هل تنهي القمـــة العربية باجلزائر اخلالفات بني الدول املغاربية؟
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اخلارجيــة  وزيــر  أعلــن   2021 أغســطس   24 يف 
عالقاتهــا  بــالده  قطــع  لعمامــرة،  رمطــان  اجلزائــري 
الدبلوماســية مــع املغــرب، موّضحــا أن »قطــع العالقــات 
يعنــي أن هنــاك خالفــات عميقــة بــن البلديــن »مــن جانبهــا 
ردت اخلارجيــة املغربيــة يف بيــان مقتضــب أعربــت فيــه عــن 

»أســفها لهــذا القــرار غيــر املبــّرر متامــاً«. 

األزمة الدبلوماسية بن اجلزائر واملغرب ال تعتبر سابقة 
أو وليــدة الســنوات املاضيــة حيــث ســبق أن قطــع املغــرب 
عالقاتــه مــع اجلزائــر ســنة 1976 بعــد اعتــراف اجلزائــر 
بقيــام اجلمهوريــة العربيــة الصحراويــة الدميقراطيــة. ولــم 
تستأنف العالقات إال يف 1988 بعد وساطة سعودية، كما 
أن احلــدود بــن اجلزائــر واملغــرب مغلقــة رســميا منــذ 16 

أغســطس 1994. فبذلــك ال يعتبــر اخلبــراء قــرار قطــع 
العالقــات الدبلوماســية أمــرا جلــال بــل متوقــع عنــد البعــض 
بســبب التوتــرات واخلالفــات القائمــة أساســا بــن البلديــن 
لكــن مــا تــال القــرار مــن جــراءات اعتبرت ســابقة تاريخية يف 
العالقــات اجلزائريــة املغربيــة وانــذارا بشــرارة »حرب بــاردة« 

طويلــة األمــد.

رمطــان  اجلزائــري  اخلارجيــة  وزيــر  أّكــده  مــا  وهــو 
لعمامــرة، يف شــهر مايــو املاضــي، حيــث أوضــح أن موضــوع 
قطــع العالقــات الدبلوماســية بــن اجلزائــر واملغــرب »ال 
يحتمــل وســاطات«، مبــرزا أن موقــف اجلزائــر »واضــح« 
بخصــوص هــذه املســألة. وأوضــح لعمامــرة، يف تصريــح 
صحفــي عنــد ســؤاله حــول احتمــال وجــود وســاطة مــن 

 يف 24 أغســـطس 2021 أعلـــن وزيـــر اخلارجيـــة اجلزائري رمطان لعمامـــرة، قطع بالده 	 
عالقاتهـــا الدبلوماســـية مع املغرب، موضّحـــا أن »قطع العالقات يعنـــي أن هناك خالفات 

عميقة بـــني البلدين »

ّـــد وزيـــر اخلارجيـــة اجلزائري رمطـــان لعمامرة، يف شـــهر مايو املاضي، حيـــث أوضح أن 	   أك
موضـــوع قطع العالقات الدبلوماســـية بني اجلزائر واملغرب »ال يحتمل وســـاطات«، مبرزا 

أن موقـــف اجلزائر »واضح« بخصوص هذه املســـألة
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طــرف اململكــة العربيــة الســعودية بــن اجلزائــر واملغــرب أنــه 
»ال توجد وســاطة ال باألمس وال اليوم وال غدا«، مشــيرا إلى 
وجــود »أســباب قويــة حتمــل الطــرف الــذي أوصــل العالقــات 
إلــى هــذا املســتوى الســيء املســؤولية كاملــة غيــر منقوصــة«.

أمــا بخصــوص التوتــر األخيــر بــن تونــس واملغــرب، 
فيبــدو أنــه يأخــذ منحــى »معّقــد« بــدوره، خاصــة بعــد نفــي 
وزيــر الشــؤون اخلارجيــة املغربيــة ناصــر بوريطــة تصريحات 
األمــن العــام للجامعــة العربيــة أحمــد أبــو الغيــط ،التــي 
أعلــن خاللهــا عــن تســوية اخلــالف بــن تونــس واملغــرب 
.حيــث أكــد  بوريطــة، أن »موقــف املغــرب مــن اســتقبال 
ــم  ــول، لزعي ــر املقب ــة التونســية، اجلســيم وغي ــس الدول رئي
امليليشــيا االنفصاليــة، لــم يتغيــر، إنــه املوقــف الــذي عبــرت 

عنــه وزارة الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون اإلفريقــي واملغاربــة 
املقيمــن باخلــارج يف بالغها بتاريخ 26 أغســطس 2022، 
ويشــاطره مجمــوع الشــعب املغربــي وكافــة القــوى احليــة«.

يف حــن لــم يصــدر أي تصريــح رســمي مــن رئاســة 
اجلمهوريــة التونســية حــول هــذا التوتــر، كذلــك لــم تصــدر 
ــان الصــادر عــن  ــح ســوى البي الرئاســة التونســية أي توضي
خارجيتها يف الذي أعربت فيه عن اســتغرابها الشــديد مّما 
ورد يف بيــان اململكــة املغربيــة مــن حتامــل غيــر مقبــول علــى 
تونــس ومغالطــات بشــأن مشــاركة وفــد اجلمهوريــة العربيــة 
ــورة. وأوضحــت  ــدوة املذك ــة يف الن ــة الدميقراطي الصحراوي
أّن تونــس حافظــت علــى حيادهــا التــام يف قضيــة الصحــراء 
الغربيــة التزامــا بالشــرعية الدوليــة، وهــو موقــف ثابــت لــن 

 وأوضـــح لعمامـــرة، يف تصريـــح صحفـــي عند ســـؤاله حـــول احتمال وجود وســـاطة من طـــرف اململكة 	 
العربيـــة الســـعودية بـــني اجلزائـــر واملغـــرب أنه »ال توجـــد وســـاطة ال باألمس وال اليـــوم وال غدا« 

أمـــا بخصـــوص التوتـــر األخير بـــني تونس واملغـــرب، فيبدو أنـــه يأخذ منحـــى »معقّد« بـــدوره، خاصة 	 
بعـــد نفي وزير الشـــؤون اخلارجيـــة املغربية ناصر بوريطـــة تصريحات األمني العـــام للجامعة العربية 

أحمـــد أبـــو الغيـــط ،التي أعلـــن خاللها عن تســـوية اخلالف بني تونـــس واملغرب .
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يتغيــر إلــى أن جتــد األطــراف املعنيــة حــالّ ســلميا يرتضيــه 
اجلميــع الــى جانــب التزامهــا بقــرارات األمم املتحــدة، فإّنهــا 
ُملتزمــة أيضــا بقــرارات االحتــاد اإلفريقــي التــي تعــّد بالدنــا 

مــن أحــد مؤّسســيه. 

