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االفتتـــاحيـــة

مسلسلمسلسل  الخالفاتالخالفات  
والتدخالتوالتدخالت
يهدد التسويةيهدد التسوية

على الرغم من االستقرار النسبي الذي تشهده ليبيا منذ أشهر والذي توج بتسلم 
لالنتخابات  التمهيد  نحو  التحركات  وبداية  لمهامها  الوطنية  الوحدة  حكومة 
القادمة،فان التعقيدات مازالت تطرح نفسها في المشهد الليبي في ظل استمرار 
مسلسل العقبات والتعثرات على أكثر من صعيد وسط مخاوف من انهيار الجهود 

المبذولة منذ أشهر العادة بناء الدولة.

مجلة »المرصد«

تطورات المشهد الليبيتطورات المشهد الليبي
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التصويت  دون  األضحى  عيد  بعد  ما  إلى  الثالثاء،  جلساته،  الليبي  النواب  مجلس  وعّلق 
الليبيين، وعدم  النواب  النظر بين  الموازنة،في ظل الخالفات وتباين وجهات  على مشروع 
اكتمال النصاب القانوني للتصويت.وكان المجلس عّلق، أمس االثنين، الجلسة التي كانت 
الميزانية  على  التصويت  بدء  النواب  من  عدد  رفض  بعد  الميزانية،  إلقرار  مخصصة 

المعدلة.
وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق،في بيان صدر عنه، إن »بعض 
قانون  مشروع  على  للتصويت  القانوني  النصاب  اكتمال  بعدم  احتجوا  المجلس  أعضاء 
التشريعية  اللجنة  إلى  األمر  إحالة  لتتم  الوطنية،  الوحدة  حكومة  قدمته  الذي  الموازنة 

والدستورية في المجلس«.
الدستوري  اإلعالن  إلى  استنادا  أفتت  »اللجنة  أن  بليحق  وأوضح 

والقانون رقم )04( لسنة 2014 بضرورة توفر نصاب 120 صوتا 
»عدد  أّن  إلى  مشيرا  الموازنة«،  قانون  مشروع  على  موافقا 

نائبا،   82 يتجاوز  لم  الثالثاء  جلسة  في  الحاضرين  النواب 
وبناًء  الموازنة،  مشروع  على  المعترضون  فيهم  بمن 

على ذلك فقد علقت الجلسة إلى ما بعد عيد األضحى 
لحين توفر النصاب القانوني الالزم للتصويت على 

مشروع القانون«.
مطروحة  الميزانية  إقرار  أزمة  تزال  وال 
النواب وفشل  بين  الحادة  الخالفات  في ظل 
اعتماد  في  مناسبات  ست  في  البرلمان 

الميزانية،وذلك بعد 7 أشهر من السنة المالية 
و4 أشهر من تسلم السلطة الجديدة مهامها.

وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار 
 ،2021 العام  نهاية  حتى  نفقاتها  لتغطية  ليبي  دينار 

والمخصص  منها  األول  البند  سوى  البرلمان  يعتمد  ولم 
للرواتب، فيما تواجه بقية البنود خالفات خاصة البند المتعّلق 

ال تزال أزمة إقرار الميزانية مطروحة 
في ظل الخالفات الحادة بين النواب وفشل 

البرلمان في ست مناسبات في اعتماد 
الميزانية.

،،،،
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بالتنمية، حيث يطالب بعض النواب بضرورة تخصيص موازنة خاصة للجيش الليبي، كما 
أما  الميزانية،  على  التصويت  قبل  السيادية  المناصب  ملف  حسم  ضرورة  آخرون  اشترط 

آخرون فقد ربطوا تمريرها بتسمية وزير للدفاع.
مجلس  بين  التوافق  عدم  ليبيا،بسبب  في  كبيرة  خالفات  محل  المناصب  أزمة  ومازالت 
النواب  مجلس  رئيس  اآلن.وكان  حتى  عليها  للدولة  األعلى  والمجلس  والحكومة  النواب 
األربعاء  كوبيتش،  يان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  لقائه  خالل  أكد  صالح  عقيلة  الليبي 

الماضي، شروع البرلمان في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.
يأتي ذلك فيما دعا المجلس األعلى للدولة، البرلمان الليبي، الستئناف الحوار حول المسار 
انتخابات  بإجراء  تسمح  بتفاهمات  الخروج  أجل  من  الدستوري 
رسالة  في  المجلس،  موعدها.وطلب  في  المقبل  ديسمبر   24
البرلمان،  إلى مكتب رئاسة  الجاري،  وجهها،االثنين 12 يوليو 
وبناًء  »الغردقة«،  مخرجات  على  تأسيسًا  الحوار  استئناف 
الدستوري،  المسار  اتفاق حول  إحرازه من  ما سبق  على 

للوصول إلى توافق حول هذا المسار.
قبل  انعقد  الذي  السياسي،  الحوار  ملتقى  وكان 
أيام في مدينة جينيف السويسرية، قد فشل في 
التوصل إلى تفاهم حول األساس الدستوري 
أواخر  في  االنتخابات  إلجراء  والقانوني 
المقبل.وشهدت  األول  كانون  ديسمبر/ 
الجولة األخيرة من جلسات الملتقى تجاذبات 
الخيارات  خلفية  على  المشاركين  بين  وخالفات 
التي ُطرحت إلجراء االنتخابات؛ ما اثار تساؤالت عن 

مصير خريطة الطريق وحسابات مختلف الفرقاء.
عبد  طرابلس،  في  الليبية  الحكومة  رئيس  وكان 
بتغليب  كافة،  الوطنية  األطراف  الدبيبة،طالب  الحميد 
العامة، والتوافق حول صيغة إلجراء االنتخابات في  المصلحة 

مازالت أزمة المناصب محل خالفات 
كبيرة في ليبيا،بسبب عدم التوافق

بين مجلس النواب والحكومة والمجلس 
األعلى للدولة عليها حتى اآلن.

،،،،
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موعدها.وقال الدبيبة في تغريدة له على تويتر«نحث كل األطراف الوطنية، والبعثة األممية 
بإجراء  كفيلة  صيغة  حول  والتوافق  العامة،  المصلحة  وتغليب  بمسؤولياتها،  لالضطالع 

االنتخابات في موعدها، وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في االنتخاب«.
في  بقوة  نفسها  تطرح  األجنبية  والقوات  المرتزقة  معظلة  آخر،مازالت  صعيد  على 
رؤساء  السياق،دعا  هذا  تماما.وفي  المسألة  انهاء  بظرورة  المطالبات  تتواصل  ليبيا،حيث 
دول مجموعة دول الساحل الخمس، في البيان الختامي الجتماعهم االستثنائي، إلى التعجيل 
بطرد نحو 30 ألف مرتزق من األراضي الليبية، مؤكدين أن هذا المطلب ُيعّد أولوية مطلقة 

ألمن المنطقة.
وأعرب قادة المجموعة عن قلقهم العميق إزاء عدم وجود خطة 

لسحب المرتزقة األجانب من ليبيا،وأشاروا إلى اجتماع مجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة بشأن مخاطر انتشار المرتزقة 

االجتماع  وهو  المنطقة،  دول  على  ليبيا  في  الموجودين 
الذي انعقد في 27 أبريل 2021، بدعوة من األعضاء 

األفارقة في مجلس األمن. 
وحكومات  دول  رؤساء  أن  إلى  البيان  ولفت   

الجماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا أعربوا 
يونيو  لمؤتمر لهم في 19  بيان ختامي  في 
»اآلثار  إزاء  قلقهم  عن  أكرا،  في  الماضي 
مجموعات  لعمليات  لالستقرار  المزعزعة 

اتخاذ  إلى  ودعوا  ليبيا،  من  القادمة  المرتزقة 
العاجل  الحل  أجل  من  متضافرة  دولية  إجراءات 

لهذه القضية، بما في ذلك نزع سالح المرتزقة.
تركيا  اصرار  ظل  في  المرتزقة  أزمة  وتتواصل 

أعلن  الدولي،حيث  والمجتمع  الليبيين  رغبة  تحدي  على 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان،السبت 10 يوليو الجاري، 

إن المخابرات التركية والفصائل الموالية لها، تتجهز إلرسال 

فشل ملتقى الحوار السياسي، 
الذي انعقد قبل أيام في مدينة جينيف 

السويسرية،في التوصل إلى تفاهم حول 
األساس الدستوري والقانوني إلجراء 
االنتخابات في أواخر ديسمبر/ كانون 

األول المقبل.

