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االفتتاحية

عانــت ليبيــا، أحــد أهــم منتجــي النفــط يف إفريقيــا، طيلــة 
ــع األصعــدة  ــة عــى جمي ــة مــن أزمــات متالحق الســنوات املاضي
وخاصــة االقتصاديــة بســبب الحــروب ورصاع الفرقــاء السياســيني 
عــى الحكــم، واألوضــاع اإلنســانية والصحيــة املرتديــة، وزاد األمــر 
ســوءا مــع تفــي الفســاد الــذي بــات ســمة بــارزة يف بلــد مزقتــه 

الحــروب.

الفساد يف ليبيا..ظاهرة متواصلة
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يف تقريــره الســنوي اجلديــد لعــام 2021، كشــف  
قبــل  مــن  كبيــرة  مبالــغ  إهــدار  املحاســبة،عن  ديــوان 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة التــي يرأســها عبــد احلميــد 
الدبيبة.ووفــق التقريــر الصــادر، الثالثــاء 20 ســبتمبر 
اجلــاري، فــإن املصروفــات يف مجلــس الــوزراء خــالل 
ســنة 2021 جتــاوزت الســقف املحــدد وفــق االعتمادات 
الشــهرية املؤقتــة، وإن حســاب الطــوارئ مت اســتغالله 

يف غيــر األغــراض املخصصــة لــه.

تكليــف  منهــا  عــدة جتــاوزات  الــى  تطــرق  التقريــر 

ومجــال  كــدة  حتــدد  عقــود  إبــرام  دون  مستشــارين 
أعمالهــم حيــث بلــغ عــدد املستشــارين نحــو 6 مبرتبــات 
شــهرية 7500 للمستشــار الواحــد باإلضافــة إلــى عــدم 
املســـتشارين حتتــوي علــى  إرفــاق مســـتندات مبلفــات 
مؤهالتهــم العلميــة وســنوات اخلبــرة وغيرها،وصــرف 
تذاكــر ســفر وحجــوزات إقامــة ألشــخاص ال عالقــة لهــم 

مبجلــس الــوزراء.

وأكــد التقريــر، وجــود مبالغــة يف قيمــة مصروفــات 
اإلعاشــة بجنــاح رئيــس حكومــة الوحــدة، عبداحلميــد 

كشـــف  ديـــوان املحاســـبة،يف تقريـــره الســـنوي اجلديـــد لعام 
2021،عـــن إهـــدار مبالغ كبيـــرة من قبل حكومـــة الوحدة 

الوطنيـــة التي يرأســـها عبـــد احلميـــد الدبيبة.



اخلميس 22  سبتمبر   2022  العدد : 4232

الدبيبــة والتــي بلغــت لشــهر نوفمبــر 2021 فقــط بلغــت 
أكثــر مــن مليــون و600 ألــف دينار.وكشــف التقريــر، أن 
ــار  ــون دين ــام بصــرف 12 ملي ــوزراء ق ــس ال ــوان مجل دي
الســـاعات  لبيــع  العامليــة  املجموعــة  محــالت  لصالــح 
ــوف رئيــس مجلــس  ــا لضي ــده بهداي ــل تزوي ــة مقاب الثمين
الــوزراء، مشــيًرا إلــى أن تلــك الهدايــا صرفــت مبعيــة 

الدبيبــة.

التقريــر تطــرق ايضــا إلــى جتــاوزات يف وزارة التعليــم 
ــي عمــران  ــم العال ــر التعلي ــا إهــداء وزي ــي مــن بينه العال
ــغ  ــة الشــهيرة مببال ــاركات العاملي ــن امل ــف م ــب لهوات القي

ماليــة كبيــرة، مشــيرا إلــى أن الهدايــا شــملت هواتــف 
»آيفــون 13 بــرو ماكــس« وجالكســي فولــد 6 بـــمبالغ 
255 ألــف دينــار ألعضــاء جلــان بالــوزارة، 155 ألــف 
دينــار منهــا خصصــت لشــراء هواتــف »آيفــون 13 بــرو 

ــوزارة. ماكــس« ألعضــاء جلــان بال

كمــا خلــص التقريــر إلــى جتــاوزات كثيــرة يف عــدد 
ممــا  األوقــاف،  وزارة  حتــى  األخــرى،  الــوزارات  مــن 
يجعــل حكومــة الدبيبــة أمــام حقيقــة انتشــار الفســاد 
داخلها،ويزيــد مــن الضغــوط عليهــا خاصــة وان هــذا 
التقريــر ليــس األول مــن نوعــه الــذي يثيــر مســالة تفشــي 

عـــن  تقريرهـــا  يف  األمريكيـــة  اخلارجيـــة  وزارة  كشـــفت 
الشـــفافية املاليـــة يف ليبيـــا خـــال العـــام 2022، عـــن 
مخالفـــات عديـــدة ارتكبتها حكومـــة الوحدة برئاســـة عبد 

احلميـــد دبيبـــة.
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الفســاد يف أروقــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة والتــورط 
يف إهــدار املــال العــام خلدمــة املصالــح اخلاصــة.

األمريكيــة  اخلارجيــة  وزارة  اسبوع،كشــفت  فمنــذ 
خــالل  ليبيــا  يف  املاليــة  الشــفافية  عــن  تقريرهــا  يف 
العــام 2022، عــن مخالفــات عديــدة ارتكبتهــا حكومــة 
الوحــدة برئاســة عبــد احلميــد دبيبة.وقالــت اخلارجيــة 
األمريكيــة يف تقريرهــا إن حكومــة الوحــدة لــم تنشــر 
مقتــرح مليزانيتهــا إلــى جانــب عــدم اســتخدامها مبــادئ 
لــم  فيمــا  كامــل،  بشــكل  دوليــاً  املقبولــة  املحاســبة 
يســتوف جهــاز الرقابــة معاييــر االســتقاللية الدوليــة.

عــن  كافيــة  تفاصيــل  غيــاب  التقريــر  رصــد  كمــا 
ديــون  ذلــك  يف  مبــا  الليبيــة  الدولــة  ديــون  التزامــات 
غيــاب  أيضــاً  وانتقــد  للدولــة.  اململوكــة  الشــركات 
التفاصيــل الكافيــة عــن مشــروعات وعمليــات اإلنفــاق، 
ــور،  ــى عــدم إتاحــة هــذه املعلومــات للجمه ــة إل باإلضاف
وكذلــك عــدم كشــف صنــدوق الثــروة الســيادية مصــدر 

الســحب«. عمليــات  العــام يف  نهجــه  أو  متويلــه 

ــس  ــف مــن مجل ــة املكل ــة الليبي ــس احلكوم ــق رئي وعل
النــواب فتحــي باشــاغا، علــى تقريــر وزارة اخلارجيــة 
املالــي  الفســاد  أوضــح »حجــم  إنــه  قائــالً  األمريكيــة، 

اتهـــم اجليـــش الليبي يف ينايـــر املاضي،حكومة الوحـــدة الوطنية 
يف ليبيـــا، التـــي يقودها عبد احلميد الدبيبة مبمارســـة الفســـاد 

والتـــورط يف إهـــدار املال العـــام خلدمة املصالـــح اخلاصة.
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ال  »ممــا  مضيفــاً:  الواليــة«،  املنتهيــة  احلكومــة  يف 
تنتهــي وهــو  أن  املمارســات يجــب  شــك فيــه أن هــذه 
مــا ســوف تعمــل حكومتــي علــى حتقيقه«.وأضــاف أن 
حكومتــه ســوف »تركــز علــى تطبيــق مبــدأي املحاســبة 
ــة والعمــل  ــال يف كل مؤسســات الدول والشــفافية واالمتث

النــواب«. وفقــا مليزانيــة معتمــدة مــن مجلــس 

علــي  الليبــي  النــواب  مجلــس  عضــو  أكــد  فيمــا 
الصــول، أن محافــظ مصــرف ليبيــا املركــزي الصديــق 
احلميــد  عبــد  الوحــدة  حكومــة  رئيــس  مينــح  الكبيــر، 
دبيبــة، أمــوال امليزانيــة التــي يتــم صرفهــا بــدون رقابــة 
او محاســبة، مشــيراً إلــى أن حجــم الفســاد الــذي ذكــره 

تقريــر اخلارجيــة األمريكيــة، ليــس إال جــزء مــن فســاد 
حكومــة دبيبــة، ومــا خفــي منــه كان أعظم،وفــق تعبيــره.