وبينــت اخلارجيــة التونســية  أنــه خالفــا ملــا ورد يف 
البيــان املغربــي، فقــد قــام االحتــاد اإلفريقــي يف مرحلــة أولى 
ــة  ــو الدولي ــدوة طوكي ــم ن ــه مشــاركا رئيســيا يف تنظي بصفت
بتعميــم مذّكــرة يدعــو فيهــا كافــة أعضــاء االحتــاد اإلفريقــي 
ــة  ــة الدميقراطي ــة الصحراوي ــة العربي ــم اجلمهوري مبــا فيه

للمشــاركة يف فعاليــات قمــة تيــكاد 8 بتونــس.

وتعليقــا علــى  القمــة العربيــة التــي ســتقام يف اجلزائــر 

فقــد صــّرح وزيــر خارجيــة املغــرب ناصــر بوريطــة، يف كلمــة 
أمــام مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى املســتوى الــوزاري 
ــة يجــب  ــة املقبل ــة 158، »أن القمــة العربي ــه العادي يف دورت
أن تنعقــد علــى أســاس االلتــزام باملســؤولية، بعيــدا عــن أيــة 
حســابات ضيقــة أو منطــق متجــاوز، قائــال »الســياق الدولــي 
والعربــي يســائل القمــة املقبلــة لتنعقــد علــى أســاس االلتــزام 
باملســؤولية، بعيــدا عــن أيــة حســابات ضيقــة أو منطــق 
متجــاوز، وتوطيــد الثقــة الالزمــة، والتقيــد بــاألدوار اخلاصــة 

بــكل طــرف«. 

وهــو تصريــح أثــار حفيظــة اجلزائــر ووصفهــا املبعــوث 
اخلــاص املكلــف بقضيــة الصحــراء الغربيــة وبلــدان املغــرب 
الوطنيــة  واجلاليــة  اخلارجيــة  الشــؤون  بــوزارة  العربــي 

- يف حـــني لم يصدر أي تصريح رســـمي من رئاســـة اجلمهورية التونســـية حـــول هذا التوتر، 	 
كذلك لم تصدر الرئاســـة التونســـية أي توضيح ســـوى البيان الصـــادر عن خارجيتها.

وتعليقـــا علـــى القمـــة العربيـــة التـــي ســـتقام يف اجلزائر فقـــد صرّح وزيـــر خارجيـــة املغرب 	 
ناصـــر بوريطـــة، يف كلمـــة أمـــام مجلـــس جامعـــة الـــدول العربية على املســـتوى الـــوزاري يف 
دورتـــه العاديـــة 158، »أن القمـــة العربيـــة املقبلـــة يجـــب أن تنعقد على أســـاس االلتزام 

باملســـؤولية، بعيـــدا عـــن أية حســـابات ضيقـــة أو منطـــق متجاوز
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باخلارج، عمار بالنيبـ«املزايدات السخيفة«مبديا أسفه جتاه 
مــا صــدر علــى لســان »بوريطــة« متهمــا الربــاط مبمارســة ما 

وصفهــا »األســاليب القــذرة واحلســابات الضيقــة«.

أمــا بخصــوص مشــاركة املغــرب مــن عدمــه يف القمــة 
العربيــة، مــع هــذه اخلالفــات خاّصــة وأن القمــة تقــام يف 
اجلزائــر، فقــد أعلنــت وزارة اخلارجيــة املغربيــة إنــه يف إطــار 
التحضيــر للقمــة العربيــة املقبلــة، املقــرر عقدهــا باجلزائــر 
العاصمــة يف الفــاحت نوفمبــر 2022، قــررت الســلطات 
اجلزائريــة إيفــاد عــدد مــن املبعوثــن إلــى العواصــم العربيــة، 
حاملــن دعــوات جلميــع قــادة الــدول األعضــاء بجامعــة 

الــدول العربيــة.

وأضافــت اخلارجيــة، يف بــالغ رســمي، أنــه ســيتم إيفــاد 
وزيــر العــدل اجلزائــري إلــى املغــرب، بعــد اململكــة العربيــة 
الســعودية واألردن، يف حــن سيســلم وزيــر الداخليــة الدعــوة 
نفســها إلــى القمــة لتونــس وموريتانيــا. ويف هــذا الســياق 
باملغــرب، وفــق  العــدل اجلزائــري  ســيتم اســتقبال وزيــر 
بــالغ وزارة الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون اإلفريقــي واملغاربــة 

املقيمــن باخلــارج.

مــّد طويــل يف التوتــرات املغاربيــة، ال ينــذر بجــزر قريــب 
يف ظــل التصريحــات والتصريحــات املضــاّدة بــن املغــرب 
واجلزائــر والصمــت التونســي يف املقابــل، لكــن ذلــك ال ينفــي 
وجــود فرضيــات التســوية خــالل القمــة العربيــة خاصــة مــع 
وجــود وســاطات وانعقــاد القمــة يف اجلزائــر كبلــد مغاربــي.

الغربيـــة 	  الصحـــراء  بقضيـــة  املكلـــف  اخلـــاص  املبعـــوث  ووصفهـــا  اجلزائـــر  أثـــار حفيظـــة  وهـــو تصريـــح   
وبلـــدان املغـــرب العربـــي بـــوزارة الشـــؤون اخلارجيـــة واجلاليـــة الوطنيـــة باخلـــارج، عمـــار بالنيبـ«املزايـــدات 
الســـخيفة«مبديا أســـفه جتاه ما صدر على لســـان »بوريطة« متهما الرباط مبمارســـة ما وصفها »األســـاليب 

القـــذرة واحلســـابات الضيقـــة«.

يف بالغ رســـمي، أنه ســـيتم إيفاد وزير العدل اجلزائري إلى املغرب… ويف هذا الســـياق ســـيتم اســـتقبال وزير 	 
العـــدل اجلزائـــري باملغرب، وفق بالغ وزارة الشـــؤون اخلارجيـــة والتعاون اإلفريقي واملغاربـــة املقيمني باخلارج
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تهديدات إرهابية متواصلة باملغرب العربي 

ــر  ــة إذ يعت ــة األهمي ــة بالغ ــي بدرج ــف األمن ــف املل يصّن

مــن أبــرز التحديــات أمــام اإلســتقرار يف املنطقــة إال أن هــذ 

ــم  ــاخ يّتس ــة يف من ــكاالت خاص ــد اإلش ــرح عدي ــف يط املل

ــي. ــاب منطــق الحــوار الحقيق ــراع وغي بال

رامي التلغ
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فالتهديــد اجلهــادي ليــس جديــًدا علــى بلــدان املغــرب 
غيــرت   2011 عــام  أحــداث  تداعيــات  لكــن  العربــي، 
البيئتــن السياســية واألمنيــة يف الــدول املغاربيــة بشــكل 

جــذري.