،،،،
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دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.وأوضح أن أكثر من 150 عنصرا من مختلف 
القادمة،  الساعات  خالل  تركيا  إلى  للذهاب  يتحضرون  الوطني«  و«الجيش  الفصائل  تلك 

لنقلهم إلى ليبيا قبل منتصف الشهر الجاري.
وذكر المرصد، نقال عن مصادر، بأن دفعة من المرتزقة، وبنفس العدد ستعود من ليبيا، 
المرتزقة  تبديل  »عمليات  أن  إلى  الجديدة.ولفت  العناصر  ستنقل  التي  الطائرة  بنقس 
المرتزقة في قواعدها في  أنها تحافظ على أعداد  أي  ستتم كل 15 يوًما وبشكل دوري، 

ليبيا«.
وحسب المرصد السوري فقد رصد ناشطون أواخر حزيران الماضي عملية نقل جديدة 
للمرتزقة السوريين من وإلى األراضي الليبية، حيث عادت دفعة مؤلفة من نحو 200 مرتزق، 
اإلثنين 28 حزيران، ووصلت إلى األراضي السورية من معبر حوار كلس في ريف حلب، بينما 
ال يزال أكثر من 300 عنصر في المعسكرات التركية داخل سورية 

يتجهزون لالنطالق في وقت الحق.
في  خططها  لتمرير  »االخوان«  جماعة  على  تركيا  وتعول 
سابق  وقت  في  عنيفا  هجوما  الجماعة  شنت  حيث  ليبيا 
نجالء  الوطنية  الوحدة  حكومة  في  الخارجية  وزيرة  على 
اتخاذ  إلى  التركي  للنظام  دعوتها  عقب  المنقوش 
خطوات لتنفيذ مخرجات برلين حول ليبيا وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة، والتعاون معًا في إنهاء 
في  والمرتزقة  األجنبية  القوات  كافة  تواجد 

البالد حفاظا على سيادتها.
بات  الذي  الكبير  التفاؤل  من  بالرغم 
يغلف األوساط الليبية في ظل وجود حكومة 
االطراف  جميع  من  بها  معترف  وطنية  وحدة 
وهو ما أعطى انطباعا ايجابيا بامكانية الوصول 
البالد،فان  وتوحد  االنقسامات  تنهي  تسوية  الى 
والتدخالت  الداخلية  الخالفات  مسلسل  استمرار 
ويثير  الليبي  المشهد  صفاء  يفسد  مازال  الخارجية 
ليبيا من مربع  المبذولة الخراج  الجهود  مخاوف من فشل 

العنف والفوضى.

دعا رؤساء دول مجموعة دول 
الساحل الخمس، في البيان الختامي 
الجتماعهم االستثنائي، إلى التعجيل 

بطرد نحو 30 ألف مرتزق من 
األراضي الليبية.

،،،،
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ُدول المغرب العربيُدول المغرب العربي
 بين التحدّيات  بين التحدّيات 

االقتصـاديـة االقتصـاديـة 
والوحدة المغـاربيةوالوحدة المغـاربية

مصطفى قطبي

والعربية  العالمية  والتطورات  األحداث  زحمة  في 
والمغاربية، يتأسف المرء لما وصلت إليه أمور األمة 
من تشرذم وانحطاط، لم نجد له مبرراً إال التفرقة 

القضايا  واالبتعاد عن 
والمصالح المصيرية. 
أحيانًا  وأتساءل 
خالفاتنا  كانت  إن 

الجارية  الدولية  للنزاعات  امتداد  هي  المغاربية 
الربيع  ثورات  عن  الناشئة  االستقرار  انعدام  وحالة 
العربي أم أن خطة سايكس- بيكو ثانية تحاك من 
المنطقة  شرذمة  تستهدف  ندري  أن  دون  حولنا 
من  هناك  هل  استثناء؟  دون  من  بأسرها  العربية 
المغرب  دول  من  للنيل  يسعى 
تفكيكها،  إلى  والدعوة  العربي 
قيد  على  وهي  وتقطيعها 

الحياة؟
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يضم اتحاد المغرب العربي خمس دول )ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا(، تبلغ 
مساحتها اإلجمالية حوالي 5.782.140 كلم مربعا، وهي تفوق مساحة االتحاد األوروبي، 
حوالي  المتوسط  والبحر  األطلسي  المحيط  على  المطل  الساحلي  شريطها  طول  ويبلغ 
6505 كلم، أما عدد سكان الدول المغاربية الخمس فقد بلغ حوالي 100 مليون نسمة، 30 
في المائة منهم أقل من 15 سنة، وتزخر هذه المساحة الكبيرة بثروات طبيعية هائلة من 
نفط وغاز في ليبيا والجزائر وفوسفات، وحديد وغيرها من المعادن في المغرب وموريتانيا 
وتونس. ثروات ال يزال معظمها تحت األرض، وعلى الرغم من ذلك، ما زال الشباب المغاربي 

يرمي بنفسه في المتوسط، على أمل الوصول إلى الضفة الشمالية لهذا البحر.
ناتجه  يتجاوز  لم   ،2014 عام  ففي  متواضع،  اقتصاد  بأنه  المغاربي  االقتصاد  يعرف 
اإلجمالي  الناتج  بالمائة من  يعادل 0.54  ما  أي  مليار دوالر،  الخام 450  اإلجمالي  المحلي 
العالمي، وإذا تم تعديل قراءة القدرة الشرائية بالدوالر، فسنجـد أنه يصل إلى 1054 مليار 
دوالر، أي 0.96 بالمائة من الناتج اإلجمالي العالمي، في وقت وصل فيه عدد سكانه إلى 
المرجح أن يصل عدد السكان بحسب  100 مليون نسمة، ومن 
تقديرات األمم المتحدة إلى 130 مليونا في عام 2050 وهو 
والمجتمعات  األفراد  ثروة  طبيعة  حول  السؤال  يطرح  ما 
والمؤسسات في المستقبل. ورغم أن الثروات الطبيعية 
دخل  متوسط  فإن  المنطقة،  تملكها  التي  الكبيرة 
معظم  جانب  إلى  منخفضا،  يزال  ال  فيها  الفرد 
يتجاوز  وال  األخرى،  اإلنساني  التطور  مؤشرات 
معدل النمو االقتصادي في معظم بلدانها 
بقاء  ذلك  ويفسر  سنويا.  بالمائة   3 نسبة 
التطورات  خارج  برمتها  المنطقة  اقتصاد 
إلى  أدت  التي  الكبرى  والتقنية  العلمية 

التحوالت الجوهرية في االقتصاد العالمي.
لجائحة  االقتصادية  التداعيات  أّن  اليوم،  الثابت 
فيروس كورونا ومتحوراته، طرحت أسئلًة حول إمكانات 
حيث  العربي  المغرب  منطقة  ضمن  االقتصادي  التكامل 
ُتعتبر معّدالت التبادل التجاري بين دولها من بين األدنى في 

يعرف االقتصاد المغاربي بأنه 
اقتصاد متواضع، ففي عام 2014، لم 

يتجاوز ناتجه المحلي اإلجمالي الخام 450 
مليار دوالر، أي ما يعادل 0.54 بالمائة 

من الناتج اإلجمالي العالمي.

،،،،
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والجزائر  والمغرب  موريتانيا  بين  التجاري  التبادل  نسبة  بلغت   ،2019 العام  ففي  العالم. 
مع  المائة  بنسبة 57.4 في  المجموعة، مقارنة  إجمالي  المائة من  وليبيا 2.8 في  وتونس 
باقي أفريقيا و97.2 في المائة مع باقي العالم، وكانت هذه النسبة ثاني أدنى نسبة بين 
أن  على  تدل  الرقمية  المعطيات  وكل  أفريقيا.  في  أساسية  كتِل  ست  ضمن  المجموعات 
هناك إهداراً سنويًا يناهز 30 إلى 60 مليار دوالر من القيمة المضافة التي كان باإلمكان 
بينها.  مفيدة  تكامالت  خلق  من  تمكنت  لو  االقتصاديات  هذه  مجمل  منها  تستفيد  أن 
وُتحّقق منطقة المغرب العربي أداء رديئًا أيضًا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي )10.7 
في المائة(، وغياب التكامل االقتصادي في المغرب العربي مسألٌة عالقة منذ زمن يمكن 
عزوها إلى العدائية بين الجزائر والمغرب وإلى القيود اللوجستية، مثل حماية التجارة، التي 

تصّعب على الشركات في المغرب العربي القيام باألعمال في أرجاء المنطقة.
وعلى الرغم أّن المنطقة المغاربية تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة، إال أنها اليوم تعتبر 
عالمي،  استثناء  اقتصاديًا وسياسيًا وهي بذلك  العالم  اندماجًا في  األقل  المناطق  إحدى 
-2020 أفق  في  العربي  المغرب  اقتصاديات  مسار  حول  الدائرة  النقاشات  أهم  وتركز 
العديد من  التكامل اإلقليمي باعتباره عملية مهمة تساعد على حل  2030، على أهمية 
التطرف  تنامي  إلى  تؤدي  والتي  والمناطقي،  االجتماعي  والتفاوت  كالبطالة  المشاكل، 

الدولي  النقد  وتهديد االستقرار. وقد أشار تقرير لصندوق 
البلدان  بين  االندماج  زيادة  أن  إلى   2018 سنة  صدر 

الناحية  من  إيجابية  انعكاسات  له  ستكون  المغاربية 
تشمل  إقليمية  سوقًا  سيخلق  بحيث  االقتصادية، 

المنطقة  وسيجعل  نسمة،  مليون   100 قرابة 
المباشر  األجنبي  لالستثمار  جاذبية  أكثر 

التجارة  تكاليف  خفض  على  وسيساعد 
المال  رأس  وحركة  المنطقة  داخل 
أنه سيجعل  العاملة، كما  اليد  وحركة 
مرونة  أكثر  المغاربية  المنطقة 

السوق.  وتقلبات  الصدمات  لمواجهة 
ومن هنا يمكن طرح تساؤل مركزي مفاده: 

ما هي المعيقات االقتصادية التي تواجه عملية 
التكامل المغاربي.