ينايــر  يف  الليبــي  اجليــش  اتهــم  ان  وســبق 
املاضي،حكومــة الوحــدة الوطنيــة يف ليبيــا، التــي يقودهــا 
عبــد احلميــد الدبيبــة مبمارســة الفســاد والتــورط يف 
اخلاصة،وأكــّد  املصالــح  خلدمــة  العــام  املــال  إهــدار 
قبــل  منصبــه  توليــه  منــذ  »الدبيبــة صــرف  أن  حينهــا 
عــدة أشــهر مــا يزيــد علــى 90 مليــار دينــار، منهــا 20 
الوطــن. تنميــة  مــن  بــدال  الفســاد  تنميــة  علــى  مليــار 

لكــن ملــف الفســاد املالــي للحكومة،بــرز خصوصــا 

مجلـــس النـــواب الليبـــي ســـحب الثقة مـــن حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
يف شـــهر ســـبتمبر مـــن العـــام املاضـــي، وأعلـــن تكليف حكومـــة جديدة 
برئاســـة فتحي باشـــاغا.لكن حكومة الدبيبة رفضت تســـليم الســـلطة.
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ملســؤولي  فســاد  تهــم  توجيــه  عمليــات  تتالــت  حــن 
مــا  وهــو  ديبلوماســية  وبعثــات  وزراء  الدبيبة،وطالــت 
ــا تصاعــدت  ــر فيم ــة يف حــرج كبي ــة الدبيب وضــع حكوم
الدعــوات القالتهــا ومحاســبتها فيمــا انبــرت احلكومــة 
االتهامــات  ونفــي  نفســها  عــن  الدفــاع  محاولــة  الــى 

ضدهــا. املوجهــة 

مــن  الثقــة  ســحب  الليبــي  النــواب  مجلــس  وكان   
حكومــة الوحــدة الوطنيــة يف شــهر ســبتمبر مــن العــام 
املاضــي، وأعلــن تكليــف حكومــة جديــدة برئاســة فتحــي 
باشــاغا.لكن حكومــة الدبيبــة رفضــت تســليم الســلطة 
لتدخــل البــالد يف ازمــة جديــدة مــع وجــود حكومتــن 
ــات  ــى مواجه ــا ال ــات بينهم ــت اخلالف ــا حتول ســرعان م
خســائر  عــن  اســفرت  مناســبة  مــن  اكثــر  يف  مســلحة 

بشــرية وماديــة كبيــرة.

يف  كبيــر  بشــكل  يستشــري  الفســاد  أن  شــك  ال 
التقاريــر  ليبيــا وفــق  ليبيــا وهــو أمــر يؤكــده تصنيــف 
ــاة مــن  ــر معان ــدول األكث ــة ضمــن ال والتصنيفــات الدولي
هــذه الظاهرة.وضــع وصفــه املنــدوب األممــي الســابق 

ــا غســان ســالمة، يف العــام 2017 يف حــواره  ــي ليبي إل
الفســاد  جتــاوز  بأنــه  التونســية،  »ليــدرز«  مجلــة  مــع 

وصــار عمليــة نهــب منظــم ملــوارد الدولــة.

أقصــى  »بلغــت  النهــب  عمليــات  إن  حينهــا:  وقــال 
ــوم، يف  ــاء جــدداً كّل ي ــق أثري ــا تخل ــا جعله مســتواها مّم
الصميــم«.  الوســطى يف  الطبقــة  الفقــر  أصــاب  حــن 
مشــيرا إلــى »انحــدار مســتوى عيــش مجمــل الليبيــن 
فيــه  تتجّمــع  الــذي  الوقــت  يف  للغايــة  ســريع  بنســق 
غيــر  بطــرق  األحيــان  غالــب  يف  املكتســبة  الثــروات 
مشــروعة بــن أيــادي أنــاس تختلــف أدوارهــم: أفــراد 

ومنحرفــون. وسياســيون  عصابــات 

الفســاد  حكومــة مبقاومــة  كل  تعهــد  مــن  وبالرغــم 
يظــل  فيمــا  فيــه  وتنخــرط  بــل  ذلــك  تفشــل يف  فانهــا 
املواطــن الليبــي احللقــة األضعــف وهــو مــن يدفــع ثمــن 
اإلقتصاديــة  األوضــاع  املتفشــية،يف  الظاهــرة  هــذه 
املترديــة ومــا يصاحبهــا مــن تداعيــات علــى األوضــاع 
املعيشــية الضلــع اآلخــر يف مربــع األزمــة التــي يدفــع 

ســنوات. منــذ  الليبــي  املواطــن  ثمنهــا 
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شريف الزيتوني

قانون انتخابي جديد يف تونس... 
الهروب من الفوضى إلى دولة الرئيس

بعــد أشــهر مــن االنتظــار أصــدر الرئيــس التونــي قيــس ســعّيد يــوم الـــ16 مــن ســتمرب املايض، 

ــف جــدال كبــرا وتســبب يف إشــكاليات  ــات، خلفــا لقانــون ســابق خلّ ــدا لالنتخاب ــا جدي قانون

ــون  ــو 2021. قان ــه ســعّيد يف 25 يولي ــن عن ــي أعل ــه إال بعــد اإلجــراءات الت ــات مل تنت وتجاذب

ــاره اعتمــد بشــكل  ــه باعتب ــه ومــدى قابليت ــاب النقاشــات عــن نجاعت ــح ب ــدوره فت ــد ب جدي

مناطقــي محــي، وهــذا إجــراء يثــر القلــق، يف مجتمــع تونــي مازالــت بعــض مناطقــه تحكمها 

األعــراف االجتامعيــة واملــواالة الجهويــة والقبليــة.
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البرملـــان  كان   ،2019 انتخابـــات  حـــدود  إلـــى 
التونســـي يضـــم 217 نائبـــا، يتـــم انتخابهـــم يف شـــكل 
قائمـــات إمـــا مســـتقلة وإمـــا حزبيـــة عبـــر دوائـــر يتم 
الســـكان  عـــدد  وحســـب  الواليـــات  عبـــر  حتديدهـــا 
فيهـــا، وجتـــرى االنتخابـــات يف دورة واحـــدة تنتهـــي يف 
األخيـــر إلى العـــدد املذكور وليســـت هنـــاك رقابة على 
عمـــل النائـــب ويتحصـــل علـــى حصانة حتميـــه من أي 
مســـاءلة قانونية خـــالل فترته النيابيـــة، باإلضافة إلى 
امتيـــازات أخـــرى تتعلـــق بالتنقالت الداخليـــة واإلقامة 
والســـفر وهـــي امتيـــازات تقابـــل دائما بغضب شـــعبي 
بحجـــة أن مـــا يحصـــل عليـــه مكلـــف مليزانيـــة الدولة، 
مـــع الدعوات املتكـــررة بحله وإجـــراء انتخابات جديدة 

تقطـــع مـــع مشـــهد الفوضى الـــذي يحصـــل يوميا أمام 
التونســـين.

ومـــن بن االنتقـــادات التي طالت النظـــام االنتخابي 
الســـابق يف الســـنوات املاضية أنـــه كان فرصة  لصعود 
أصحـــاب املـــال والتيـــارات الدينيـــة وذوي االرتباطات 
والتمويـــالت اخلارجيـــة الذين أثروا على قطاع واســـع 
مـــن الناخبـــن والتواجد يف البرملان، األمـــر الذي جعله 
لفترتـــن انتخابيتـــن )2011( و)2014( وفتـــرة مـــن 
انتخابـــات )2019( مكانا للصراعـــات ومترير قوانن 
املصالـــح خدمة للمتنفذين، بشـــكل جعـــل الرئيس قيس 
ســـعّيد يف 25 يوليـــو 2021 يتخـــذ خطـــوة جتميـــده 

إلـــى حـــدود انتخابـــات 2019، كان البرملـــان التونســـي يضم 217 نائبـــا، يتم انتخابهم يف شـــكل قائمات 
إمـــا مســـتقلة وإمـــا حزبيـــة عبر دوائـــر يتـــم حتديدها عبـــر الواليات وحســـب عدد الســـكان فيهـــا، وجترى 
االنتخابـــات يف دورة واحـــدة تنتهـــي يف األخيـــر إلى العـــدد املذكور وليســـت هناك رقابة علـــى عمل النائب 

ويتحصـــل علـــى حصانة حتميه مـــن أي مســـاءلة قانونية.
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يف مرحلـــة أولـــى ثـــم حلّـــه يف مرحلـــة الحقـــة ومنـــح 
صالحيـــات كل املؤسســـات السياســـية لصاحلـــه، وهي 
خطـــوة خلقت أزمـــة كبيرة وأدخلت البـــالد يف فترة من 
اخلالفـــات العميقـــة وجعلـــت الرئيـــس أمـــام معارضـــة 
داخليـــة مـــن حركـــة النهضـــة املتضـــررة الرئيســـية مما 
حصل وجـــزء آخر من املعارضـــة اليســـارية واليبرالية، 
العـــودة  إلـــى  والدعـــوات  خارجـــي  رفـــض  وأمـــام 
للدميقراطيـــة وممارســـة ضغـــوط اقتصاديـــة ورفـــض 
منـــح قـــروض دولية تســـببت يف تراجع اقتصـــادي على 
مســـتويات عديـــدة علـــى رأس ارتفـــاع األســـعار وزيادة 
نســـبة التدخـــل وانتهـــت يف األشـــهر األخيـــرة بفقـــدان 
العديـــد مـــن الســـلع األساســـية وهـــي املـــرة األولى يف 

الســـنوت األخيـــرة التـــي تعـــرف أزمة بهذا الشـــكل.