ويظــل اخلطــر اإلرهابي قائمــاً يف املنطقة نظراً لوجود 
خاليــا تابعــة لتنظيمــي »القاعــدة« و«داعــش« يف املنطقــة 
املغاربيــة، علــى إثــر التضييــق الــذي مــورس عليهمــا يف 
العــراق وأفغانســتان بعــد إعــالن الواليــات املتحــدة احلــرب 

علــى اإلرهــاب بعــد هجمــات 11 ســبتمبر.

العربــي  املغــرب  منطقــة  يف  األمنــي  النظــام  ويعــد 
بشــمال إفريقيــا حتــت ضغــط كبيــر بســبب عــدة حتديــات، 

أهمهــا الهجمــات اإلرهابيــة التــي تنوعــت يف امتدادهــا 
اإلقليمــي وازدادت بشــكل مأســوي.

دول  يف  النائمــة  اخلاليــا  فــإن  اخلبــراء  وبحســب 
املغــرب العربــي تتواصــل فيمــا بينهــا، كمــا أنهــا تعمــل وفــق 
اســتراتيجية متفرقــة حســب الظــروف واألوضــاع، التــي 

تراهــا اخلاليــا يف كل دولــة.

خــالل األشــهر األخيــرة شــهدت معظــم دول منطقــة 
املغــرب العربــي عمليــات إرهابيــة أو اســتباقية ألقــي فيهــا 

القبــض علــى بعــض اخلاليــا.

واشــتبكت وحــدات مــن اجليــش الوطنــي التونســي، 
عناصــر  مــع  املاضــي،  أغســطس  مــن  الـــ12  اجلمعــة 

يظـــل اخلطـــر اإلرهابـــي قائمـــاً يف املنطقـــة نظـــراً لوجـــود خاليـــا تابعـــة 	 
إثـــر  علـــى  املغاربيـــة،  املنطقـــة  يف  و«داعـــش«  »القاعـــدة«  لتنظيمـــي 

وأفغانســـتان  العـــراق  يف  عليهمـــا  مـــورس  الـــذي  التضييـــق 
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التونســية،  الدفــاع  وزارة  أعلنــت  مــا  بحســب  إرهابيــة، 
مباشــرة  إصابــات  أحلقــت  اجليــش  قــوات  أن  مضيفــة 
بعــدد مــن العناصــر اإلرهابيــة خــالل املواجهــات املســلحة 
يف »جبــل الســلوم« مبحافظــة القصريــن، الواقعــة غــرب 

البــالد علــى احلــدود مــع اجلزائــر.

وقــال املتحــدث الرســمي باســم الــوزارة، محمــد بــن 
زكــري، يف تصريحــات إعالميــة، إن »تشــكيلة عســكرية 
اشــتبكت مــع مجموعــة إرهابيــة أثنــاء مهمــة عملياتيــة 
يف جبــل الســلوم، مت خاللهــا حتقيــق إصابــات مباشــرة 
بعــدد مــن اإلرهابيــن، وأصيــب عســكريان اثنــان بجــروح 
غيــر بليغــة خــالل العمليــة، ومت نقلهمــا إلــى املستشــفى 

العســكري، وحالتهمــا مســتقرة«.

وتنتشــر وحــدات عســكرية يف الشــريط احلــدودي مــع 

اجلزائــر حيــث تنشــط خاليــا إرهابيــة منضويــة حتــت 
تنظيــم »القاعــدة يف بــالد املغــرب« و«داعــش«، ويتحصنــون 
باجلبــال الغربيــة مبحافظــات الــكاف والقصريــن وجندوبة 

وســيدي بوزيــد.

ــو  ــة يف شــهر ماي ــت الســلطات املغربي مــن جهتها،متكن
الفيدرالــي  التحقيقــات  مكتــب  مــع  بالتعــاون  املاضــي 
األميركــي )اف بــي اي( مــن إحبــاط مخطــط إرهابــي مــن 
خــالل اعتقــال شــخص يشــتبه يف أنــه موال لتنظيــم الدولة 
ــة. ــداءات إرهابي اإلســالمية )داعــش( وكان يخطــط العت

وأعلنــت شــرطة مكافحــة اإلرهــاب املغربية أنها أوقفت 
ــم داعــش و«تورطــه يف  ــه لتنظي شــخصا يشــتبه يف مواالت
التحضيــر واإلعــداد ملشــروع إرهابــي«، وذلــك بتنســيق مــع 

مكتــب اف بــي اي.

متكنـــت الســـلطات املغربيـــة يف شـــهر مايـــو املاضـــي بالتعاون مـــع مكتب 	 
التحقيقـــات الفيدرالـــي األميركـــي )اف بـــي اي( مـــن إحبـــاط مخطـــط 
إرهابـــي من خالل اعتقال شـــخص يشـــتبه يف أنه مـــوال لتنظيم الدولة 

اإلســـالمية )داعـــش( وكان يخطـــط العتـــداءات إرهابية.
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وقــال املكتــب املركــزي لألبحــاث القضائيــة يف بيــان إن 
املشــتبه بــه كان يحضــر ملشــروع إرهابــي وملســاس خطيــر 

بالنظــام العــام مبدينــة بــركان شــرق اململكــة.

ــه وكشــف  ــه »جــرى تشــخيص هويت ــان أن وأوضــح البي
معالــم مشــروعه اإلرهابــي، انطالقــا مــن أبحــاث وحتريات 
الفيدرالــي  التحقيقــات  مكتــب  مــع  مشــتركة  تقنيــة 

األميركــي«.

وتشــير تقاريــرأن املشــتبه بــه )37 عامــا( كان »يتولــى 
املنصــات  إحــدى  علــى  مغلقــة  وتســيير مجموعــة  إدارة 
التواصليــة تــروم اســتقطاب وجتنيــد املتشــبعن بالفكــر 
التكفيــري بغــرض تنفيــذ عمليــات إرهابيــة ضــد مصالــح 

وشــخصيات مغربيــة وأجنبيــة«.

وتعلــن الســلطات املغربيــة مــن حــن آلخــر توقيــف 
ــة  ــم الدول ــة لتنظي ــة موالي ــا إرهابي أفــراد أو تفكيــك خالي
مت  التــي  اخلاليــا  عــدد  وفــاق  خصوصــا.  اإلســالمية 
مــن  أكثــر  توقيــف  مــع   2002 منــذ  األلفــن  تفكيكهــا 

رســمية. معطيــات  وفــق  شــخص،   3500

وليســت هــذه املــرة األولــى التــي يفضــي فيهــا التعــاون 
بــن املغــرب والواليــات املتحــدة إلى إحبــاط اعتداء إرهابي 
مــن تدبيــر موالــن لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، ففــي نهايــة 
العــام املاضــي أفشــلت األجهــزة األمنيــة املغربيــة بالتعــاون 
مــع االســتخبارات األميركيــة مشــروعا لهجمــات إرهابيــة.