المتغيرات  أبرز  من  االقتصادي  العامل  يعتبر 

التكامل الجهوي بين دول المغرب 
العربي، ال يمكن أن يتحقق في منأى عن الجانب 

االقتصادي، ودوره في تحقيق االندماج 
المغاربي تدريجيا.

،،،،
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عملية  تحقيق  في  المساهمة  الرئيسية 
بين  الجهوي  فالتكامل  المغاربي،  التكامل 
يتحقق  أن  يمكن  ال  العربي،  المغرب  دول 
في منأى عن الجانب االقتصادي، ودوره في 
لكن  تدريجيا،  المغاربي  االندماج  تحقيق 
التي  والدولية  اإلقليمية  المتغيرات  طبيعة 
منها  تجعل  المغاربية،  المنطقة  تعيشها 
المخاطر  من  لمجموعة  معرضة  منطقة 
مجموعة  وتتداخل  االقتصادية،  وأبرزها 
لعملية  المعيقة  االقتصادية  العوامل  من 
داخلية  معيقات  من  المغاربي،  التكامل 
ببعضها  عالقة  في  المغاربية  الدول  بين 
البعض، والمرتبطة أساسا بطبيعة العالقة 
التجارية المغاربية البينية، ومعيقات خارجية 
متمثلة في المتغيرات الدولية التي أصبحت 
تهدد اقتصاديات جل دول العالم، والتي ال 
منها،  المغاربية  الدول  نستثني  أن  يمكن 
تتطلب  التي  االقتصادية  العولمة  وهي  أال 
أخذ العديد من التدابير لكي ال تؤثر على 
غرار  على  المغاربية،  الدول  اقتصاديات 
التكتالت اإلقليمية االقتصادية األخرى التي 
الخارجية،  مشاكلها  تواجه  أن  استطاعت 
وأن تتبنى سياسات اقتصادية مكنتها من 

التصدي لسلبيات العولمة االقتصادية.. 
التي  الكبرى  األهمية  إلى  راجع  وهذا 
حياة  في  االقتصادي  الجانب  يحتلها 
للدولة  التنموية  فالعجلة  العادي،  المواطن 
الدولة  توفر  دون  تدور  أن  يمكنها  ال 
شاملة،  تنموية  اقتصادية  سياسة  على 
رؤوس  وتوفير  األسواق،  فتح  خالل  من 
األموال، وتشجيع االستثمار، إلى غيرها من 
السياسات االقتصادية، التي يكون الهدف 
المواطنين،  جميع  بين  االجتماعية  العدالة  تحقيق  هو  منها 
ظل  في  الواقع،  أرض  على  تطبيقه  يمكن  ال  الذي  الشءي 
االجتماعية،  العدالة  تحقيق  دون  تحول  معيقات  وجود 
إلى  التواقة  المغاربية،  للشعوب  الكريم،  والعيش 
الخروج من هذه الوضعية المعطلة بدورها للعجلة 
من  العديد  إبرام  ورغم  المغاربية.  التنموية 
التجارية  التبادالت  ظلت  الثنائية،  االتفاقيات 
و  جدًّا،  ضعيفة  العربي  المغرب  دول  بين 
تابعة  إنَّها  منتظمة،  وغير  مستقرة،  غير 
للتقلبات السياسية، ويعود ضعف المبادالت 
مجموعة  إلى  المغاربية  البلدان  بين  التجارية 

من األسباب: 
أواًل: إَن أوروبا التي تقع على الضفة الشمالية من 
البحر المتوسط، تمثل قطبا اقتصاديا عالميا، ونظرا 
االستعمارية،  للهيمنة  العربي  المغرب  منطقة  لخضوع 
بلدان  بين  العمودية  التجارية  المبادالت  هيمنت  فقد 
المغرب العربي وأوروبا وال تزال تحتل المرتبة الرئيسية، على 

ل

يقدر الخبراء تكلفة عدم بناء 
اتحاد المغرب العربي من خالل خسائر 

اقتصاديات البلدان المغاربية بسبب عدم 
اندماجها والمضي في بناء هيكل اتحادها 

بما بين 3 في المائة إلى 5 في المائة 
من الناتج الخام الداخلي للبلدان 

الخمسة.

،،،،
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حساب التبادالت التجارية األفقية المغاربية 
االقتصادية  التبعية  تعمق  ومع  البينية، 
إزاء  المغاربية  للبلدان  والثقافية  والتجارية 
أوروبا  َظلَّت  الغربية،  المتروبولوية  المراكز 
سيدة اللعبة على صعيد المبادالت التجارية، 
وبالتالي فإَن مركز القرار ُيوَجُد في أوروبا ال 
في المنطقة المغاربية. والمعاينة المتعمقة 
ال  قد  العربي  المغرب  دول  القتصاديات 
بسهولة،  االندماج  تحقق  بإمكانية  تسمح 
ألنها  بل  وحسب،  التنافسي  لطابعها  ليس 
َية وتعيش وضعا 

ِ

متنافرة في طبيعتها، َبرَّان
ًنا. فعلى الرغم من مرور أكثر من 

ِ

صعبا ُمْزم
30 سنة، على عمر االتحاد المغاربي، ال زالت 
تأسيسه  أصل  في  كانت  التي  التحدَيات 

مطروحة ومستمرة.
الخارج،  نحو  المتصاعد  النزوع  فمقابل 
تظل المبادالت المغاربية البينية متواضعة 
ثالثة  من  أكثر  مرور  ورغم  أَنه  ذلك  جدًّا، 
المغرب  أقطار  كل  إستقالل  على  عقود 
عما  كثيرا  التبادل  نسبة  تتغير  لم  العربي، 
الفرنسية،  الحماية  فترة  في  عليه  كانت 
 1.5(  1985 عام  َيَتَجاوْز  لم  المعدل  ألنَّ 
من  كل  صادرات  مجموع  من  المائة(  في 
في  و)1.2  وتونس،  والمغرب،  الجزائر، 
عام  وحتى  الواردات،  حجم  من  المائة( 
من  المائة  في   5 من  أكثر  يبلغ  لم   1994
الرغم  على  الخارجية،  المبادالت  مجموع 
المبرمة بين دول  القطاعية  االتفاقيات  من 

االتحاد.
الحدودية،  الخالفات  وجود  ثانًيا:استمرار 
االقتصادية  والتبعية  السياسية،  والخالفات 
االقتصادية،  الهياكل  واختالل  والمالية، 

المغاربية،  العالقات  جميعها  َسمََّمت  التي  الغرب،  وتقليد 
وَشكَّلت عائًقا كبيرا في تجسيد وتطبيق القرارات المشتركة 

للتعاون والتكامل الثنائي أو المتعدد.
المغرب  اتحاد  بناء  عدم  تكلفة  الخبراء  يقدر  ثالًثا: 

البلدان  اقتصاديات  خسائر  خالل  من  العربي 
في  والمضي  اندماجها  عدم  بسبب  المغاربية 

بناء هيكل اتحادها بما بين 3 في المائة إلى 5 
في المائة من الناتج الخام الداخلي للبلدان 
دوالر  مليارات  عشرة  يناهز  ما  أي  الخمسة 
االقتصادية  اللجنة  تقارير  بحسب  سنويا، 

المغاربية  المنطقة  اليوم  تعتبر  إْذ  ألفريقيا، 
حيث  من  األفريقية  القارة  مستوى  على  األضعف 

التجارة البينية التي ال تتجاوز 2 في المائة من حجم 
أفريقيا  المعدل  يصل  بينما  الخارجية،  مبادالتها 

العالمية  المنظمة  إحصائيات  حسب  المائة،  في   16 إلى 
للتجارة حول االتحاد األفريقي.