اجلديـــد،  القانـــون  عـــن  احلديـــث  إلـــى  بالعـــودة 
ميكـــن مالحظـــة التغيـــرات الكبـــرى التي أحدثهـــا فيها 
الرئيـــس. القانـــون قلّـــص عـــدد أعضـــاء البرملـــان »من 
إلـــى 161 نائبـــاً، ورفـــع عـــدد الدوائـــر  217 نائبـــاً 
االنتخابيـــة إلـــى 161 دائـــرة موزعة بـــن 151 داخل 
تونـــس و10 دوائـــر خارجهـــا، بعدما كان العدد ســـابقاً 
يف حـــدود 33 دائـــرة انتخابيـــة مـــن بينها ســـت دوائر 

انتخابيـــة يف اخلـــارج«.

واشـــترط القانـــون اجلديـــد على أعضـــاء احلكومة 
البعثـــات  ورؤســـاء  والقضـــاة،  الدواويـــن،  ورؤســـاء 

مـــن بـــن االنتقـــادات التي طالـــت النظام االنتخابي الســـابق يف الســـنوات املاضيـــة أنه كان 
فرصـــة  لصعود أصحاب املـــال والتيارات الدينية وذوي االرتباطـــات والتمويات اخلارجية 

الذيـــن أثروا على قطاع واســـع مـــن الناخبن والتواجـــد يف البرملان.
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القانـــون االنتخابـــي اجلديد قلّص عدد أعضاء البرملان »من 217 نائبـــاً إلى 161 نائباً، 
ورفـــع عـــدد الدوائر االنتخابيـــة إلى 161 دائـــرة موزعة بن 151 داخـــل تونس و10 
دوائـــر خارجهـــا، بعدما كان العدد ســـابقاً يف حدود 33 دائرة انتخابية من بينها ســـت دوائر 

انتخابية يف اخلارج«.

واملراكز الدبلوماســـية والقنصلية، والـــوالة، واملعتمدين 
األول، والكتـــاب العامن للواليـــات، واملعتمدين والعمد، 
الترشـــح  الرياضيـــة،  اجلمعيـــات  ورؤســـاء  واألئمـــة، 
لعضويـــة البرملان اجلديد، عدم الترشـــح ألي انتخابات 
إال بعـــد مغـــادرة اخلطـــة بســـنة كاملـــة، وهـــي نقطـــة 
قوبلـــت بترحـــاب مـــن قطـــاع واســـع مـــن التونســـين، 
باعتبـــار أن هـــذه الوظائـــف اعتمـــدت ســـابقا للوصول 
إلـــى مواقـــع يف الدولـــة واســـتغلت مواقعهـــا ملصاحلها 
اخلاصـــة. كمـــا يســـتثنى أيضـــا العســـكريون واألمنيون 
مـــن االنتخـــاب والترشـــح بعـــد منحهـــم تعديـــل ســـابق 

احلـــق يف االنتخـــاب.

ومـــن بـــن شـــروط الترشـــح للبرملـــان أن يتحصـــل 
يكـــون  ال  وأن  شـــخصا   400 تزكيـــة  علـــى  املترشـــح 
مالحقـــا يف أي ملفـــات قضائيـــة ويكـــون ذلـــك عبـــر 
بطاقـــة متنحهـــا وزارة الداخليـــة تثبـــت براءتـــه، وهـــي 
كلهـــا شـــروط اعتمـــدت علـــى جتـــاوزات يف الفتـــرات 
الســـابقة وصّعـــدت شـــخصيات لها ملفـــات قضائية لم 
يتـــم احلســـم فيها، خاصة يف عالقة بالفســـاد وتضارب 

. لح ملصا ا

صـــدور القانون االنتخابي اجلديـــد خلف ردود فعل 
متباينـــة بـــن من يـــرى أنـــه قطع مـــن منظومة ســـابقة 
لوثـــت العمليـــة السياســـية وجعلتهـــا ســـاحة للفوضـــى 
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ونفـــوذ األثريـــاء وذوي االرتباطـــات املختلفة، مـــن بينها 
القيـــادي يف التيـــار الشـــعبي زهيـــر حمـــدي الـــذي قال 
يف تصريحات »للشـــرق األوســـط«، إن القانـــون »إيجابي 
يف عمومـــه، فنظـــام االقتـــراع علـــى األفـــراد يف دورتن 
ســـيمكن أوســـع قاعدة شـــعبية ممكنة مـــن الوصول إلى 
مراكـــز القـــرار ويتجنـــب هـــدر األصـــوات ويؤمـــن كتالً 
برملانيـــة قـــادرة علـــى احلكم وأخـــرى علـــى املعارضة«. 
ويعتبـــر حـــزب التيـــار الشـــعبي مـــن بن األطـــراف التي 
كانـــت مؤيـــدة بشـــكل تـــام إلجـــراءات الرئيـــس يف 25 

يوليـــو 2021.

وبـــن مـــن ينبـــه إلـــى خطـــورة اإلجـــراء مـــن بينهـــم 
القيـــادي يف حركـــة الشـــعب ســـالم األبيـــض يف موقـــف 
منقـــول  تصريـــح  يف  اعتبـــر  حيـــث  حلزبـــه،  مخالـــف 
عـــن املوقـــع نفســـه، إن القانـــون »خـــاٍل مـــن السياســـة 

والسياســـين واألحـــزاب واملتحزبـــن ومـــن كل أشـــكال 
التعددية السياســـية واملنافســـة بن األحـــزاب والبرامج« 
التـــي  القبيلـــة  والنعـــرات  اجلهويـــات  علـــى  وتشـــجيع 

يفتـــرض أن الدولـــة جتاوزتهـــا منـــذ عقـــود طويلـــة.

بقيـــة ردود األفعـــال مـــن القانـــون االنتخابي اجلديد 
إلـــى  العـــودة  عـــدم  يريـــدون  مؤيديـــن  بـــن  تراوحـــت 
مظاهـــر العقد املاضـــي، وبن معارضـــن ومنهم أحزاب 
سياســـية قـــررت مقاطعـــة االنتخابـــات املقـــرر إجراؤها 
يـــوم 17 ديســـمبر املقبـــل، لكـــن بـــن تلـــك اخلالفـــات 
هنـــاك حقيقـــة ثابتـــة اليـــوم أن الرئيـــس أنهـــى تقريبـــا 
فكـــرة األحـــزاب وخلق شـــكال سياســـيا جديدا ســـيكون 
هـــو رأس احلربـــة فيـــه ومـــن غيـــر املتوقـــع أن يغّير أي 

إجـــراءات مهمـــا كانـــت االنتقـــادات حولها.

وســـط خافـــات التأييد واملعارضة هناك حقيقة ثابتة اليـــوم أن الرئيس أنهى 
تقريبـــا فكرة األحزاب وخلق شـــكا سياســـيا جديدا ســـيكون هـــو رأس احلربة 

فيـــه ومـــن غير املتوقع أن يغّيـــر أي إجراءات مهما كانـــت االنتقادات حولها.
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جناة فقيري

ــة  ــت طيل ــبوقة تفاقم ــر مس ــاه غ ــّح مي ــة ش ــرب أزم ــش املغ يعي
ــة  ــاقطات. أزم ــف التس ــاف وضع ــبب الجف ــرة بس ــنوات األخ الس
ــرة  ــة كث ــات حيوي ــّدد قطاع ــة ته ــات وخيم ــذر بتداعي ــاّدة تن ح
بالبــالد وتهــّدد بدرجــة أوىل حيــاة الســكان. مــا أدى إىل تعــايل 
صيحــات الفــزع املطالبــة بالحلــول الجذريــة والعمليــة ألزمــة امليــاه 

»املســتعصية«.

املغـــرب حتت وطأة »اإلجهاد املائي«: أزمة غابت حلولها
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واجــه املغــرب خــالل العــام اجلــاري، أســوأ مواســم 
اجلفــاف علــى اإلطــالق، موســم لــم يشــهد مثلــه منــذ 
ثمانينيــات القــرن املاضــي، فلعامهــا الرابــع علــى التوالــي 
تواصــل األمصــار انحباســها وضعــف معّدالتهــا بالبلــد 
املغاربــي حيــث بلغــت 199 ملــم يف نهايــة مــاي 2022، 
بانخفــاض 44 باملائــة مقارنــة مبعــدل التســاقطات خــالل 
30 ســنة األخيــرة )355 ملــم( وانخفــاض بنســبة 34 
باملائــة مقارنــة باملوســم الســابق )303 ملــم( يف نفــس 
التاريــخ. ونتيجــة لذلــك ، فقــد بلــغ املعــدل الوطنــي ملعــدل 
مــلء الســدود الكبيــرة يف البــالد 29.2 باملائــة فقــط 
حتــى منتصــف جويلية/يوليــو  املاضــي مقارنــة بـــ 45.2 

باملائــة يف نفــس الفتــرة مــن العــام املاضــي.