يف ذات الصدد،أعلــن اجليــش اجلزائــري، الســبت، أن 
قواتــه متكنــت مــن القضــاء علــى 7 مســلحن إثــر عمليــة 

قضـــت مفارز للجيش الوطني الشـــعبي صبيحة يوم الســـبت 19 	 
فيفـــري 2022، علـــى 7 إرهابيـــني إثر عملية بحث ومتشـــيط 

بغابـــة واد الـــدوار بلدية بني زيـــد دائرة القل بوالية ســـكيكدة
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بحــث ومتشــيط بغابــة يف محافظــة ســكيكدة شــرق البالد.

مكافحــة  إطــار  »يف  أنــه  بيــان  يف  اجليــش  وأوضــح 
الوطنــي  اجليــش  قــوات  جلهــود  ومواصلــة  اإلرهــاب 
الشــعبي يف اجتثــاث ظاهــرة اإلرهــاب مــن بالدنــا، وبفضــل 
للجيــش  مفــارز  للمعلومــات، قضــت  االســتغالل اجليــد 
فيفــري   19 الســبت  يــوم  صبيحــة  الشــعبي  الوطنــي 
2022، علــى 7 إرهابيــن إثــر عمليــة بحــث ومتشــيط 
القــل بواليــة  بنــي زيــد دائــرة  الــدوار بلديــة  بغابــة واد 

اخلامســة«. العســكرية  الناحيــة  بإقليــم  ســكيكدة، 

وقــال بيــان لــوزارة الدفــاع اجلزائريــة، إنــه »تبعــا لعملية 
البحــث والتمشــيط املتواصلــة بغابة واد الــدوار قرب بلدية 
بنــي زيــد دائــرة القــل بواليــة ســكيكدة بالناحيــة العســكرية 
اخلامســة، التــي مت القضــاء فيهــا علــى 7 إرهابيــن فقــد 
أســفرت عمليــة حتديــد هويــة اإلرهابيــن املقضــي عليهــم« 
ــر مــن  ــذ أكث ــة من ــم التحــق باجلماعــات اإلرهابي ومعظمه

15 عامــاً.

ــا  ــى أنه ــر عل ــات شــرق ووســط اجلزائ ــرف مرتفع وتع
ــذ تســعينيات  ــة من ــة للجماعــات اإلرهابي املعاقــل التقليدي
القــرن املاضــي، ونفــذت مــن خاللهــا عــدة مجــازر جماعيــة 

و أعمــاال إرهابيــة اســتهدفت مواطنــن عــزل.

وكانــت وزارة الدفــاع اجلزائريــة قــد نعــت يف بــالغ 
ــر املاضــي عســكرين ســقطوا  ــى يناي ــا يف موف رســمي له
خــالل مواجهــات مســلحة مــع إرهابيــن يف وقــت أثــار 
ــة اإلســالمية )داعــش( ومســلحيه يف  ــم الدول ظهــور تنظي
عــدة مناطــق وشــنهم لهجمــات يف ليبيــا وســوريا والعــراق 

تســاؤالت بشــأن مــا إذا كان التنظيــم ســيعود بقــوة.

مــن جانــب آخر،أعلــن اجليــش الليبــي، يف شــهر مايــو 
املاضــي، عــن إطــالق عمليــة عســكرية جنــوب البــالد، 
هــذه  مــن  تتخــذ  التــي  اإلرهابيــة  اجلماعــات  ملالحقــة 
املناطــق معقــال لهــا ومجــاال لنشــاطها وحتركاتهــا، وتهــّدد 

استقرار وأمن البالد.

نشــطة  حركــة  رصــد  أمنيــة،  ليبيــة  تقاريــر  أكــدت 
لعناصــر تنظيــم »داعــش« اإلرهابــي يف املنطقــة الغربيــة، 
ــات واســعة  ــذ عملي ــم تنفي ــة التنظي ــث حــول ني مــع احلدي

خــالل الفتــرة املقبلــة.

مــع  اشــتبكوا  للتنظيــم  عناصــر  أن  التقاريــر  وتؤكــد 
مجموعــة مســلحة جنــوب بنــي وليد، يف صــراع على النفوذ 
الشــخصيات  بإحــدى  عالقــات  تربطهــم  حيــث  هنــاك، 
تنظيــم  عــن  واملســؤول  التهريــب،  عمليــات  يف  البــارزة 
عصابــي ارتكــب عمليــات خطــف عديــدة خــالل الفتــرة 

الوافــدة. املاضيــة، خصوصــا لألجانــب والعمالــة 

ولفتــت إلــى أن مــدن الســاحل الغــرب تشــهد أيضــا 
املاضيــة، خصوصــا يف  الفتــرة  للتنظيــم  كبيــرا  نشــاطا 
التحــرك  النائمــة« يف  بــدأت »اخلاليــا  صبراتــة، حيــث 

هنــاك بشــكل علنــي ورفــع أعــالم التنظيــم.

وإلــى اجلنــوب قليــال، شــاهد األهالــي حتــركات ألرتــال 

أعلـــن اجليـــش الليبـــي، يف شـــهر مايو املاضي، عـــن إطالق عملية عســـكرية 	 
جنـــوب البالد، ملالحقـــة اجلماعـــات اإلرهابية التي تتخذ مـــن هذه املناطق 

معقـــال لها ومجاال لنشـــاطها وحتركاتهـــا، وتهّدد اســـتقرار وأمن البالد.
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مــن الســيارات املســلحة، حتمــل الرايــة الســوداء للتنظيــم، 
ــدأوا  ــث ب ــات، حي ــرب القري ــزدة، وق ــوب م ــد جن وبالتحدي
يف عمــل الكمائــن وإيقــاف املواطنــن وســلب أغراضهــم.

وأوضحــت املصــادر األهليــة، أن اإلرهابيــن اتخــذوا 
مــن محيــط منطقــة مرســيط نقطــة متركــز، يوقفــون املــارة 
بهــا، ويســألونهم عــن البوابــات األمنيــة يف املــدن املجــاورة 
والتمركــزات بهــا وحجــم األفــراد هنــاك والتســليح الــذي 

معهــم.

أبريــل املاضــي، نشــر »داعــش« عبــر  وخــالل شــهر 
وســائل إعالمــه، صــورا قــال إنهــا لـ«مقاتلــن تابعــن لــه«، 
يف جنــوب ليبيــا، حيــث نفــذت عمليــة تفجيــر قبــل أيــام 

ضــد موقــع للجيــش، لــم يســفر عــن أي إصابــات.

وبعدهــا جنــح اجليــش يف إحبــاط محاولــة للعناصــر 
اإلرهابيــة مــن أجــل التســلل إلــى غــدوة القريبــة مــن مدينــة 

ســبها.