وتعيش دول المنطقة المغاربية اليوم واقعا َحادًّا لالحتقان 

إَن أوروبا التي تقع 
على الضفة الشمالية 
من البحر المتوسط، تمثل 
قطبا اقتصاديا عالميا، ونظرا 

لخضوع منطقة المغرب العربي للهيمنة 
االستعمارية، فقد هيمنت المبادالت التجارية 

العمودية بين بلدان المغرب العربي وأوروبا وال 
تزال تحتل المرتبة الرئيسية، على حساب 

التبادالت التجارية األفقية المغاربية 
البينية، 

،،،،
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نصيب  ويغيب  المائة،  في   25 نسبة  إلى  الشباب  بطالة  معدالت  فيه  ترتفع  االجتماعي، 
الفرد من الناتج الداخلي الخام ما بين 2010 و2015، وقد نّبه البنك الدولي إلى أنَّ ُمَجرََّد 
فتح الحدود بين المغرب والجزائر مثال سيكسب سنويا كل بلٍد منهما نقطتي تنمية، مع 
المغاربية فيصل  الديون  أما  البطالة،  وامتصاص  الشغل  إيجاد فرص  يعنيه ذلك من  ما 
الدولية  المالية  المؤسسات  تقارير  وتذكر  دوالر.  مليار   70 من  أكثر  إلى  اليوم  حجمها 
 »الربيع العربي« َزاَدْت في حجم هذه الديون وانعكاساتها المأساوية 

ِ

َيات

ِ

المانحة أنَّ َتَداع
على الشؤون الحيوية للمواطن المغاربي.

وهنا نتساءل، كيف يمكن لدول المغرب العربي أن تتعايش مع تحديات هذه الصيرورة 
القهرية في زمانها وفي أمكنتها وفي ظروفها الدولية؟ علينا أن نعترف أن كل دولة من 
مستدام  وطني  اقتصاد  إقامة  من  تتمكن  لن  المغاربية،  الدول 
من  البد  ثم  ومن  البعض،  بعضها  عن  بمعزل  العصر  هذا  في 
وهذا  المغاربية،  الدول  بين  االقتصادي  للتكامل  استراتيجية 
اآلن،  حتميا  تستدعيها  المتكاملة  االقتصاديات  من  النوع 
الدول  المفروضة على  المسبوقة  الزمنية غير  الصيرورة 
االقتصاديات  من  النوع  وهذا  استثناء،  دون  الخمس 
وستكون  مشتركة،  إنتاجية  مشاريع  عنها  سينتج 
الخمس  الدول  لدخول  مستدامة  مصادر  بمثابة 
وستوفر فرص العمل ضخمة، وستخلق الترابط 
بين  المتبادل  العتماد  وسيزداد  المغاربي، 
اآلمنة  المواجهة  المغاربية وستؤمن  الدول 
لتحديات الصيرورة الزمنية اإلكراهية على 
والفكرية  واالجتماعية  االقتصادية  األصعدة 

والسياسية.
كل  تعي  المستعجلة،  السياسية  األهمية  ومن 
الصيرورة،  هذه  وماهيات  بطبيعة  مغاربية  دولة 
واالقتناع بأن الحلول تكمن في االقتصاديات التكاملية 
يعد  ولم  الصيرورة،  هذه  زمن  في  لألنانية  مجال  فال 
كل  وإنما  دائمة،  أو  مطمئنة  الخارجية  بالعوامل  االستقواء 

احتياجات الجزائر أو ليبيا 
باعتبارهما بلدان نفطية، يمكن 

لالقتصاد المغربي أو التونسي أن يغطيها 
والعكس صحيح، فالتكامل سيولد طلب 

على مستوى االستهالك الخاص أو 
العام، وسيتيح سيولة مالية بين 

بلدان المغرب العربي، 

،،،،



13 الخميس ١5 يوليو  ٢٠٢١             العدد: ١٧٤ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

االطمئنان يكون في تماسك ووحدة الجغرافيا المغاربية واالستفادة الجماعية من المصالح 
والمنافع المشتركة مع األخذ بعين االعتبار العوامل الدولية القديمة والجديدة، فقناعات 
بصيغها  الماضية  الحقبة  من  حديثا  أمامنا  تظهر  المغاربية  للمنظومة  المؤسسون 

القديمة والحديثة األمنية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية... والوجودية.
فعامل الوجودية في زمن الصيرورة، ينبغي أن يكون المحرك القوي للقناعات المغاربية 
الجديدة، والتوجه العقالني نحو االقتصاد المغاربي التكاملي، فاحتياجات الجزائر أو ليبيا 
والعكس  يغطيها  أن  التونسي  أو  المغربي  لالقتصاد  يمكن  نفطية،  بلدان  باعتبارهما 
صحيح، فالتكامل سيولد طلب على مستوى االستهالك الخاص أو العام، وسيتيح سيولة 
مالية بين بلدان المغرب العربي، و هو األمر الذي سيؤثر على االستثمار، ويحفز اإلنتاج 
الصناعي و الزراعي و الخدمي… وفي ظل المتغيرات الدولية المتسارعة وما يشهده العالم 
من تحالفات وتكتالت سياسية وعسكرية واقتصادية، أتساءل إن كنا سنرى في المستقبل 
عليها  االتفاق  يتم  أساسيات  يعلن  العربي،  المغرب  دول  بين  ميثاق  أو  اتفاقية  إقامة 
إلقامة عالقات جديدة في المنطقة وفقًا لقواعد المساواة واحترام السيادة الوطنية بين 

واستقاللها  اإلقليمية  أراضيها وسالمتها  للبالد وحدة  وبما يحفظ  الدول 
الوطني، وتسوية الخالفات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية، وتطبيق قواعد العالقات الدولية، واحترام حقوق اإلنسان 
والوجدان  الفكر  حرية  فيها  بما  إنسان  لكل  األساسية  والحريات 

والدين وحق الشعوب في تقرير المصير والمساواة في الحقوق 
بين الشعوب، هذا إلى جانب ترسيخ وتعزيز آليات وإجراءات 

التعاون االقتصادي بين الدول المغاربية.
للتفرغ  ماسة  حاجة  في  المغاربية  الشعوب  إن 

الثورة  تحديات  لمرحلة  واالستعداد  التنمية  إلى 
وغيرها  الرقمي  والتحول  واالبتكار  الرابعة  الصناعية 

من التطورات العلمية التي تتطلع لها األجيال الجديدة 
إمكانات  العربي  المغرب  دول  تمتلك  حيث  المنطقة،  في 

اقتصادية كبيرة ُيمكن أن ُتلبي تطلعات الشعوب المغاربية، 
النتيجة  هذه  تحقيق  أن  إلّا  شمواًل،  وأكثر  أعلى  نمو  خالل  من 

وللمضي  داعمة،  إقتصادية  وظروفًا  جريئة  إصالحات  يتطلب 
ُقُدمًا، يحتاج صانعو السياسات في منطقة دول المغرب العربي، إلى 

في  اإلقتصادية  المرونة  لتعزيز  الالزمة  واإلصالحات  التدابير  تنفيذ 
المدى القريب وخلق فرص عمل بمرور الوقت لتلبية إحتياجات شعوبهم، 

وهذا يعني مواجهة تحّديين ُمشَتَرَكين:
مواتية  بيئة  وخلق  المتوسط،  المدى  في  النمو  رفع  على  للمساعدة  تدابير  إتخاذ  أواًل، 
لنشاط قطاٍع خاٍص نابض بالحياة من شأنه أن ُيحّفز اإلبتكار، ويجذب اإلستثمار، ويخلق 
فرص العمل. ولتحقيق هذه الغاية، فإن تحسين البنية التحتية، وزيادة فرص الحصول على 
التمويل، وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية لتعزيز األطر القانونية والتنظيمية، وزيادة تحسين 
مناخ األعمال، والحّد من دور الشركات المملوكة للدولة في اإلقتصاد، من شأنها كلها أن 

ُتساعد على زيادة إمكانات اإلقتصادات المغاربية وجاذبيتها لرأس المال األجنبي.
ثانيًا، معالجة مواطن الضعف المالية المتزايدة، وهذا يتطلب التوحيد والدمج المالي 
ّدة، على الرغم من 

ِ

للحّد من التزامات الديون الُمفِرطة وإعادة بناء المخازن المالية الُمص
خفض النفقات غير المنتجة وتعبئة اإليرادات اإلضافية بطرق تحمي الفئات الضعيفة في 
المجتمع، على وجه الخصوص، في حين أن الزيادة في اإلنفاق العام قد تكون ضرورية في 
مواجهة التوترات اإلجتماعية، يجب على الحكومات المغاربية التأكد من أن هذه األموال 
ُمَوجَّهة بشكل جيد لَمن هم في أمس الحاجة إليها، مع الحرص على مراقبة تأثيرات الموازنة 
الطريقة ستخلق  بهذه  المالية  الضغوط  معالجة  إن  التي يصعب عكسها.  األجل  طويلة 
مساحًة لتحسين النمو واإلنفاق اإلجتماعي الُمنتج، لضمان استمرار المكاسب المالية في 
أُُطِرها المالية، للمساعدة على  المدى القريب، يتعّين على بلدان المغرب العربي تعزيز 
فصل تطور اإلنفاق عن إيرادات النفط المتقلبة في الدول المصدرة للنفط وتحسين جودة 

وفعالية وشفافية اإلنفاق العام.