فــإن مخــزون  مغربيــة  حديثــة،  ووفــق إحصائيــات 
الّســدود املغربيــة ال يتعــدى 27 باملائــة مــن طاقتهــا، حيث 
تعــّد موجــة اجلفــاف احلاليــة األســوأ منــذ قرابــة أربعــن 
عامــا. ولإلشــارة فــإن املغــرب يعتبــر حتــت خــط نــدرة 
ــة ب1700  ــة العاملي ــة الصّح ــذي حتــدده منظم ــاه ال املي
متــر مكعــب للفــرد ســنويا، بينمــا ال تتجــاوز هــذه احلصــة 

ــر مكعــب باملغــرب.  600 مت

وبحســب تقريــر حديــث للبنــك الدولــي، فإنــه بــن 
ــة  ــوارد املائي ــر امل عامــي 1960 و2020، انخفــض توف

 واجه املغرب خال العام اجلاري، أســـوأ مواســـم اجلفاف على اإلطاق، موســـم لم يشـــهد 	 
مثله منـــذ ثمانينيات القرن املاضي

 ووفـــق إحصائيـــات مغربية  حديثة، فإن مخزون الّســـدود املغربيـــة ال يتعدى 27 باملائة 	 
مـــن طاقتها..ولإلشـــارة فـــإن املغـــرب يعتبـــر حتت خـــط ندرة امليـــاه الذي حتـــدده منظمة 
الصحّـــة العامليـــة بــــ 1700 متـــر مكعـــب للفرد ســـنويا، بينمـــا ال تتجاوز هـــذه احلصة 

600 متـــر مكعـــب باملغرب.
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املتجــددة مــن 2560 متــراً مكعبــاً إلى حوالي 620 متراً 
ــاً للشــخص الواحــد ســنوياً، ممــا وضــع املغــرب يف  مكعب
حالــة »اإلجهــاد املائــي الهيكلــي«. وخــالل الفتــرة نفســها، 
ــراً، ممــا  ــر مــن 120 ســداً كبي ــاء أكث ــة ببن قامــت اململك
زاد إجمالــي ســعة تخزيــن امليــاه بواقــع عشــرة أمثــال. 
الســدود  يف  املخزنــة  للميــاه  الفعلــي  احلجــم  أن  غيــر 
الرئيســية يف البــالد انخفــض خــالل معظــم الســنوات 
املائــي يف  لألمــن  املاضيــة ممــا شــكل تهديــداً  العشــر 
بعــض أحــواض األنهــار يف املغــرب ودفــع الســلطات إلــى 

اتخــاذ تدابيــر طارئــة مختلفــة.

ويف هــذا الســياق، ووفــق التقريــر ذاتــه، يؤّكــد املديــر 

اإلقليمــي لدائــرة املغــرب العربــي ومالطــا بالبنــك الدولــي 
بلــدان  أكثــر  بــن  »ُيعــد املغــرب مــن  جيســكو هنتشــل، 
ــي. وأظهــرت األحــداث  ــاد املائ ــاة مــن اإلجه ــم معان العال
األخيــرة أن احللــول الهندســية لــم تعــد كافيــة حلمايــة 
االقتصــاد مــن الصدمــات املناخيــة وســلطت الضــوء علــى 
احلاجــة إلــى سياســات تكميلية..األمــر الــذي مــن شــأنه 
ــة وأن يحفــز  ــة للمــوارد املائي أن يعكــس القيمــة احلقيقي

ــر كفــاءة وترشــيداً.«  اســتخدامها بطريقــة أكث

تــزّود كبيــرة باملــاء  وقــد تســّبب اجلفــاف يف أزمــة 
الصالــح للشــراب بكبــرى املــدن املغربيــة حيــث أّكــد مديــر 
البحــوث والتخطيــط املائــي عبــد العزيــز الزروالــي، يف 

  وبحســـب تقريـــر حديث للبنـــك الدولي، فإنه بن عامـــي 1960 و2020، انخفـــض توفر املوارد 	 
املائيـــة املتجـــددة من 2560 متراً مكعباً إلى حوالي 620 متراً مكعباً للشـــخص الواحد ســـنوياً، مما 

وضـــع املغرب يف حالة »اإلجهـــاد املائي الهيكلي«. 

- »يُعـــد املغـــرب من بن أكثـــر بلدان العالـــم معاناة من اإلجهـــاد املائي. وأظهرت األحـــداث األخيرة أن 	 
احللـــول الهندســـية لـــم تعد كافيـــة حلماية االقتصـــاد مـــن الصدمات املناخيـــة وســـلطت الضوء على 

احلاجـــة إلى سياســـات تكميلية..«
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تصريحــات تلفزيــة، أن هــذا العجــز »مؤشــر مقلــق حتــى 
لــو مت تقليصــه مــن خــالل اإلجــراءات الوقائيــة ، لتــاليف 
ــان  ــاه مفيــدا يف هــذا الســياق » جتنبــت مدينت نقــص املي
الســياحية  العاصمــة  )جنــوب(،  مراكــش   ، كبيرتــان 
ووجــدة )شــرق(، األســوأ باللجــوء منــذ نهايــة ديســمبر 

2021 إلــى امليــاه اجلوفيــة لضمــان إمداداتهــا.

كمــا ألقــت أزمــة النقــص الفــادح للميــاه بتداعياتهــا 
علــى  القطــاع الزراعــي حيــث تراجــع محصــول احلبــوب 
إلــى 34 مليــون قنطــار فقــط، مــا ميثــل انخفاضــا بـــ67 
باملائــة مقارنــة مــع العــام املاضــي، وفــق مــا أعلنــت عنــه 
وزارة الزراعــة املغربيــة. ويف تصريحــات ســابقة حــّذر 

وزيــر التجهيــز وامليــاه، نــزار بركــة مــن مغّبــة هــذه األزمــة 
املتفاقمــة قائــال« إذا كان اجلفــاف يف املاضــي متكــررًا 
ــة  ــى املناطــق الريفي ــر بشــكل رئيســي عل ــرب، وأث يف املغ
والقطــاع الزراعــي ، فإنــه يؤثــر حالًيــا علــى »إمــدادات 

ــة«. ــاه الشــرب يف املناطــق احلضري مي

اجلفــاف  تأثيــر  فــإن  والدراســات  التقاريــر  ووفــق 
ونــدرة امليــاه ال ميــّس فقــط حاجيــات املواطــن والزراعــة 
وعلــى  احليويــة  القطاعــات  مــن  لكثيــر  يتجاوزهــا  بــل 
تقريــر  مــن  إصــدار  آلخــر  فوفقــاً  االقتصــاد.  رأســها 
ربيــع  للمغــرب،  االقتصــادي  »املرصــد  الدولــي  البنــك 
2022: اجلفــاف يعرقــل اإلنتعــاش اإلقتصــادي » فــإن 

تســـّبب اجلفـــاف يف أزمة تـــزوّد كبيرة باملاء الصالح للشـــراب بكبرى املـــدن املغربية حيث أكّد 	 
مديـــر البحـــوث والتخطيـــط املائي عبـــد العزيـــز الزروالـــي ، يف تصريحات تلفزيـــة، أن هذا 
العجـــز »مؤشـــر مقلـــق حتى لـــو مت تقليصه من خـــال اإلجـــراءات الوقائيـــة ، لتايف نقص 

املياه

 كمـــا ألقـــت أزمـــة النقص الفـــادح للميـــاه بتداعياتها علـــى  القطـــاع الزراعي حيـــث تراجع 	 
محصـــول احلبوب إلـــى 34 مليون قنطار فقط، مـــا ميثل انخفاضا بــــ67 باملائة مقارنة مع 

العـــام املاضـــي، وفق ما أعلنت عنـــه وزارة الزراعـــة املغربية
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وتيــرة االقتصــاد املغربــي ســتتباطأ بشــكل ملحــوظ عــام 
2022، حيــث مــن املتوقــع أن يبلــغ معــدل النمــو 1.3% 

يف عــام 2022، مقابــل 7.9 % العــام املاضــي.  

ووفــق التقريــر ذاتــه فــإن تأثيــر موجــات اجلفــاف، 
التــي تفاقمــت بســبب احلــرب يف أوكرانيــا، يســلط الضوء 
وصدمــات  املناخيــة  للصدمــات  املغــرب  تعــرض  علــى 
أســعار الســلع األوليــة العامليــة. ومتثــل موجــات اجلفــاف 
املتتاليــة علــى مــدى ثــالث ســنوات مــن الســنوات األربــع 
ــي يف  ــف االقتصــاد املغرب ــرة صارخــة بضع ــة تذك املاضي
مواجهــة عــدم االنتظــام املتزايــد يف مســتويات هطــول 

اجلفــاف  ألثــر  حتليــالً  التقريــر  ويتضمــن  األمطــار. 
وشــح امليــاه علــى االقتصــاد الكلــي يف املغــرب، والــذي 
مت تنفيــذه كجــزء مــن العمــل القــادم الــذي يتنــاول املنــاخ 

والتنميــة يف املغــرب.