إلــى ذلــك، يــرى مراقبــون أن الوضــع الراهــن الــذي 

تعيشــه املنطقــة يســتوجب أن تتظافــر جهــود حكومــات 
هــذه الــدول لتبنــى اســتراتيجية موحــدة ومنســقة ملواجهــة 
ظاهــرة اإلرهــاب والتطــرف، وتفــادى سياســة االنغــالق 
األمــن  نظــام  فعــال  بشــكل  تخــدم  ال  التــي  والتقوقــع 
اجلماعــي الــذي كان االحتــاد املغاربــي يســتهدف تقويتــه.

وإذا مــا توافــرت اإلرادة السياســية، ميكــن لالحتــاد 
املغاربــي أن يعمــل علــى توفيــر األمــن الشــمولي واملجتمعــي 
بــدل االقتصــار علــى املفهــوم الضيــق لألمــن واالنتقــال 
مــن  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  السياســات  دعــم  إلــى 
خــالل توفيــر فــرص عمــل للشــباب وفتــح آفــاق لالســتثمار 
منظومــة  داخــل  البينيــة  التجاريــة  املبــادالت  وإنعــاش 
معاجلــة  يجــب  ثــم،  ومــن  املشــتركة.  املغاربيــة  الســوق 
تلــك القضايــا يف جميــع أنحــاء املنطقــة املغاربيــة، وميكــن 
لنمــوذج االحتــاد، إذا مــا مت دعمــه، أن يوفــر حلــوال أكثــر 

فعاليــة مــن أي حكومــة مبفردهــا.
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أّكـــد وزيـــر اخلارجيـــة اجلزائـــري رمطـــان لعمامـــرة، أّن بـــاده جاهـــزة لعقـــد القمـــة 
العربيـــة املقـــررة يف األّول مـــن تشـــرين الثانـــي/ نوفمبـــر املقبـــل.

يف  الغيـــط،  أبـــو  أحمـــد  العربيـــة  الـــدول  جلامعـــة  العـــام  األمـــن  وكان  هـــذا  يأتـــي 
آذار/ مـــارس املاضـــي، إنَّ »القمـــة العربيـــة التـــي تســـتضيفها اجلزائـــر ســـوف ُتعقـــد يف 
األول والثانـــي مـــن تشـــرين الثاني/نوفمبـــر املقبـــل«، وذلـــك بعـــد أن أعلنـــت اجلامعـــة 
العربيـــة يف الــــ 31 مـــن متوز/يوليـــو املاضـــي، أّن القمـــة املقبلـــة ســـتكون »قمـــة إجمـــاع 
عربـــي«. وملزيـــد مـــن التفاصيـــل حـــول القمـــة العربيـــة املرتقبـــة كان لــــ »بوابـــة إفريقيا 
اإلخباريـــة« هـــذا احلـــوار مـــع الكاتـــب والباحـــث اجلزائـــري الدكتـــور محمـــد بغـــداد، 

وإلـــى نـــص احلوار:

حوار/ همسة يونس 

محمد بغداد: العالم العربي اليوم
 يف أسوء حاالته
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بداية مـــا قراءتكـــم للقمة العربيـــة املرتقبة 
؟ ئر ا جلز ا

القمـــة العربيـــة املنتظـــرة يف شـــهر نوفمبـــر القـــادم 
باجلزائـــر تعتبـــر املوعـــد الـــذي لـــم يلتـــق فيـــه زعماء 
العالـــم العربـــي منـــذ ســـنة 2019، وهـــي املـــدة التي 
حدثـــت فيها متغيـــرات جيوسياســـية كثيـــرة، بداية من 
احلـــكام أنفســـهم إضافة إلـــى تداعيـــات جائحة كورونا 

ومـــا حصـــل يف العالـــم مـــن مســـتجدات كثيرة.

وبقليـــل مـــن التأمل واملســـح الســـريع، فـــإن وضعية 
كل  وعلـــى  حاالتـــه  أســـوء  يف  اليـــوم  العربـــي  العالـــم 
ســـتزداد  الوضعيـــة  أن  التوقعـــات  وتشـــير  املســـتويات 
تدهـــورا يف الســـنوات القادمـــة، فنصف العالـــم العربي 
دمرتـــه احلـــروب الطاحنـــة التـــي تزامنـــت مـــع انهيـــار 
النظـــام األمن االقليمي وتوســـع مســـتويات التطبيع مع 
إســـرائيل وتراجـــع مســـتوى القضيـــة الفلســـطينية من 

جـــدول اخلطـــاب العربـــي الرســـمي، وارتفـــاع معدالت 
الفقـــر والتخلـــف وغيرهـــا مـــن الكـــوارث اخلطيرة.

هنـــا تأتـــي األهميـــة القصوى لقمـــة اجلزائـــر التي 
ترافـــع مـــن جعـــل أن تكـــون قمـــة )لـــم شـــمل العـــرب( 
والتوجـــه نحـــو رؤيـــة جديدة، يكـــون همهـــا األول انقاذ 
ما ميكـــن انقاذه قبل فـــوات األوان، وقد رافع اخلطاب 
الرســـمي اجلزائـــري منـــذ البدايـــة علـــى ضـــرورة بناء 
هـــذه الرؤيـــة والعمـــل علـــى تأجيـــل اخلالفـــات البينية 
والنظـــر إلـــى املســـتقبل، مـــن خـــالل إعـــادة الثقـــة يف 
املواطـــن العربـــي يف انتمائـــه إلـــى هذا الفضـــاء وإزالة 
علـــى األقـــل بعـــض اليـــأس واالحبـــاط عبـــر اســـتعادة 

مكانتـــه واقناعـــه بإمكانيـــة العيـــش بأمان.    

إلى أي مدى تتوقعون جناحها؟

حتـــى نكـــون موضوعين فـــإن التحدي الـــذي يواجه 

وضعية العالم العربي اليوم يف أسوء حاالته وعلى كل املستويات وتشير 	 
التوقعات أن الوضعية ستزداد تدهورا يف السنوات القادمة.
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قمـــة اجلزائـــر كبيـــر وخطير بحجـــم خطـــورة األزمات 
التـــي يعيشـــها العالـــم العربـــي، ومـــن املوضوعية كذلك 
حتديـــد معنى لألفـــق الذي ميكن أن تبلغـــه القمة الذي 
يبقـــى مرتبـــط مبجموعـــة مـــن العوامـــل يف مقدمتهـــا 
اإلرادة والرغبـــة التـــي ميكـــن أن تكـــون عنـــد مكونـــات 
اجلامعـــة العربيـــة، وكـــذا القضايـــا التـــي ســـتكون يف 

جـــدول أعمـــال القمة.