االطمئنان يكون في تماسك ووحدة 
الجغرافيا المغاربية واالستفادة الجماعية 

من المصالح والمنافع المشتركة.

،،،،
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شريف الزيتوني

كورونا،  لفيروس  الكبير  االنتشار  بسبب  خانقة  صحية  أزمة  وقع  على  الفترة  هذه  تونس  تعيش 
واضطرار السلطات التخاذ إجراءات تحاول عبرها الحد من خطر تداعياته لم تعد مرتبطة بما هو 
صحي فحسب، بل تجاوزته إلى أزمة اقتصادية كبرى تبدو الدولة عاجزة عن مجاراتها في ظل ما 
يعتبره التونسيون فشال كبيرا في مجاراتها، خاصة بوجود مشهد سياسي مساهم إلى حد كبير في 
ما هو حاصل، وتعامل الجميع مع األزمتين الصحية واالقتصادية بمنطق المزايدات السياسية دون 
أن يقّدم أحد حلول حقيقية قادرة على االنقاذ، خاصة بالنسبة إلى االئتالف الحاكم وعلى رأسه حركة 
النهضة وبعض حلفائها، الذين لم يتقّدموا بأي إصالحات وأصبحوا يتخوفون من رّدة فعل شعبية 

غاضبة قد تفقدهم أي مستقبل سياسي.

كورونا في تونس: كورونا في تونس: 

مالمح األزمة مالمح األزمة 
وتداعياتهاوتداعياتها



15 الخميس ١5 يوليو  ٢٠٢١             العدد: ١٧٤ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

أمام  الدولة  كانت  قياسية،  مستويات  وبلوغها  البالد  في  الوبائية  األوضاع  تطور  ومع 
انتشار  من  الحد  بهدف  وقائية  إجراءات  إلى  الذهاب  حتمية 
تعد  لم  اقتصدية  حالة  هناك  المقابل  في  لكن  الفيروس، 
تحتمل تعطيال لالقتصاد، في ظل الضغط الشعبي الكبير 
توفير  عن  المسؤولين  وعجز  الكبيرة،  والمديونية 
ممولين يخففون ذلك الضغط، بينهم صندوق النقد 
بطريقة  تونس،  مع  يتعامل  أصبح  الذي  الدولي 
حول  شروط  فرض  خالل  من  باالبتزاز،  أشبه 
المتوقفة  والتشغيلية  الدولة  موظفي  مرتبات 
جعل  الذي  األمر  سنوات،  منذ  بطبيعتها 
العالقات  إلى  يتجهون  الدولة  مسؤولي 
الحصول  بهدف  حزبيا  حتى  الخاصة 
الصحي  القطاع  في  مساعدات  على 
من  حتى  أو  االنتشار  موجة  لمجابهة 
ويتعلق  باالستثمار،  اإلقناع  محاولة  أجل 
استعدادها  عن  عبرت  خليجية  بدول  األمر 
لتخفيف الضغط االقتصادي والمساعدة على 

تجاوز األزمة.
تداعيات  لمواجهة  رسمية  خطط  وضمن 
التونسية  الدبلوماسية  بدأت  كورونا،  فيروس 
الصعوبات  تخطي  في  للمساعدة  شركاء  عن  البحث 
المبادرة  الحالية، حيث كانت  المرحلة  خاصة الصحية في 

مع تطور األوضاع الوبائية 
في البالد وبلوغها مستويات 

قياسية، كانت الدولة أمام حتمية 
الذهاب إلى إجراءات وقائية بهدف الحد 

من انتشار الفيروس، لكن في المقابل هناك 
حالة اقتصادية لم تعد تحتمل تعطيال 
لالقتصاد، في ظل الضغط الشعبي 

الكبير والمديونية الكبيرة، وعجز 
المسؤولين عن توفير ممولين 

يخففون ذلك الضغط.

،،،،
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بالرئاسة التونسية التي أعلنت قبل أيام عن مساعدات طبية ألمانية، بهدف تخطي العجز 
الذي تعانيه مستشفيات البالد، ثم كانت المساعدات األمريكية 

التي وجدت تونس نفسها  التالقيح  في عالقة بعدد هام من 
غير قادرة على توفيرها، وقد خلف ذلك ردود فعل غاضبة في 

الشارع، حتى تجاه الرئاسة نفسها التي وعدت في مراحل 
بتوفير ما يضمن التالقيح لكل التونسيين.

استقبال  عن  أعلنت  بدورها  الحكومة  رئاسة 
من  األالف  مئات  تشمل  قطر  من  طبية  مساعدات 

التالقيح وعددا من أسرة اإلنعاش ومعدات أخرى، 
في  الخليجية  للدولة  سابقة  وعود  أنها  ويبدو 

إطار عالقاتها الخاصة مع الحزب الرئيسي في 
النهضة، رغم أن  الحكومي حركة  االئتالف 

بالغ الحكومة ليست فيه أي إشارة لدور 
على  اقتصرت  التسليم  وعملية  حزبي 
ممثلين للحكومة وممثلين عن السفارة 

القطرية.
األيام  في  التونسية  الرئاسة  أعلنت  كما 

مصر  من  هامة  مساعدات  عن  األخيرة 
والسعودية اإلمارات، وقد بدأت السعودية فعال 

بتقديم ما تحتاجه تونس من احتياجات لمجابهة 
انتشار كورونا في المرحلة الحالية عبر إرسال مليون 

تلقيح وأسرة إنعاش ومعدات طبية تشمل حتى أجهزة 
متعلقة بأمراض أخرى.

أعلنت  والمصرية،  الخليجية  المساعدات  إلى  وباإلضافة 

ضمن خطط رسمية لمواجهة 
تداعيات فيروس كورونا، بدأت 

الدبلوماسية التونسية البحث عن شركاء 
للمساعدة في تخطي الصعوبات خاصة الصحية 

في المرحلة الحالية، حيث كانت المبادرة بالرئاسة 
التونسية التي أعلنت قبل أيام عن مساعدات 

طبية ألمانية، بهدف تخطي العجز الذي تعانيه 
مستشفيات البالد، ثم كانت المساعدات 

األمريكية في عالقة بعدد هام من 
التالقيح التي وجدت تونس نفسها 

غير قادرة على توفيرها.

،،،،
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وقوفها إلى جانب تونس لتخطي األزمة الصحية التي تعيشها، 
وقد وصلت بالفعل مساعدات هامة عبر منافذ برية بحسب 
الرئيس  من  وعد  مع  تونسية،  إعالم  وسائل  تناقلت  ما 
بالرئيس  اتصال  في  تبون  عبدالمجيد  الجزائري 
أن  يمكن  ما  تقديم  بالده  تواصل  بأن  التونسي 
المستشفيات  في  النقص  من  للتخفيف  توفره 

التونسية مع تعّقد الوضع الوبائي.
وحتى بعيدا عن األزمة الحالية، كانت لكورونا 
تأثيرات كبيرة في تونس حتى في الموجات 
له  كانت  تاما  إغالقا  فرضت  التي  األولى، 
صرح  وقد  اقتصاديا،  الكبيرة  تأثيراته 
الناطق باسم منتدى  رمضان بن عمر، 
في  واالجتماعية،  االقتصادية  الحقوق 
العام  من  ديسمبر  في  إعالمية  تصريحات 
»تونس  أن  األولى  الموجة  عقب  الماضي 
عهد  في  الشامل  الصحي  الحجر  حل  اختارت 
من  حزمة  واتخذت  الفخفاخ،  إلياس  حكومة 
دينار  مليار  بـ2.7  تقريبًا  تكلفتها  تقدر  اإلجراءات، 
يفي  ال  مساعدات  شكل  أخذت  لكنها  دوالر(،  )مليار 
بالغرض، وال يستجيب للحاجات األساسية لشرائح واسعة 
في  فعال  ذلك  تأكد  وقد  المجتمع«.  من  الهشة  الفئات  من 

بدأت تأثيرات إجراءات الحجر األولى 
تظهر، عبر ارتفاع نسب البطالة، 

والمديونية العامة، وخاصة في عالقة بصناديق 
الدعم الدولية التي تعاملت مع تونس بالكثير من 
الحّدة والشروط، لم تعد الدولة قادرة على اإليفاء 

بها لعدة أسباب لعل أهمها الفشل الحكومي 
في التعامل مع تلك الصناديق، باإلضافة 

إلى الضغط الداخلي الرافض ألي 
شروط خارجية في الحصول على 

القروض.