أزمــة امليــاه يف املغــرب« أزمــة عميقــة« تثقــل كاهــل 
منــذ  املتّخــذة  اإلجــراءات  عجــز  مــع  خاصــة  اململكــة 
ســنوات حللهــا، وفــق اخلبــراء، مــا يجعــل البــالد علــى 
مــن  للعديــد  مخيــف  وتــداع  كلــي«  »جفــاف  شــفير 

احليويــة. القطاعيــة  مؤشــراتها 

- ووفـــق التقاريـــر والدراســـات فـــإن تأثيـــر اجلفـــاف ونـــدرة امليـــاه ال ميـــّس فقـــط 	 
حاجيـــات املواطـــن والزراعـــة بـــل يتجاوزهـــا لكثيـــر مـــن القطاعات احليويـــة وعلى 

االقتصاد. رأســـها 

 فوفقـــاً آلخـــر إصدار من تقرير البنـــك الدولي »املرصد االقتصـــادي للمغرب، ربيع 	 
2022: اجلفـــاف يعرقـــل اإلنتعـــاش اإلقتصـــادي » فـــإن وتيرة االقتصـــاد املغربي 
ســـتتباطأ بشـــكل ملحـــوظ عـــام 2022، حيـــث مـــن املتوقـــع أن يبلغ معـــدل النمو 

%1.3 يف عـــام 2022، مقابـــل 7.9 % العـــام املاضي.  
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أزمة الصحافة الورقية يف املغرب العربي 

صــار مشــهد رجــل يف املقهى وهــو يطالع جريدتــه الصباحية 

أو املســائية، مــن ذكريــات زمــن عرب بــكل جاملياته ونشــوته، 

وبــكل العــز الــذي راكمتــه الصحافــة الورقيــة باملغــرب 

العــريب طيلــة عقــود مــن العطــاء والتميــز.

رامي التلغ
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ليســت  الصحافــة  تعيشــها  التــي  الورقيــة  األزمــة 
مرتبطــة باملغــرب العربــي فقــط، بــل ســرى الفيــروس يف 
ــم، ويتذكــر  ــى مســتوى العال ــة عل جســد الصحافــة الورقي
القــراء آخــر عــدد مــن صحيفــة »إكســبريس«األمريكية 
التــي كانــت واســعة االنتشــار، حيــث خصصــت صفحتهــا 
األولــى مــن عددهــا األخيــر لعبــارة ســتظل تــرن يف أذن 
العالــم »اســتمتعوا بهواتفكــم احلقيرة«هــي الدليــل علــى أن 
الرقمــي هــزم الورقــي لكنــه لــم يهــزم بــكل تأكيــد الصحافة 

املكتوبــة.

ففــي املغرب،أزمــة الصحــف الورقيــة ليســت جديــدة، 

ا،  وهــي أزمــة مركبــة شــديدة التعقيــد، أســبابها كثيــرة جــّدً
بعضهــا ذاتــي وبعضهــا موضوعــي، غيــر أنهــا تــؤدي كلهــا 

إلــى مصيــر واحــد هــو اإلغــالق.

مهــددة  الورقيــة  الصحــف  مــن  العظمــى  فالغالبيــة 
اخلاصــة  األخيــرة  لإلحصائيــات  وفقــا  بالــزوال، 
باإلعالنــات الدعائيــة، التــي صــدرت عــن جهــات مختصــة 

قــامت. األفــق  أن  تؤكــد 

»جتمــع  عــن  مؤخــًرا  صــادرة  إحصائيــات  وأكــدت 
املعلنــن يف املغــرب«، أن أزمــة قطــاع اإلشــهار )اإلعــالن( 

 أزمة قطاع اإلشـــهار )اإلعـــان( يف املغرب واصلت تفاقمها 	 
خـــال العام 2018، حيث تراجع ســـوق اإلشـــهار بنســـبة 

12.8 % مقارنة بالعام 2017. 
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يف املغــرب واصلــت تفاقمهــا خــالل العــام 2018، حيــث 
تراجــع ســوق اإلشــهار بنســبة %12.8 مقارنــة بالعــام 

 .2017

ــدات القطــاع  ــات نفســها أن عائ وأوضحــت اإلحصائي
لــم تتجــاوز 5.1 مليــارات درهــم )0.51 مليــار دوالر( 
الصحافــة  أن  إلــى  مشــيرة  املعلنــة،  البيانــات  بحســب 
الورقيــة لــم تســلم مــن لعنــة جفــاف مداخيــل اإلشــهار 
التــي تقلصــت بنحــو %23.3، ولــم يتجــاوز مجموعهــا 
575 مليــون درهــم، األمــر الــذي فاقــم احلصــة الســوقية 
للصحافــة الورقيــة، والتــي باتــت متثــل بالــكاد 10باملائــة.

هــذا التراجــع يعنــي أن الصحافــة الورقيــة يف املغــرب 
مقبلــة علــى أيــام عصيبــة إذا لــم تتحــرك اجلهــات املعنيــة 

إلنقاذهــا، واملتمثلــة يف وزارة الثقافــة واإلعــالم، واملجلــس 
الوطنــي للصحافــة الــذي اســُتحدث مؤخــًرا، وفدراليــة 
عــن  النقابيــة، فضــال  والتمثيليــات  املغاربــة،  الناشــرين 

الصحفيــن.

ذلــك أن هنــاك جتــارب كثيــرة لصحــف َعمــدت إلــى 
ولعــل آخرهــا  بفعــل غيــاب اإلشــهار،  إعــالن إفالســها 
جتربــة صحيفــة »آخــر ســاعة« التــي كانــت ممولــة مــن 
عــدة مســتثمرين داعمــن حلــزب »األصالــة واملعاصــرة« 
الــذي حصــد املرتبــة الثانيــة يف االنتخابــات البرملانيــة عــام 

.2016

وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن الدولــة املغربيــة تقدم منذ 
ســنوات دعمــا ســنويا لــكل صحيفــة ورقيــة تســتجيب لعــدة 

يف املغرب،أزمـــة الصحـــف الورقيـــة ليســـت جديـــدة، وهـــي أزمـــة 	 
ا، بعضهـــا ذاتـــي  مركبـــة شـــديدة التعقيـــد، أســـبابها كثيـــرة جـــّدً
وبعضهـــا موضوعـــي، غيـــر أنهـــا تؤدي كلهـــا إلى مصيـــر واحد هو 

اإلغاق.
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معاييــر، مــن ضمنهــا خصوصــا أداء مســتحقات الضمــان 
االجتماعــي للعاملــن بهــا، ورواتــب شــهرية ال تقــل عــن 
6000 درهــم )600 دوالر( للصحفيــن، وهــو الدعــم 
الــذي تقــرر قبــل أيــام إثــر مجلــس حكومــي أن يتوســع 
أكثــر ليعــم املطابــع وشــركات التوزيــع، بعدمــا كان موجهــا 
باألســاس إلــى الصحــف الورقيــة مــن أجــل رفــع نســبة 
مقروئيتهــا ومســاعدتها علــى البقــاء واالســتمرارية، صوًنــا 
للتنــوع وحــق املواطنــن يف احلصــول علــى اخلبــر، ودعمــا 

للدميقراطيــة.

ويؤكــد بعــض الصحفيــن أن الســبب األرجــح هــو غياب 
رؤيــة واضحــة لــدى مؤسســي أي صحيفــة ورقيــة حتــى 
ــة  ــل البداي ــوا لهــا االســتمرارية، بحيــث يضعــون قب يضمن
ــا منهــم لضعــف ســوق  ــة تفــي بالغــرض تفادًي ــة قوي موازن

اإلشــهار، أو لغضــب محتمــل مــن تلــك اجلهــات »النافــذة« 
التــي تتحكــم يف ســوق اإلشــهار. ويســتدل هــؤالء علــى 
ــة محســوبة  ــة نظرهــم بإغــالق صحــف ورقي صحــة وجه
»صــوت  مثــل صحيفتــي  النافــذة،  اجلهــات  هــذه  علــى 
النــاس« و«آخــر ســاعة«، وهمــا يوميتــان ورقيتــان لــم يكــن 
بإمكانهمــا االســتمرار لفتــرة طويلــة، مــع أنهمــا لــم تســيرا 
ضــد التوجــه العــام، وإمنــا ســارتا معــه علــى طــول اخلــط.

فدراليــة  أجنزتهــا  دراســة  يف  إحصائيــات  وأشــارت 
الناشــرين املغاربــة بالشــراكة مــع وزارة الثقافــة واالتصــال، 
وبحســب مقالــة صــادرة يف صحيفــة »األحــداث« املغربيــة 
الصحــف  أن  إلــى   ،2019 فبراير/شــباط   24 يــوم 
املغربيــة يف مجموعهــا تبيــع أقــل مــن 200 ألــف نســخة 
يوميــا، وهــو رقــم قليــل مقارنــة بعــدد ســكان املغــرب البالــغ 
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نحــو 35 مليــون نســمة حســب آخــر إحصــاء رســمي، 
خاصــة بنســبة شــبابه العاليــة، إلــى جانــب نســبة املتعلمــن 

ــى قــراءة الصحــف. ــن عل ــه القادري من

الدراســة أفــادت بــأن خســائر الصحــف الورقيــة جــراء 
هــذا الوضــع غيــر املســتقر بلغــت قرابــة 700 مليــون 
درهــم ســنويا، ُتضــاف إليهــا 300 مليــون مــن اخلســائر يف 
الثــالث ســنوات األخيــرة بفعــل فقــدان حصتهــا يف ســوق 
إمكانيــات  هنــاك  أن  يعنــي  ممــا  التجاريــة،  اإلعالنــات 
ماليــة مهــدرة حتتــاج إليهــا الصحــف الورقيــة التــي تعيــش 

أزمــة تهــدد وجودهــا كل يــوم.