ولكـــن التعويـــل على جنـــاح القمة تلوح مؤشـــراته يف 
اخلطـــاب الرســـمي اجلزائـــري الـــذي بـــذل الكثير من 
اجلهـــود مـــن أجل توفيـــر الظـــروف املناســـبة واألجواء 
املقبولـــة لنجـــاح القمـــة، خاصـــة وأن القمة ســـتعقد يف 
تاريـــخ ميثـــل رمزيـــة عالية ليـــس للجزائر وامنـــا لألمة 
التحريريـــة  الثـــورة  انـــدالع  تاريـــخ  العربيـــة، إال وهـــو 
املباركـــة، كمـــا أن إرادة بعـــض الـــدول العربيـــة الوازنة 
والتـــي تؤكـــد تصريحاتهـــا رغبتهـــا يف اجنـــاح القمـــة، 

يوفـــر الكثيـــر حلســـاب أن يكـــون النجاح املعقـــول لقمة 
اجلزائـــر، وحتـــى ال نبالـــغ فـــإن قمة اجلزائـــر ال يجب 
أن يربـــط جناحهـــا بأن حتل مشـــاكل املنطقـــة العربية، 
التـــي عجـــزت كل القمـــم العربيـــة علـــى حلهـــا، ولكـــن 
اجلزائـــر تراهـــن أن تكـــون هذه القمـــة محققـــة للقدر 

املعتبـــر من لـــم شـــمل املنطقـــة العربية. 

منها؟ املـأمول  وما  أهميتها  ما 

إن قمـــة اجلزائـــر تنعقـــد والعالـــم العربـــي يواجـــه 
الغـــذاء،  وثانيهمـــا  األمـــن  أولهـــا  خطيرتـــن  أزمتـــن 
فنصـــف الشـــعوب العربية تقريبا تعيـــش أوضاعا أمنية 
مأســـاوية نتيجة احلروب الدائرة يف عدد من األوطان، 
أو تلـــك احلـــروب املتوقعـــة يف املســـتقبل املنظـــور، كون 
نظـــام األمـــن االقليمـــي العربي اليـــوم منهـــار، والبعض 
يـــرى يف إيران وتركيـــا خطرا داهما ويجب االســـتعداد 

 اجلزائـــر تراهـــن أن تكون القمـــة العربية املرتقبة محققة للقـــدر املعتبر من لم 	 
شـــمل املنطقة العربية.
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ملواجهتـــه عبـــر التحالـــف مـــع إســـرائيل والتقليـــل مـــن 
التعويـــل علـــى الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، والبعض 
يـــرى أن اخلطـــر يأتـــي من اســـرائيل وحلفـــاء الواليات 
املتحـــدة االمريكيـــة يف املنطقـــة وبالـــذات اجلماعـــات 
اإلرهابيـــة، ومـــا يتشـــعب من قضايـــا األمـــن االقليمي، 
وأمـــا موضـــوع الغـــذاء فـــال يقل خطـــورة عن ســـابقه، 
معيشـــية  أوضاعـــا  تعيـــش  العربيـــة  املنطقـــة  كـــون 
خطيـــرة وهي مـــن أكثر مناطـــق العالم مهـــددة باألوبئة 
واملجاعـــات وتداعيـــات ما يســـمى بغير املنـــاخ، وانهيار 
معظـــم االقتصاديات العربية مما جعل شـــعوب املنطقة 
يف حالـــة مـــن االحباط واليـــأس واخلوف الشـــديد من 

. ملستقبل ا

مـــاذا عـــن اخلالفـــات بـــن املغـــرب وتونس يف 
القادمة؟  القمـــة 

مـــا ظهـــر مؤخـــرا مـــن توتـــر يف العالقة بـــن تونس 
يف  التقليديـــة  األزمـــات  ســـياق  يف  ينـــدرج  واملغـــرب، 
العالـــم العربـــي ويضـــاف إلـــى ذلـــك الســـجل الطويـــل 
مـــن اخلالفات، وال يتوقـــع أن يتصاعد مســـتوى التوتر 
وســـرعان مـــا تعـــود امليـــاه إلـــى مجاريهـــا، كون ســـبب 
هـــذا اخلـــالف أمـــر يرجـــع إلـــى قـــرار ســـيادي خاص 
بالدولـــة التونســـية، وطاملا كانت القمـــة العربية مدعمة 
الـــدول يف قراراتهـــا الســـيادية الداخليـــة،  الســـتقالل 
وال اعتقـــد أن كل مـــن تونـــس واملغـــرب على اســـتعداد 
لتصعيـــد هذا اخلـــالف وهو من اخلالفـــات التي ميكن 
أن يتـــم جتـــاوزه وحـــل فتيلـــه بقليـــل مـــن الوســـاطات 
العربيـــة، كمـــا أن املنطقة ال تتحمل أزمـــة جديدة، ومن 
هنـــا فـــإن هذا اخلـــالف من نـــوع الـــذي يعتبـــر خالفا 
عابـــر وال تأثيـــر له، إال يف األوســـاط اإلعالمية خاصة 

منها.    االفتراضيـــة 

قمة اجلزائر ال يجب أن يربط جناحها بأن حتل مشاكل املنطقة العربية، 	 
التي عجزت كل القمم العربية على حلها.
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وما تأثيـــر الصراع املتصاعد بـــن بن اجلزائر 
واملغرب؟

اخلطاب الرســـمي للدولة اجلزائرية يؤكد أن )قضية 
الصحـــراء الغربيـــة( هـــي تصفية اســـتعمار وهـــي ملف 
يف األمم املتحـــدة، والقوانـــن والشـــرعية الدولية كفيلة 
بهـــذه القضيـــة، وقـــد مت االتفـــاق بن اجلزائـــر واملغرب 
بحضـــور اململكـــة العربية الســـعودية على تـــرك القضية 
يف بـــن أيدي األمم املتحـــدة، وعدم جعلهـــا حجرة عثرة 
يف التأثيـــر علـــى البلديـــن أو منطقـــة املغـــرب العربـــي، 
وأمـــا على املســـتوى الثنائي بـــن اجلزائـــر واملغرب فإن 
األزمـــة األخيرة هـــي جزء مـــن أزمات ســـابقة تعود إلى 
أيـــام الثـــورة التحريرية اجلزائرية ويف بداية االســـتقالل 
فيمـــا عـــرف )بحـــرب الرمـــال(، وصـــوال إلـــى منتصف 
التســـعينات يف أيـــام اإلرهـــاب، وغيرهـــا مـــن املحطات، 
التـــي عرفت توتـــرا يف العالقـــة بن اجلزائـــر واملغرب.

وال أعتقـــد أن هـــذا امللف ســـيكون يف جدول أعمال 
قمـــة اجلزائـــر )كـــون األمانـــة العامـــة لـــم تعلـــن بعـــد 
عـــن جـــدول أعمـــال القمة(، وأطـــن أن جتربـــة البلدين 
متكنهما من حل املشـــاكل العالقـــة أو األزمات الطارئة، 
بطرقهمـــا اخلاصـــة وبشـــكل ثنائـــي، دون احلاجـــة إلى 

ترحيلهـــا إلى مســـتوى القمـــة العربية.   