،،،،
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األشهر الالحقة، عندما بدأت تأثيرات اإلجراءات تظهر، عبر ارتفاع 
نسب البطالة، والمديونية العامة، وخاصة في عالقة بصناديق 

الحّدة  من  بالكثير  تونس  مع  تعاملت  التي  الدولية  الدعم 
لعدة  بها  اإليفاء  على  قادرة  الدولة  تعد  لم  والشروط، 

أسباب لعل أهمها الفشل الحكومي في التعامل مع تلك 
الرافض  الداخلي  الضغط  إلى  باإلضافة  الصناديق، 

ألي شروط خارجية في الحصول على القروض.
عن  تختلف  لم  بدورها  األخيرة  الموجة 

جعل  للفيروس،  الكبير  فاالنتشار  سابقاتها، 
اإلغالق  حتمية  أمام  أخرى  مرة  المسؤولين 

الحظ  سوء  ومن  الشامل،  أو  الجزئي  إما 
بتلك  راضيا  يعد  لم  كبيرا  قطاعا  أن 
حياتهم  على  تأثيرها  بزعم  اإلجراءات 
السلطة  يجعل  الذي  األمر  اليومية، 

بالقطاع  مرتبطة  واحدة  ورطتين،  أمام 
مواجهة  على  القدرة  ومدى  الصحي 

الفيروس، والثانية على المستوى االقتصادي 
مختلف  في  المسبوقة  غير  الوضعية  ظل  في 

حلول  ال  شلل  في  الدخول  من  والتخوف  األرقام، 
الدوليين  المانحين  إلمالءات  الرضوخ  إال  بعده 

وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي الذي قد يتجاوز 
تخلق  قد  سياسية  شروط  إلى  االقتصادية  الشروط 

احتقانا اجتماعيا لن تعرف نتائجه مستقبال.

الموجة األخيرة بدورها لم تختلف عن 
سابقاتها، فاالنتشار الكبير للفيروس، 

جعل المسؤولين مرة أخرى أمام حتمية 
اإلغالق إما الجزئي أو الشامل، ومن سوء الحظ 

أن قطاعا كبيرا لم يعد راضيا بتلك اإلجراءات بزعم 
تأثيرها على حياتهم اليومية، األمر الذي يجعل 

السلطة أمام ورطتين، واحدة مرتبطة بالقطاع 
الصحي ومدى القدرة على مواجهة 
الفيروس، والثانية على المستوى 
االقتصادي في ظل الوضعية غير 

المسبوقة في مختلف األرقام.

،،،،
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تحديات كثيرة في انتظار الحكومة الجديدة التي 
من المنتظر أن تعرض خالل األسابيع مخطط عملها 

نجاة فقيري

عقب اإلعالن عن الحكومة الجزائرية الجديدة التي يترأسها وزير المالية بالحكومة المستقيلة أيمن بن عبد 
الرحمن والمتكونة من 33 وزيرا أغلبهم تكنوقراط مع بعض الوزراء السابقين، كثرت التطلعات والتساؤالت 
حول مدى قدرة هذه التشكيلة الجديدة على مواجهة التحديات المطروحة من تراكمات سنوات طويلة 
 عّمقها الركود االقتصادي والوضع الوبائي العالمي الذي ألقى بظالله على الجزائر كغيرها من الدول.
بتشكيل  الرحمان  عبد  بن  األول  أيمن  للوزير  تكليفه  فور  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  أكد 
الحكومة في أقرب وقت ممكن، أن »تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية بانتظار الحكومة الجديدة«. 

الحكومة الجزائرية الجديدة..الحكومة الجزائرية الجديدة..
ملفات ثقيلة ملفات ثقيلة 
ورهانات صعبةورهانات صعبة



20 الخميس ١5 يوليو  ٢٠٢١             العدد: ١٧٤ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

يهدف  الحكومة  رأس  على  إقتصادي  لخبير  تبون  تعيين  أن  الكثيرون  ويرى 
الركود  وطأة  تحت  يرزح  الذي  الثقيل  االقتصادي  الملف  معالجة  إلى  باألساس 
جائحة  ضاعفته  الذي  التجاري،  للميزان  المتواصل  والعجز  اإليرادات  وانخفاض 
لسنوات. الجزائري  االقتصاد  في  الكامنة  الخلل  مواطن  بوضوح  وأبرزت   كورونا 

 وقد أبرز الرئيس الجزائري بوضوح أسباب اختياره أليمن بن عبد الرحمان لتولي رئاسة 
الوزراء، حيث قال له في مراسم التكليف »أنت أهل للمهمة ألن ما ينتظرنا في المستقبل 
له عالقة بالشأن االقتصادي واالجتماعي...«ألن البلد النفطي الغني بموارده الطبيعية في 
انتاجه  ومستويات  إليراداته  الحقيقية  واألرقام  إمكانياته  مع  يتماشى  ال  إقتصادي  وضع 
العالية خاصة للنفط والغاز الطبيعي، خاصة بعد أن كشف وزير المالية السابق أيمن بن 
عبد الرحمان عن ملفات فساد كثيرة وبدأ في خطة إصالح مالية 
الحاد  التدهور  من  الجزائري  الدينار  إنقاذ  إلى  تهدف  جديدة 
جعله  ما  البنكية  المنظومة  وإصالح  األجنبية  العمالت  أمام 
 بستحوذ على ثقة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

قال  التكليف،  مراسم  بعد  له  تصريح  أول  وفي 
»كلفني  الجديد  الجزائري  الوزراء  رئيس 
على  باإلشراف  الجمهورية  رئيس  السيد 
تطبيق  أجل  من  الجديدة،  الحكومة 
رئيس  للسيد  النهضوي  للبرنامج  فعال 
للجزائر  سيسمح  الذي  الجمهورية 
سنعمل  المنشودة.  االقتصادية  باالنطالقة 
الجديدة«. الجزائر  لتحقيق  واحد  كرجل   جاهدين 

متأثرا  رأسي حاد  لهبوط  الجزائري  االقتصاد  تعرض 
بتداعيات جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، ما نتج عنه 

** »تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية 
بانتظار الحكومة الجديدة«.

** عجز تاريخي في موازنة 2021 فاق 
22 مليار دوالر.

،،،،
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عجز تاريخي في موازنة 2021 فاق 22 مليار دوالر. وحسب ما أوردته الحكومة الجزائرية 
من أرقام في موازنة 2021 الثانية، فـإن عجز الموازنة المتـوقـع يـقـدر بنحو 3310 مليارات 
قّدرت  وقد  النفط.  إيرادات  مستوى  يفوق  وهو  دوالر،  مليار   24.82 يـعـادل  مـا  أو  دينار 
يعادل 31.04  ما  أو  دينار  مليار  العمومية بحوالي 4140  الخزينة  السابقة عجز  الحكومة 
مليار دوالر، ووقفت عاجزة عن إيجاد الحلول لهذا العجز المتفاقم خاصة مع تراكم اآلزمات 

على جميع األصعدة نتيجة ارتباطها ببعضها البعض.
النصف  بواقع  الحكومي،  اإلنفاق  تقليص  إلى  الجزائرية  بالسلطات  األزمة دفعت  هذه 
األزمة،  هذه  تبعات  من  الجزائري  الدينار  يسلم  ولم  المشاريع..  عديد  وتجميد  تقريبا 

ويتوقع  واليورو.  الدوالر  أمام  قياسية  بمستويات  انهار  حيث 
سعر  متوسط  يبلغ  أن   ،2021 لعام  العامة  الموازنة  قانون 

في  دينارا  و149  دوالر،  لكل  دينارا   142 بـ  الصرف 
يبلغ  أن  الدولي  النقد  صندوق  وتوّقع   .2022 عام 

الخام  المحلي  الناتج  مقابل  العام  الدين  إجمالي 
 ،%63 من  أكثر  الجاري  العام  خالل  الجزائر  في 

الماضي. العام  خالل   %53 من  أكثر   مقابل 
خاصة  الحادة  االقتصادية  األزمة  تفاقم 

تفاقم  الذي  الوبائي  الوضع  ظل  في 
نسبة  جعل  ما  الماضي  خالل  بالجزائر 

نحو  تتجه  الدولة  موارد  من  كبيرة 
فيروس  النتشار  الصحية  التداعيات  مكافحة 

االجتماعية  األوضاع  على  سلبا  أثر  ما  كورونا، 
االستهالكية  المواد  أسعار  ارتفاع  أمام  بالبالد 

الشرائية  المقدرة  تدهور  في  وتسبب  اختالفها،  على 
كورونا  إغالقات  بسبب  لوظائفهم  اآلالف  وخسارة 

** خطة إصالح مالية جديدة تهدف 
إلى إنقاذ الدينار الجزائري من التدهور الحاد 

أمام العمالت األجنبية.
** »سنعمل جاهدين كرجل واحد 

لتحقيق الجزائر الجديدة«.