يف ذات الصدد،تعــرف الصحافــة الورقيــة يف تونــس 
شــهدت تراجعــاً مفزعــاً منــذ ســنة 2010، إذ انخفــض 
عدد املطبوعات من 255 نشــرية إلى 50 ســنة 2018.

مثــل  ألبوابهــا  الورقيــة  الصحــف  إغــالق  وأســباب 
ــى التونســية«،  ــر« و«التونســية« و«األول ــح« و«املجه »الصري
أو مراجعــة دوريــة الصــدور، مثلمــا فعلــت صحيفــة »أخبــار 
مجلــة  إلــى  أســبوعية  مــن  حتولــت  التــي  اجلمهوريــة« 
شــهرية، خلصهــا البيــان الــذي أصدرتــه إدارة صحيفــة 
إلــى  اضطــرَّت  إّنهــا  بالقــول   ،2018 ســنة  »الصريــح 
إغــالق الصحيفــة »جــراء املصاعــب الكبــرى التــي تعرفهــا 
الغــالء  بســبب  والعالــم،  تونــس  يف  املكتوبــة  الصحافــة 
املشــط يف أســعار املــواد األوليــة لصناعــة الصحيفــة مــن 
ــى تدهــور ســعر  ــواح طباعــة، باإلضافــة إل ــر وأل ورق وحب
الدينــار واألزمــة االقتصاديــة التــي متــّر بهــا بالدنــا، األمــر 
ــر  ــة كل الصحــف التونســية بشــكل خطي ــق أزم ــذي عّم ال
وغيــر مســبوق، ودفــع بالعديــد منهــا إلــى التوقــف عــن 

الصــدور«.

تشـــهد الصحافة الورقية يف اجلزائر حتـــوالت الفتة أملتها عليها 	 
ظـــروف داخليـــة وخارجية، لكـــن التطـــورات التكنولوجية أهم ما 

واقعها. غير 
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املتدخلــن يف قطــاع الصحافــة  الوضــع  ودفــع هــذا 
احلكومــة  دعــوة  إلــى  ونقابــات  عاملــن  مــن  الورقيــة، 
ــة  ــى التدخــل واملســاعدة يف إخــراج الصحاف التونســية إل

الورقيــة مــن أزمتهــا.

توقــف  عــن  تونــس  يف  االنــوار«  »دار  مؤخًرا،أعلنــت 
أربعــة  نحــو  بعــد  األســبوعية  »األنــوار«  صــدور جريــدة 

عقــود مــن صــدور نســختها األولــى.

وانضمــت اجلريــدة إلــى عــدة صحــف أخــرى توقفــت 
ــع  ــة م ــس خــالل ســنوات قليل تباعــا عــن الصــدور يف تون
ــة. ــة املكتوب ــة يف املؤسســات اإلعالمي تفاقــم األزمــة املالي

وقالــت نقابــة الصحفيــن التونســين إن »الصعوبــات 
التــي متــر بهــا الصحافــة الورقيــة يف تونــس قــد تتســبب 

ــى باقــي الصحــف«. يف القضــاء عل

علــى  األزمــة  تلــك  يف  بالالئمــة  النقابــة  وألقــت 
ــة  ــا عــن دعــم الصحافــة الورقي احلكومــات بســبب تخليه
بإحجامهــا عــن تنظيــم االشــهار العمومــي »إلــى جانــب 
احلــد  أو  االشــتراكات  ووقــف  بالضرائــب  محاصرتهــا 

منهــا«.

وضاعفــت أزمــة وبــاء كورونــا وغــالء الــورق وارتفــاع 
تكلفــة الطباعــة محنــة الصحــف وانهيــار مبيعاتهــا.

كل  تعطيــل  علــى  »عملــت احلكومــة  النقابــة  وقالــت 
الورقيــة«. الصحافــة  دعــم  برامــج 

مكاســب  أبــرز  الصحافــة  حريــة  مثلــت  وللمفارقــة 
الثــورة يف تونــس التــي أطاحــت بحكــم الرئيــس الراحــل 
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ــن  ــم م ــون يف أغلبه ــن يعان ــن الصحفي ــن، لك ــن العابدي زي
أوضــاع اجتماعيــة هشــة بســبب ضعــف األجــور.

وتــرى جمعيــة مديــري الصحــف  بــأّن قطــاع الصحافــة 
الورقيــة يعانــي مــن صعوبــات ماليــة كبــرى نتيجــة تراجــع 
املبيعــات، إذ ال يتجــاوز عــدد النســخ التــي تبــاع يوميــاً يف 
الســوق التونســية 100 ألــف نســخة، وهــو رقــم ضعيــف 
وعــزوف  اإللكترونيــة  املواقــع  منافســة  نتيجــة  جــداً، 
التونســين عــن القــراءة الورقيــة. األمــر الــذي أدى إلــى 
»ســيغما  مكتــب  وقــدر  التجاريــة.  اإلعالنــات  تراجــع 
كونســاي« املختــص يف ســبر اآلراء وقيــس نســب االســتماع 
التجاريــة يف  املالــي لإلعالنــات  أّن احلجــم  واملشــاهدة 
الصحــف الورقيــة ســنة 2017 لــم يتجــاوز 16.2 مليــون 
دينــار تونســي )6.75 ماليــن دوالر أميركــي(، وهــو رقــم 
ضعيــف جــداً ميثــل أقــل مــن 7 باملائــة مــن حجــم احلقيبــة 
وســائل  يف  التجاريــة  لإلعالنــات  املخصصــة  املاليــة 
ــار  ــون دين اإلعــالم التونســية واملقــدرة بنحــو 241.1 ملي

تونســي )100 مليــون دوالر أميركــي(.

مــن ناحية أخرى،تشــهد الصحافــة الورقية يف اجلزائر 
ــة،  ــة وخارجي ــة أملتهــا عليهــا ظــروف داخلي حتــوالت الفت
ــد  ــا بع ــر واقعه ــا غي ــة أهــم م ــن التطــورات التكنولوجي لك
أن باتــت الصحافــة اإللكترونيــة وكــذا مواقــع التواصــل 

االجتماعــي املنبــع األســاس للخبــر واملعلومــة.

ودون جــدوى، حتــاول الصحافــة الورقيــة الصمــود مــن 
خــالل إجــراءات اســتثنائية، كرفــع أســعار النســخ ومســايرة 
العوملــة وثــورة االتصــاالت واملعلومــات عبــر تأســيس مواقــع 
ــى »فيســبوك«  ــة، وصفحــات عل ــة موازي ــد إلكتروني وجرائ
وحســابات علــى »تويتــر« و«يوتيوب« و«إنســتغرام« وغيرها.

ــاك  ــة أن هن ويظهــر اســتقراء لواقــع الصحافــة الورقي
عائــدات  يف  وضعــف  الســحب  أرقــام  يف  انخفاضــاً 
مــن  كثيــر  وتقليــص  القــراء  عــدد  وتراجــع  اإلعالنــات، 
قاعــات التحريــر الورقيــة لعــدد الصحافيــن، وانخفــاض 

يف ليبيـــا الوضـــع ليـــس مختلـــف حيـــث تشـــهد وســـائل اإلعـــام 	 
املطبوعـــة يف ليبيـــا تراجعا ملحوظا منذ عام ألفن وأربعة عشـــر 

بســـبب ضعف التمويـــل ومحدوديـــة املوارد.
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العناويــن الصحافيــة،  األجــور، و«مــوت« العشــرات مــن 
وتبقــى اإليــرادات اإلعالنيــة مــن أبــرز أســباب األزمــة التــي 

تعانيهــا الصحافــة الورقيــة يف اجلزائــر.

وأمــام هــذا الواقــع، تتهــم كثيــر مــن اجلهــات الفاعلة يف 
قطــاع الصحافــة الورقيــة اخلاصــة واملدافعــن عــن حقــوق 
ــى صحــف  ــاً عل الصحافــة، الســلطات بالضغــط اقتصادي
مــن خــالل اإلعالنــات املؤسســاتية التــي تســيطر بحســب 

وزارة االتصــال علــى 20 يف املئــة مــن ســوق اإلعالنــات.