لعـــودة  البـــاب  القمـــة  تفتـــح  هـــل  برأيـــك 
العالقـــات بن دول املغـــرب العربـــي؟ وهل هناك 

بينهـــم؟ وســـاطات 

مـــن الناحيـــة النظريـــة فـــإن الثابـــت يف السياســـة 
هـــو مبـــدأ )كل شـــيء ممكـــن(، ولكـــن الواقـــع اليـــوم 
يف  أصبحـــت  اجلهويـــة  التكتـــالت  موضـــوع  أن  يؤكـــد 
مواجهـــة نـــوع مـــن املراجعـــة وإعـــادة النظـــر، خاصـــة 
االحتـــاد  يف  ماثلـــة  والتجربـــة  العربيـــة،  املنطقـــة  يف 
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اخلليجـــي واالحتـــاد االفريقـــي، كـــون البنيـــة الهيكليـــة 
والرؤيـــة السياســـية لهـــذه التكتـــالت أصبحـــت مجبرة 
علـــى إعـــادة النظر واملراجعـــة العميقة التـــي جتل منها 
قـــادرة علـــى مواجهة التحديـــات احلاليـــة والوقوف يف 

وجـــه األزمـــات املســـتجدة.

ويبقـــى امللف الليبـــي من أهم األولويـــات يف منطقة 
املتشـــائمة  توقعاتـــه  تشـــكل  والـــذي  العربـــي،  املغـــرب 
تـــؤرق صنـــاع القـــرار يف املنطقة برمتها، كـــون الوصول 
إلـــى حل يضمن وحدة ليبيا واســـتقرارها، واســـتعادتها 
لكيـــان الدولـــة، مـــن أكثـــر مـــن يســـعى إليـــه أطـــرف 
احتـــاد املغـــرب العربي، زيـــادة على األمن يف الســـاحل 

األفريقـــي الـــذي تتصاعـــد مخاطره. 

كيـــف ميكـــن مناقشـــة امللفـــات املطروحـــة يف 
ظـــل اخلالفـــات بن الـــدول املشـــاركة؟

موضـــوع القمة العربيـــة منذ بداياتها ســـنة 1945 
تؤكد أن كل القمـــم عقدت واألزمات العربية يف أوجها، 
إال أن األمـــر مرتبـــط مبســـتوى التحـــدي الـــذي يواجه 
كل قمـــة واألولويـــات التـــي تتصـــدر جـــدول أعمالهـــا، 
واملعـــروف عـــن اجلامعـــة العربيـــة أنهـــا قـــادرة علـــى 
ترحيـــل األزمـــات وتأجيـــل اخلالفـــات ولـــو إلـــى حن، 
وأغلـــب أزمات املنطقـــة العربيـــة التقليديـــة واحلديثة، 
حلولهـــا أما تكـــون بنية )التســـوية بـــن أطرافها(، وإما 

تأتي مـــن خـــارج املنطقـــة العربية.

ويف بعـــض األحيـــان يكـــون انعقـــاد القمـــة يف حـــد 
ذاتـــه اجنـــازا للجامعـــة العربية، كون ذلـــك يوفر فرصة 
حللحلـــة بعـــض الفجـــوات ومراجعة بعض الســـلوكيات، 
وتقـــدم رســـالة مفادهـــا أن الكيـــان العربـــي مـــا يـــزال 
قائمـــا، وباإلمـــكان تعليق األمل به، حتـــى وأن كان ذلك 

يكتنفـــه الغمـــوض الذي تخلفـــه األزمـــات املتصاعدة.

البلديـــن 	  جتربـــة 
حـــل  مـــن  متكنهمـــا 
أو  العالقـــة  املشـــاكل 
الطارئـــة،  األزمـــات 
اخلاصـــة  بطرقهمـــا 
وبشـــكل ثنائـــي، دون 
احلاجـــة إلى ترحيلها 
إلـــى مســـتوى القمـــة 

العربيـــة.   
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حوار: سوزان الغيطاني

الكرتيحي: 
ال ميكن إجراء انتخابات 
يف ظل وجود حكومتني

ــس  ــق مبجل ــة خارطــة الطري ــد عضــو لجن أك

أنــه ال ميكــن  الكرتيحــي  مفتــاح  النــواب 

ــن  ــود حكومت ــل وج ــات يف ظ ــراء انتخاب إج

بنفــس الدولــة إال إذا كان هنــاك توجــه نحــو 

تقســيم الدولــة إىل دولتــن مضيفــا يف مقابلــة 

ــات  ــراء االنتخاب ــد أن إج ــة املرص ــع صحيف م

يف ظــل هــذه الفــوىض ســيؤدي إىل حــدوث 

انقســام بالبــالد حيــث أن القــوى الفاعلــة 

ــات  ــج انتخاب ــرىض عــن نتائ ــن ت يف الــرشق ل

ــة يف  ــوى الفاعل ــرىض الق ــن ت ــا ل ــرب ك الغ

الغــرب عــن نتائــج انتخابــات الــرشق لذلــك 

يجــب أن تكــون هنــاك قاعــدة دســتورية 

ــور. ــذه األم ــم كل ه تنظ

إىل نص الحوار:
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املفوضيـــة العليـــا قالـــت إن البيئة السياســـية 
واألمنيـــة التـــي تشـــكلت بعـــد توقـــف العمليـــة 
االنتخابيـــة لم تســـاعد على التعامـــل مع عناصر 
القـــوة القاهرة يف أي ســـياق قرأت هـــذا التصريح؟

مـــن الواضـــح جـــدا أن البيئـــة السياســـية يف ليبيا ال 
تســـاعد علـــى إجـــراء االنتخابـــات حتـــى قبـــل إعـــالن 
املفوضيـــة هذا الكالم، وبالنســـبة لعناصـــر القوة القاهرة 
التـــي كان رئيس املفوضية عماد الســـائح أعلن عنها فإنه 
لـــم يذكر هـــذه العناصر بشـــكل محدد وأســـبابها وموعد 
زوالهـــا، لكـــن يف اعتقـــادي فـــإن عناصـــر القـــوة القاهرة 
لـــم تكـــن داخليـــة باملطلق وإمنـــا ناجتة عـــن تدخل بعض 
الـــدول يف الشـــأن الليبـــي، باإلضافة للكثير مـــن التقارير 
التـــي وردت ملجلـــس النواب مـــن جهاز املخابـــرات العامة 
ووزارة الداخلية بشـــأن عمليـــات تزوير يف منظومة الرقم 
الوطنـــي، وبالتالـــي فـــإن الطريـــق لم يكن ممهـــدا إلجراء 

االنتخابات.