،،،،
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والكثيرين. الحرة  األعمال  وأصحاب  والحرفيين  المؤسسات  من  العديد   وتضرر 
حيث أعلنت الحكومة السابقة أن األزمة الصحية تسببت في فقدان »500 ألف وظيفة على 
األقل«. مضيفة أنه من المتوقع أن يؤدي القرار األخير بإغالق 16 ميناء جاًفا  إلى فقدان 
4000 وظيفة مباشرة. كما أن إغالق مصانع تجميع السيارات، في أعقاب فضائح فساد، 
كلف  المنزلية،  الكهربائية  األجهزة  مستلزمات  استيراد  ووقف 
العمل  وزير  بحسب   ،2020 عام  في  وظيفة  ألف   50 من  أكثر 
اإلحصاء  وزارة  لبيانات  جعبوب.  ووفقا  الهاشمي  السابق 
 %13 فاقت  البطالة  نسبة  فإن  الجزائرية،  واالستشراف 
الغضب  يواصل  السياق  هذا  2020.وفي  العام  في 
البطالة  ارتفاع  ظل  في  اإلشتعال  بالجزائر  الشعبي 
األساسية  الغذائية  المواد  ونقص  الفقر  وزيادة 
المقدرة  أمام تدهور  المشط لألسعار  واإلرتفاع 

الشرائية للمواطن.
الحكومة  انتظار  في  كثيرة  تحديات 
تعرض  أن  المنتظر  من  التي  الجديدة 
خالل األسابيع مخطط عملها وأهدافها. 
أن  والمراقبون  الخبراء  يتوقع  حيث 
الجزائري  الرئيس  لتطلعات  ترقى 
هذه  على  راهن  الذي  تبون  المجيد  عبد 
الجانبي«  رغم«التشويش  الجديدة  التشكيلة 
والمعارضة ولتطلعات الشعب الجزائري المتطلع 
إلصالحات جذرية تنقذ البالد من آزماتها. فاألنظار 
الوزراء  رئيس  االقتصادي،  الخبير  إلى  متجهة  كلها 
باألساس،  االقتصادي  ومخططته  الجديد  الجزائري 
التي  األزمات  كل  حدة  من  ويخفف  البالد  سينعش  الذي 

تواجهها الجزائر.

** توّقع صندوق النقد الدولي 
أن يبلغ إجمالي الدين العام مقابل 

الناتج المحلي الخام في الجزائر خالل 
العام الجاري أكثر من 63%، مقابل أكثر من 

53% خالل العام الماضي.
** يواصل الغضب الشعبي بالجزائر اإلشتعال 

في ظل ارتفاع البطالة وزيادة الفقر 
ونقص المواد الغذائية األساسية 

واإلرتفاع المشط لألسعار أمام 
تدهور المقدرة الشرائية 

للمواطن.

،،،،
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رامي التلغ

تعتبر االنتخابات محطة حاسمة في الجهود األممية إلرساء االستقرار في ليبيا. وأسفرت المحادثات 
لحد اآلن عن التوصل إلى وقف إلطالق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

إال أنه شهدت الحوارات السياسية الليبية تعثرا على جميع المسارات المرتبطة بإجراء االنتخابات 
ترعاها في  التي  المحادثات  ليبيا فشل  المتحدة في  األمم  بعثة  أعلنت  المقبل،حيث  العامة في ديسمبر 
اجتماع  يضع  أن  المقرر  من  وكان  الجاري.  العام  أواخر  بالبالد  انتخابات  إلجراء  التمهيد  بهدف  جنيف 
منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد قرب جنيف، بحلول األول من يوليو/ تموز، األساس الدستوري 

إلجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

االنتخابات الليبية..االنتخابات الليبية..
 إصرار دولي  إصرار دولي 

وعراقيل مستمرةوعراقيل مستمرة
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المشهد   الليبية  االنتخابات  شأن  في  توافقات  إلى  للتوصل  المحادثات  فشل  وأربك 
السياسي الذي انحرف مجدداً نحو دائرة التصعيد، ومثل انقالبًا على خارطة طريق الحل 
حصول  عدم  وراء  بالمسؤولية  الليبيين،  الفرقاء  بين  االتهامات  تبادل  وسط  السياسي، 

اتفاق، وصل إلى حد التلويح بالعودة إلى الحرب.
في  واضحًا  تعثراً  منها  المنبثقة  الطريق  وخريطة  الليبية  السياسية  العملية  وتشهد 
الفترة الماضية، بعد خالفات أطراف الحوار السياسي على عدد من المسائل الحاسمة في 

التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي المرحلة االنتقالية.
هذه  لتجاوز  توافقية  صيغ  إيجاد  المتحدة  األمم  بعثة  وتحاول 

العامة.  االنتخابات  لموعد  باتت تمثل تهديداً  التي  الخالفات، 
وهو ما دفع بعض األطراف إلى طرح خيار التأجيل، حتى يتم 

االتفاق على حلول مقنعة لكل اإلشكاالت العالقة في مسار 
الحوار السياسي.

من  واسع  برفض  قوبل  التأجيل  خيار  طرح  لكن 
بنغازي  في  السياسية،  والتيارات  األحزاب  أغلب 

المدني  المجتمع  ومؤسسات  وطرابلس، 
بعض  واتهم  الليبي،  الشارع  ومكونات 
جزءاً  أو  السياسية،  العملية  أطراف  هؤالء 
المرحلة  أمد  إطالة  في  بالرغبة  منهم، 

االنتقالية في البالد ألسباب مختلفة.
وقد تركزت أبرز الخالفات، التي أدت إلى انتهاء 

إجراء  موعد  حول  أساًسا،  نتيجة،  دون  الحوار  جولة 
االنتخابات الرئاسية والقاعدة الدستورية التي ستجري 

وفقها، في حين كانت الخالفات حول االنتخابات البرلمانية 
أقل حدة، وانحصرت في عدد غرف البرلمان ومقره. 

أربك فشل المحادثات للتوصل 
إلى توافقات في شأن االنتخابات 

الليبية المشهد  السياسي الذي انحرف 
مجددًا نحو دائرة التصعيد، ومثل انقالبًا 

على خارطة طريق الحل السياسي، 
وسط تبادل االتهامات بين 

الفرقاء الليبيين.

،،،،
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في  أولها  تمّثل  إلجرائها؛  خيارات  ثالثة  الرئاسية  االنتخابات  بخصوص  ُطرحت  وقد 
تنظيم االنتخابات العامة في موعدها المقرر أواخر عام 2021، وفق قاعدة دستورية مؤقتة 
تسمح بترشح العسكريين المباشرين لمهماتهم ومزدوجي الجنسية، وال تشترط عليهم 

تخّليهم عن مهماتهم العسكرية وجنسياتهم األجنبية إال بعد الفوز .
 أما الخيار الثاني، فقد تمحور حول إجراء االنتخابات البرلمانية في الموعد المحدد في 
االنتخابات  وتأجيل  عليها،  التوافق  يجري  مؤقتة  دستورية  قاعدة  وفق  الطريق  خريطة 
الهيئة  صاغتها  التي  الدستور  مسودة  في  الخالفية  النقاط  معالجة  حين  إلى  الرئاسية 

التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وتنظيم استفتاء شعبي على النسخة المعدلة.
 في حين ذهب الخيار الثالث إلى تنظيم استفتاء على مشروع الدستور في تشرين األول/ 
أكتوبر 2021، ثم إجراء االنتخابات العامة وفقه في موعدها المحدد. 
وإضافة إلى ذلك، ظهرت خالفات أخرى تعلقت، أساًسا، بعدد غرف 
يدعم  من  بين  الرئيس؛  انتخاب  وبصيغة  ومقره،  البرلمان 
االنتخاب  ضرورة  يرى  من  وبين  المباشر  الفردي  االنتخاب 
له  ونائب  رئيس  من  تتشكل  التي  القائمة  نظام  وفق 
ورئيس حكومة؛ ينتمي كل واحد منهم إلى أحد أقاليم 
ليبيا، غير أن الخالفات األعمق التي أدت إلى انتهاء 
الحوار من دون توافق كانت، أساًسا، حول  جولة 

االنتخابات الرئاسية.
الناخبين  تسجيل  عملية  ليبيا  في  وبدأت 
تمهيدا لالنتخابات البرلمانية والرئاسية المتوقعة 
الذي  الغموض  رغم  وذلك  الحالي،  العام  نهاية  في 
يحيط بمصيرها بعد تعطل وانسداد المحادثات الجارية 

حول قاعدتها الدستورية.
حمالت  االثنين،  منذ  لالنتخابات،  العليا  المفوضية  وأطلقت 

تركزت أبرز الخالفات، التي أدت 
إلى انتهاء جولة الحوار دون نتيجة، 
أساًسا، حول موعد إجراء االنتخابات 
الرئاسية والقاعدة الدستورية التي 

ستجري وفقها. 