وبــات مصيــر الصحافــة املكتوبــة يف اجلزائــر يتجــه 
واألزمــة  التكنولوجــي  الزحــف  ظــل  يف  الــزوال  نحــو 
الصحــف  مــن  عديــد  بغلــق  عجلــت  التــي  االقتصاديــة 
ورهنــت مســتقبل الصحافيــن، وظهــر ذلــك مــن خــالل 
اخلدمــة  تقــدمي  اإلعالميــة يف  املؤسســات  أداء  تراجــع 

واإلشــهار. املــال  علــى  أكثــر  وتركيزهــا  العموميــة 

ــث تشــهد وســائل  ــف حي ــس مختل ــا الوضــع لي يف ليبي

اإلعــالم املطبوعــة يف ليبيــا تراجعــا ملحوظــا منــذ عــام 

ــة  ــل ومحدودي ــف التموي ــة عشــر بســبب ضع ــن وأربع ألف

املــوارد، وبســبب تدهــور األوضــاع األمنيــة واالقتصاديــة يف 

ظــل تنــازع حكومتــن علــى الســلطة، مــا أدى إلــى إغــالق 

الكثيــر مــن الصحــف املحليــة.

عرفــت ليبيــا بعــد أحــداث فبرايــر جملــة مــن التجــارب 

ظهــرت  جديــدة  ورقيــة  صحــف  إلصــدار  اخلجولــة 

بالعشــرات مثــل صحيفــة »املياديــن« التــي تــرأس حتريرهــا 

الكاتــب والصحــايف أحمد الفيتوري، لكنها تالشــت ســريعاً 

مــع ثــورة اإلنترنــت والصحــف اإللكترونيــة وتراجــع اإلقبال 

علــى الصحــف الورقيــة التــي عانــت شــدائد ماديــة جمــة 

أدت إلــى توقفهــا عــن الصــدور بالســرعة التــي ظهــرت 

وانتشــرت بهــا.
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رأى عضـــو مجلـــس النـــواب خليفـــة الدغاري، أنـــه ليس مـــن الصعب خلق 
النـــواب والدولـــة تســـاعد يف حـــل وإنهـــاء الصـــراع  بـــن مجلســـي  تفاهمـــات 

واالنقســـام يف ليبيـــا.

»يجـــب  إنـــه  اإلخباريـــة«،  إفريقيـــا  »بوابـــة  مـــع  حـــوار  يف  الدغـــاري  وقـــال 
حلقـــن  للســـلطة  الســـلمي  بالتـــداول  والقبـــول  للوطـــن،  التنـــازالت  تقـــدمي 

ونزيهـــة«...  حـــرة  شـــاملة  وطنيـــة  بانتخابـــات  والقبـــول  الدمـــاء 

حوار/ همسة يونس 

الدغاري: ال سبيل خلروج الليبين
 من أزمتهم إال بالعودة للوطن
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الليبي؟ الوضع  تقيم  كيف  -بداية 

للســـيادة  وانتهـــاك  تشـــظي  حالـــة  تعانـــي  البـــالد 
ومصـــادرة لـــإلرادة الوطنيـــة اجلامعـــة، كمـــا تعاني من 
تدخـــالت دول خارجيـــة بطلـــب مـــن أطـــراف محليـــة 
متصارعـــة علـــى الســـلطة، وهـــي تصنـــف إلـــى دول ال 
تريد االســـتقرار وقيام دولة مؤسســـات ســـيادية، بينما 
هنـــاك دول متصارعـــة من أجـــل دعم كل منهـــا ملمثليها 
للوصول لســـلطة حتقـــق من خاللهـــا مصاحلها وهو ما 
يخلـــق حالـــة من الصـــراع الدولي املســـتمر مبـــا يعرقل 

الدولة. قيـــام 

البعض بشـــأن إصدار  اســـتغراب  -ماذا بشـــأن 
تكليفـــات للنـــواب يف احلكومات والســـفارات؟

النـــواب  أعضـــاء مجلـــس  تكليـــف  بدايـــة  أن  نـــرى 
جديـــدة  ليســـت  مســـألة  والســـفارات  احلكومـــات  يف 

يف مخالفـــة لالئحـــة والقانـــون رقـــم 4 لســـنة 2014، 
هـــذا القانـــون الذي بقـــي حبيس ادراج رئاســـة مجلس 
ونائبـــة  الســـراج  حكومـــة  يف  ذلـــك  وظهـــر  النـــواب، 
القطرانـــي، وترشـــح عقيلة صالح وعـــدد من النواب يف 
جنيـــف، ووجـــود الـــاليف يف املجلس الرئاســـي احلالي، 
وحتـــى بوجـــود عـــدد مـــن النـــواب بحكومـــة باشـــا اغا 
مـــن وكالء لرئيـــس احلكومة ووزراء، واملؤســـف أن هذه 
احلكومـــات جـــاءت من خالل محاصصـــة جهوية وقبلية 
وهـــي معظمها حكومـــات خالية مـــن التكنوقراط وذوي 

واخلبرة. الكفـــاءة 

واملســـتغرب هـــو إنـــكار هذه املمارســـات بعـــد ثمان 
ســـنوات من العبث باإلعـــالن الدســـتوري والقانون وما 

خفـــي كان أعظم. 

الترشـــح  شـــروط  اســـتبعاد  حقيقـــة  -مـــا 
الدســـتور؟  مشـــروع  مســـودة  مـــن  للرئاســـة 

ليبيا تعاني حالة تشظي وانتهاك للسيادة ومصادرة 	 
لإلرادة الوطنية
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احلديـــث عـــن إجـــراء أي تعديل على مواد مشـــروع 
الدســـتور أو االســـتفتاء عليه أو املســـاس مبـــواده، ليس 
مـــن اختصـــاص مجلـــس النـــواب أو مجلـــس الدولـــة، 
والدســـتور جاهز لالســـتفتاء، كما أن شـــروط الترشـــح 
النافـــذة  والقوانـــن  الدســـتوري  اإلعـــالن  محـــددة يف 
وكذلـــك الوثائـــق التي تســـتند عليها العملية السياســـية 
اجلاريـــة يف البالد والتـــي اتخذت طابع دولي لألســـف 

لشديد. ا

النـــواب  مجلســـي  يتجـــه  هـــل  -برأيـــك.. 
قادمـــة؟  توافقـــات  نحـــو  والدولـــة 

ليـــس مـــن الصعـــب وجـــود تفاهمـــات تســـاعد يف 
حلـــول تنهي الصراع واالنقســـام إذا ما أخـــذ املتنفذين 
مـــن سياســـين وعســـكرين -وهنـــا ال اســـتثني أحدا- 
خطـــوة للخلف تقديـــراً منهم للمصلحـــة الوطنية العليا، 

وتوقفـــوا عـــن وضـــع العراقيل أمـــام التحول املنشـــود، 
وقدمـــوا تنـــازالت للوطـــن والقبـــول بالتداول الســـلمي 
بانتخابـــات  والقبـــول  الدمـــاء  حلقـــن  الســـلطة  علـــى 

وطنيـــة شـــاملة حـــرة ونزيهة.

-هـــل هنـــاك خالفات بـــن البرملـــان واملجلس 
الرئاســـي على مســـألة »القاعدة الدســـتورية«؟ 

مـــا نستشـــفه من حديـــث الســـيد عقيلة هـــو إجراء 
انتخابـــات برملانيـــة فقـــط وإســـقاط املجلس الرئاســـي 
احلالـــي، وقـــد يكـــون هنـــاك مـــا يخفيـــه وشـــيء يطبخ 
يف عواصـــم بعـــض الـــدول، لكـــن اخلالفـــات اخلارجية 
االنتخابـــات  إجـــراء  يف  اجلامعـــة  الليبيـــن  ورغبـــة 
املدعومـــة مـــن األمم املتحـــدة ناهيـــك عـــن الضغـــوط 
مواطـــن  ماليـــن   3 تســـجيل  يف  املتمثلـــة  الداخليـــة 
لالنتخابـــات، ووجود عشـــرات املترشـــحن لالنتخابات 

 هناك دول ال تريد االستقرار لليبيا، وأخرى متصارعة من أجل مصاحلها.	 
مخالفة الائحة والقانون رقم 4 لسنة 2014 ليس أمر جديد داخل البرملان.	 
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الرئاســـية جتعـــل محـــاوالت إفشـــال هذا االســـتحقاق 
مرفوضـــا محليـــا ودوليـــا.

-مـــن وجهـــة نظـــرك.. كيـــف ميكـــن الوصول 
إلـــى االنتخابـــات يف ليبيـــا؟

ال توجـــد وســـيلة خلـــروج الليبيـــن مـــن أزمتهـــم إال 
بالعـــودة للوطـــن واالصطفـــاف صفـــا واحـــدا والتحرر 
مـــن التبعيـــة اخلارجية وجتـــاوز اخلالفـــات، باإلضافة 
األجنبيـــة  والعناصـــر  املرتزقـــة  القـــوات  إجـــالء  إلـــى 
املخابراتيـــة التـــي تتدخـــل بشـــكل ســـلبي يف ليبيـــا بعد 
أن أصبحـــت بالدنـــا مســـتباحة يف كل مـــا مـــن شـــأنه 
زعزعة االســـتقرار، وال خـــالص من األزمة السياســـية 
انتخابـــات  وإجـــراء  والقانـــون  الدســـتور  باحتـــرام  إال 

شـــاملة تقبـــل بهـــا كل أطـــراف الصراع.