املفوضيـــة أعلنت عـــدم حتقق أي تقـــدم ُيذكر 

بشـــأن رفـــع القـــوة القاهـــرة واســـتئناف العملية 
االنتخابيـــة أين تكمـــن املشـــكلة برأيك؟

أعتقـــد أن املشـــكلة األولـــى تكمـــن يف قانـــون انتخب 
الرئيـــس الـــذي واجـــه العديـــد مـــن االعتراضات بشـــأن 
ترشـــح بعض الشـــخصيات كمـــا كان هناك خلـــل فني يف 
قانـــون انتخـــاب مجلس النـــواب حيـــث ورد يف أحد املواد 
أن املترشـــح يجـــب أن ال يكـــون قـــد حكـــم عليـــه بجناية 
مـــا لـــم يرد إليـــه اعتبـــاره، ويف الواقـــع تقـــدم العديد من 
املتهمـــن املطلوبـــن للنائـــب العـــام بالترشـــح النتخابـــات 
مجلـــس النـــواب، وميكـــن القـــول أن كل هـــذه العراقيـــل 

حالـــت دون إجـــراء االنتخابـــات.

إجـــراء  بشـــأن  تقدمـــا  هنـــاك  أن  تـــرى  هـــل 
ليبيـــا؟ يف  االنتخابـــات 

أنـــا ال أرى أي تقدم بشـــأن رفـــع القوة القاهـــرة التي 
ذكرها الســـائح بشـــكل مبطـــن دون حتديد مـــا هي القوة 
القاهـــرة التـــي أدت لفشـــل العمليـــة االنتخابيـــة العـــام 

البيئة السياســـية يف ليبيا ال تســـاعد على إجراء االنتخابات 
حتى قبل إعـــالن املفوضية هذا الكالم.
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املاضـــي بـــل زادت عليهـــا أســـباب أخـــرى بســـبب تعقـــد 
السياسي. املشـــهد 

متى تتوقع إجراء االنتخابات يف ليبيا؟

ال أســـتطيع توقـــع موعد محـــدد إلجـــراء االنتخابات، 
أعتقـــد أن طمـــوح الوصـــول لالنتخابـــات تأجـــل حتـــى 

آخر إشـــعار 

املفوضيـــة قالـــت إنهـــا الزالت حتتفـــظ بكامل 
جاهزيتهـــا الســـتئناف العمليـــة االنتخابية حال 
توفر البيئة السياســـية واألمنية املناســـبة.. متى 

ميكـــن أن تتوفـــر هذه البيئـــة برأيك؟

جنـــاح املفوضيـــة العليـــا يعتمـــد كثيـــرا علـــى األمـــور 
املاديـــة وقـــد مت تزويدهـــا مبـــا يلزمهـــا من أمـــوال للقيام 
بالتجهيـــزات الالزمـــة إلجـــراء االنتخابـــات كذلـــك أيضا 

التجهيـــزات اللوجســـتية إال أن العامـــل األمنـــي وعـــدم 
االســـتقرار يف بعـــض املناطـــق قـــد يحـــول دون متكـــن 

املفوضيـــة مـــن إجـــراء االنتخابـــات. 

هـــل ميكـــن إجـــراء انتخابـــات يف ظـــل وجـــود 
؟  متـــن حكو

ال ميكـــن إجـــراء انتخابـــات يف ظـــل وجـــود حكومتن 
بنفـــس الدولـــة إال إذا كان هنـــاك توجـــه نحـــو تقســـيم 
الدولـــة إلـــى دولتن لكن وجود حكومتـــن يف نفس الدولة 
لـــكل منهمـــا قوانينهـــا وترتيباتهـــا جعـــل من غيـــر املمكن 
إجـــراء االنتخابات فالبد من االتفـــاق على وجود حكومة 

واحدة تشـــرف علـــى االنتخابات. 

رئيـــس املجلـــس الرئاســـي محمد املنفـــي دعا 
إلـــى ضـــرورة حتديـــد تواريـــخ واضحـــة إلجـــراء 

رايك؟ مـــا  االنتخابـــات 

العامـــل األمنـــي وعـــدم االســـتقرار يف بعـــض املناطـــق قـــد 
يحـــول دون متكـــن املفوضيـــة مـــن إجـــراء االنتخابـــات. 
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إلجـــراء  معينـــة  تواريـــخ  حتديـــد  يفتـــرض  بالفعـــل 
االنتخابـــات لكـــن حتديد هـــذه التواريخ يف هـــذه املرحلة 
ســـيكون قفـــزة يف الهـــواء مثلما حدث عندمـــا مت حتديد 

24 ديســـمبر 2021 املاضـــي موعـــدا لالنتخابـــات 

هـــل ميكـــن أن تنجـــح االنتخابـــات يف الوقـــت 
الراهـــن؟ 

ال أعتقـــد أن إجراء االنتخابات ميكن أن ينجح وســـط 
هـــذه الظروف فنحن نشـــهد تصعيدا يف الصراع املســـلح 
مبعظـــم املناطـــق الغربيـــة باإلضافـــة إلـــى هشاشـــة يف 
الوضـــع األمنـــي يف اجلنوب وعـــدم االتفاق بن الساســـة 

البالد. يف 

ما الضامن لنجاح االنتخابات؟

ال يوجد ضامن لنجاح االنتخابات يف ليبيا

إلى أي مـــدى تتخوف من عدم القبـــول بنتائج 
االنتخابات إذا مت إجراءهـــا يف هذه الظروف؟

يف ظـــل هـــذه الظـــروف أســـتبعد أن يقبـــل أي طرف 
بنتائجهـــا فيجب وجود قاعدة دســـتورية أو دســـتور ينظم 
صالحيـــات كل اجلهـــات والفصل بن الســـلطات ويوضح 
بشـــكل كامل صالحيات رئيس الدولـــة، لذلك فإن إجراء 
االنتخابـــات يف ظـــل عدم وجـــود إعالن دســـتوري أو قوة 

عســـكرية موحـــدة يعرقل جنـــاح االنتخابات.

أعتقـــد أن إجـــراء االنتخابـــات يف ظل هـــذه الفوضى 
ســـيؤدي إلى حـــدوث انقســـام يف البالد حيـــث أن القوى 
الفاعلـــة يف الشـــرق لـــن ترضـــى عـــن نتائـــج انتخابـــات 
الغـــرب كمـــا لـــن ترضـــى القـــوى الفاعلة يف الغـــرب عن 
نتائـــج انتخابـــات الشـــرق لذلـــك يجـــب أن تكـــون هناك 

قاعـــدة دســـتورية تنظـــم كل هـــذه األمور.

القـــوى الفاعلة يف الشـــرق لن ترضـــى عن نتائـــج انتخابات 
الغـــرب كما لن ترضى القـــوى الفاعلة يف الغـــرب عن نتائج 

الشرق. انتخابات 
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كــــركــــاتيــــر