ليس من الصعب خلق تفاهمات بن مجلسي 	 
النواب والدولة.
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قلــل املحلــل الســيايس التونــي باســل الرتجــامن مــن أهميــة النتائــج املتوقعــة 

مــن القمــة العربيــة املقــررة يف الجزائــر قائــال يف مقابلــة مــع صحيفــة املرصــد 

إنهــا لــن تخــرج عــن ســياق القمــم العربيــة األخــرى التــي تحولــت إىل لقــاءات 

بروتوكوليــة أكــر منهــا لقــاءات تســعى إىل حــل القضايــا العالقــة والخــروج مــن 

بوتقــة فشــل العمــل العــريب املشــرتك.

إىل نص الحوار:

الترجمان: القمم العربية حتولت
 إلى لقاءات بروتوكولية 

حوار: سوزان الغيطاني
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برأيـــك ما أبرز الرهانات السياســـية التي تواجه 
القمة العربيـــة املقررة يف اجلزائر؟

أعتقد أن القمـــة العربية املرتقبة يف اجلزائر لن تخرج 
عـــن ســـياق القمم العربية األخرى التـــي حتولت مع الوقت 
إلـــى لقـــاءات بروتوكولية أكثر منها لقاءات تســـعى إلى حل 
القضايـــا العالقـــة واخلروج من بوتقة فشـــل العمل العربي 
املشـــترك لذلـــك أعتقـــد أن القمـــة املرتقبة ســـتكون مثل 
القمم الســـابقة حيث ســـيتم احلديث بـــكالم طيب دون أن 
تكـــون هنـــاك محاوالت لتدعيـــم التعاون العربي املشـــترك 
ســـواء على املســـتويات االقتصادية أو محاولة إيجاد حلول 
لألزمـــات السياســـية يف املنطقـــة العربيـــة أو التعاطي مع 

امللفات املهمـــة يف املنطقة.

اجلزائر تســـعى لالستفادة من القمة يف ترسيخ عودتها 
إلى الســـاحة اإلفريقية.. ما فرص جناحها برأيك؟

اجلزائـــر لم تخـــرج من إفريقيـــا حتى تعـــود إليها ويف 
إعتقادي فإن اجلزائر تســـعى إلى تعزيز دورها يف املنطقة 
العربيـــة وإفريقيا واملغـــرب العربي وهذا أمـــر طبيعي ألن 
اجلزائـــر لهـــا امتـــداد وعمـــق يف القـــارة اإلفريقيـــة ولهـــا 
عالقـــات تاريخيـــة يف القـــارة وبالتالي يحق لهـــا مثل باقي 
الـــدول العربيـــة أن يكـــون لهـــا حضـــور فاعـــل يف إفريقيا 
فـــكل دولة تدافع عن مصاحلها وحتاول أن توســـع شـــبكة 

عالقاتها.

إلـــى أي مـــدى تتخوف مـــن أن تؤثـــر اخلالفات 
اجلزائريـــة املغربيـــة على جنـــاح القمة؟ 

ال أعتقـــد أن اخلالفـــات اجلزائريـــة املغربيـــة ســـتؤثر 
بشـــكل كبيـــر على القمة فاجلميع يعلـــم أن هذه اخلالفات 
لـــن حتل ولـــن يكون هنـــاك محاولة للبحث عـــن حلول لها 
فهـــي أزمـــات متواصلـــة منذ أكثر مـــن 47 ســـنة وبالتالي 

اخلافـــات اجلزائريـــة املغربيـــة لن حتـــل ولن يكـــون هناك 
محاولـــة للبحـــث عن حلـــول لها فهـــي أزمـــات متواصلة منذ 

أكثـــر من 47 ســـنة.
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فإنهـــا لـــن تؤثـــر علـــى القمـــة إال إذا قـــررت املغـــرب عدم 
املشـــاركة فيها لكنني أســـتبعد هذا الطرح حيث ستحضر 
املغرب للمشـــاركة يف القمة وســـتعبر عن رأيها بكل وضوح 
بشـــأن القضايـــا العالقـــة بـــن البلديـــن وأهمهـــا وأبرزها 

الغربية. قضية الصحـــراء 

إلـــى أي مـــدى ميكـــن أن نشـــهد دورا عربيـــا يف 
الـــدول التـــي تشـــهد أوضاعـــا متوترة مثـــل لبنان 

والعراق؟ واليمـــن 

اخلالفـــات العربيـــة – العربيـــة متنـــع أن يكـــون هناك 
دورا عربيـــا يف الـــدول التـــي تشـــهد أوضاعـــا متوترة مثل 
لبنـــان واليمن والعراق وســـوريا ففي ســـوريا مثال فشـــلت 
محـــاوالت عودة دمشـــق إلى اجلامعة العربيـــة، وأعتقد أن 
القمـــة العربيـــة هـــي قمـــة عالقـــات عامة وكل مـــا يصدر 
عنهـــا يتم نســـيانه حيث أن املواطنن يف الـــدول العربية لم 

يستشـــعروا أن هنـــاك معطيات مهمة ميكن أن تســـاهم يف 
حتـــول العالقات بـــن الـــدول العربية إلى عالقـــات تربط 
املواطنـــن وليـــس عالقـــات حتـــت بنـــد السياســـات التي 

تصنـــع أي تغيير.

يف ليبيا تأجلـــت االنتخابات ودخلـــت البالد يف 
نفـــق ازدواج الســـلطات التنفيذيـــة.. فهـــل من دور 

عربـــي مرتقب يف هذا الشـــأن؟

يصعـــب أن نشـــهد دورا عربيـــا قادمـــا يف ليبيـــا ألن 
اخلالفـــات العربيـــة ودخـــول أطـــراف إقليمية علـــى امللف 
الليبـــي يجعـــل مـــن الصعوبـــة إيجـــاد دور عربـــي يف ليبيا 
خاصـــة وأن البـــالد دخلت بعد أكثر من عقـــد من األزمات 
يف مرحلـــة النســـيان فليبيـــا اليوم تســـير يف اجتـــاه منهج 
الصومـــال والتقســـيم الـــذي بـــدأ يتجســـد علـــى األرض 
وأعتقـــد أن ليبيا ســـتكون يف مرحلة قادمـــة مثل الصومال 

القمـــة العربيـــة املرتقبـــة يف اجلزائـــر لـــن حتـــاول تدعيـــم 
التعـــاون العربـــي املشـــترك أو محاولة إيجاد حلـــول لألزمات 

السياســـية يف املنطقـــة العربية.



33 اخلميس 22  سبتمبر   2022  العدد : 232

حيـــث أنهـــا ملـــف منســـي علـــى قائمـــة األزمـــات العربية 
املتراكمـــة منـــذ تأســـيس اجلامعـــة العربية.

تركيا تواصـــل تدخالتها يف ليبيـــا والعراق فهل 
ميكن للـــدول العربية أن تردع هـــذه التدخالت؟

اســـتمرار التدخـــل التركـــي يف ليبيا أصبح أمـــرا واقعا 
خاصـــة وأن األطـــراف الليبيـــة أضحت تتســـابق للتعاطي 
مـــع اجلانـــب التركي كمـــا أن الكثير من األطـــراف العربية 
التـــي ســـعت إليجـــاد حلـــول لألزمـــة الليبية توصلـــت إلى 
قناعـــة بـــأن األطـــراف الليبية ذاتهـــا غير مهتمـــة بإيجاد 
حـــل لألزمـــة يف البالد كما أن هنـــاك أطرافا عربية تدعم 
املوقـــف التركـــي وتتحالـــف مع حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
برئاســـة عبـــد احلميـــد الدبيبة وهـــذا يخلق شـــرخا آخرا 

يف الواقـــع العربـــي ويجعل من فرص إيجـــاد حلول لألزمة 
الليبية أمرا مســـتبعدا 

بعـــض  الوضـــع اإلقليمـــي والتدخـــالت اإليرانيـــة يف 
الـــدول.. أحـــد امللفـــات التـــي تواجـــه القمـــة كيـــف تتوقع 

التعامـــل العربـــي بشـــأنها. 

داخـــل أروقـــة اجلامعـــة العربيـــة هنـــاك دول تقف مع 
إيـــران وتدعمهـــا جتـــاه الكثيـــر مـــن القضايا وهـــذا يخلق 
شـــرخا ألن عـــدم توحيد املوقف العربي وعـــدم وجود رؤية 
عربية مشـــتركة يعطي إليران مســـاحة للحركة يف املنطقة 
لذلـــك لن يكـــون هناك موقف حـــازم وصريح بشـــأن هذا 
امللف الذي ســـيكون أحد أســـباب خلق أزمات داخل القمة 

وتعطيلها.

اخلافـــات العربيـــة ودخـــول أطـــراف إقليميـــة علـــى امللـــف 
الليبـــي يجعـــل مـــن الصعوبـــة إيجـــاد دور عربـــي يف ليبيـــا .

عـــدم توحيـــد املوقـــف العربـــي وعـــدم وجـــود رؤيـــة عربية 
مشـــتركة يعطـــي إليـــران مســـاحة للحركـــة يف املنطقـــة.
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كــــركــــاتيــــر