،،،،



26 الخميس ١5 يوليو  ٢٠٢١             العدد: ١٧٤ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

وضمان  السياسية  حقوقهم  لممارسة  بكثافة  التسجيل  على  الليبيين  لتشجيع  إعالمية 
يوم  أعلنت  كما  بالدهم،  مصير  تقرير  في  والمساهمة  القادمة  االنتخابات  في  المشاركة 
األحد، افتتاح مركز إعالمي مخصص لتغطية االنتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

سياسي  فشل  اآلخر  الجانب  في  يقابلها  واإلدارية،  اللوجستية  التحضيرات  هذه  لكن 
وأساس  قانوني  إطار  إقرار  تنشد  ليبيا  زالت  ال  حيث  وقانوني، 

دستوري يبدو ضروريا إلجراء االنتخابات المرتقبة.
لالنتخابات،  دستورية  قاعدة  حول  التوافق  ذلك،غاب  إلى 

بالكثير من الغموض بشأن مصير االنتخابات البرلمانية 
والرئاسية، كما أثار مخاوف من تعطّل العملية السياسية 

بإجراء  تنتهي  التي  الطريق  خارطة  وانهيار  ليبيا  في 
االنتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وبالتالي العودة 

إلى السالح.
تغيير  المفوضية  قّررت  التعثر،  هذا  وأمام 

وحّددت  باالنتخابات،  الخاصة  خطتها 
األّول من أغسطس القادم موعدا الستالم 
من  األول  عن  عوضا  الدستورية  القاعدة 

الحوار  ملتقى  نجاح  أمل  على  وذلك  يوليو، 
حول  تفاهمات  إلى  التوصل  في  السياسي 

يدفع  ما  الشهر،  هذا  خالل  الدستورية  القاعدة 
وفقا  االنتخابات  يوم  نحو  قدما  للمضي  المفوضية 

للموعد المحّدد.
رئيس  نائبة  غانيون  جورجيت  أكدت  جهتها،  من 

لمفوضية  الدعم  تقديم  ليبيا  إلى  األممية  البعثة 

غاب التوافق حول قاعدة 
دستورية لالنتخابات، بالكثير 

من الغموض بشأن مصير االنتخابات 
البرلمانية والرئاسية، كما أثار مخاوف من 

تعطّل العملية السياسية في ليبيا وانهيار 
خارطة الطريق التي تنتهي بإجراء 

االنتخابات في 24 ديسمبر 
المقبل، وبالتالي العودة 

إلى السالح.

،،،،
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االنتخابات منذ إنشائها.
وأضافت أن ليبيا أمام مفترق طرق، ونأمل تنظيم االنتخابات لتمكين الشعب من اختيار 

ممثليه.
إلى  بالتوصل  الحوار  ملتقى  وطالبت  الدستورية،  القاعدة  إنجاز  إلى  غانيون  دعت  كما 

حلول وسط بشأنها.
في ذات الصدد،قال السفير األميركي لدى ليبيا ريتشارد نورالند إن على الليبيين اغتنام 

الفرصة الستعادة سيادة بلدهم والوصول إلى حكومة تلبي طموحاتهم.
وأكد نورالند على ضرورة إجراء االنتخابات في موعدها المقرر.

ويبدو الليبيون في حالة من الترقب، في ظل األنباء عن فشل الحوار، 
أذهانهم، منذ األحداث  الفوضى، ماثال في  في وقت مايزال شبح 
عام  القذافي  معمر  الراحل،  الليبي  الزعيم  بحكم  أطاحت  التي 
فيه  تعول  وقت  في  األطلسي،  شمال  حلف  ودعمها   ،2011
القوى الدولية كثيرا، على إجراء االنتخابات في موعدها 

منه أجل إعادة االستقرار للبالد.
التشويش  عملية  أن  مراقبون  يرى  ذلك،  من 
هو  و  فشلها  إلى  أدى  ما  جنيف  محادثات  حول 
هذه  آخر  اإلنتخابات  تنظيم  مسار  يهّدد  ما 
السياسي  بالمسار  العصف  بهدف  جاءت  السنة 
الذي سيؤدي حتما إلى إرساء مؤسسات ديمقراطية 
مستقّرة و هو ما يتعارض مع أجندات بعض التنظيمات 
تتغذى  التي  المسلحة  بالمجموعات  المسنودة  السياسية 

من مناخات الفوضى و الدمار.

السفير األميركي لدى ليبيا 
ريتشارد نورالند: إن على الليبيين اغتنام 

الفرصة الستعادة سيادة بلدهم 
والوصول إلى حكومة تلبي 

طموحاتهم.

،،،،
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حوار/ سوزان الغيطاني

أكد رئيس لجنة الخبراء لوزير 
االقتصادية  للشؤون  الدولة 
الصلح  علي  الدكتور  الليبية 
أن دول المغرب العربي )ليبيا، تونس، 
تتعرض  موريتانيا(  المغرب،  الجزائر، 
اقتصادي  استقرار  عدم  لحالة 
البطالة  معدالت  ارتفاع  بسبب 
الخارجي،  التوازن  استقرار  وعدم 
الداخلي  التمويل  أزمة  إلى  باالضافة 
فيروس  انتشار  بسبب  تفاقمت  التى 
كورونا مضيفا في مقابلة مع صحيفة 
المرصد أن دول المغرب العربي تمر 
بمنعطف اقتصادي يحتاج إلى العديد 

من اإلصالحات الهيكلية.

إلى نص الحوار:

هذه أسباب عدم هذه أسباب عدم 
االستقرار االقتصادياالستقرار االقتصادي  

بدول المغـرب بدول المغـرب 
العـربـيالعـربـي

الدكتور علي الصلح:
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** كيف تقيم األوضاع االقتصادية في دول المغرب العربي؟
دول المغرب العربي تتعرض لحالة من عدم االستقرار االقتصادي وذلك بسبب 
أزمة  إلى  باالضافة  الخارجي،  التوازن  استقرار  وعدم  البطالة  معدالت  ارتفاع 
أن  القول  انتشار كوفيد-19. كما نستطيع  تفاقمت بسبب  التى  الداخلي  التمويل 
اإلصالحات  من  العديد  إلى  يحتاج  اقتصادي  بمنعطف  تمر  العربي  المغرب  دول 

الهيكلية وقد يكون أولها التحول الرقمي والمحافظة على االستدامة المالية.

** برأيك ما أسباب تصاعد األزمات االقتصادية بدول المغرب العربي؟
 ، كوفيد-19  انتشار  عن  العربي  المغرب  دول  معظم  في  األزمات  أسباب  التنفك 
وإغالق االقتصاد، وتذبذب أسعار الطاقة، وعدم استقرار أسعار الصرف، وارتفاع 
االوضاع  على  واضح  بشكل  ينعكس  وذلك  السياسي  االستقرار  وعدم  البطالة، 

االقتصادية في تلك الدول

اقتصادات دول  أزمات  لتعمق  أدت جائحة كورونا  ** كيف   
المغرب العربي؟

ارتفاع  في  مباشر  بشكل  ساهم  كوفيد-19  ماسبق  سياق  في 
معدالت البطالة مما أدى أيضا إلى ارتفاع فاتورة النفقات العامة 
الداخلية  المالية  العجوزات  تفاقم  في  وساهم  باالقتصاد 

والخارجية.

األزمات  إن  القول  يمكن  مدى  أي  إلى   **
وفي  عارضة  العربي  المغرب  بدول  االقتصادية 

طريقها للزوال؟
األزمات تحتاج معالجة وتحول هيكلي خاصة أن تأخير بناء بنية تحتية 
يتحقق  زمنية واضحة حتى  إلى خطة  يحتاج  الدول  متكاملة في بعض 

** دول المغرب العربي 
تمر بمنعطف اقتصادي يحتاج 

إلى العديد من اإلصالحات 
الهيكلية.

،،،،
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األزمات  إن  القول  نستطيع  ولذلك   … بلد  لكل  المالي  السوق  في  التوازن  شرط 
سوف تكون ذات تاثيرات مختلفة بين دول المغرب العربي وذلك يعزى إلى اختالف 

األوضاع االقتصادية والبنية التحتية لكل بلد.

** برأيك ما مواطن القوة والضعف في اقتصادات دول المغرب العربي؟
مواطن القوة تكمن في توافر الموارد بكافة أنواعها، أما مواطن الضعف فتتمثل 

في إدارة الموارد واالستفادة منها بشكل أمثل.

 ** كيف يمكن للمجتمع الدولي دعم اقتصادات دول 
المغرب العربي؟

تحتاج  االقتصادات  هذه  أن  يعرف  الدولي  المجتمع 
إلى إعادة هيكلة وبنى تحتية متكاملة حتى تستطيع 

النهوض ومواكبة التطور االقتصادي .

المغرب  دول  جهود  أن  ترى  هل   **
االقتصادية  أزماتها  حل  في  العربي 

تسير في االتجاه الصحيح؟
محاوالت التصحيح الذاتي أغلبها تنجح وهناك 

تجارب كثيرة يمكن االستفادة منها.

إلنقاذ  السبيل  كيف  محددة  نقاط  في   **
اقتصادات دول المغرب العربي؟

يمكن إنقاذ اقتصادات دول المغرب العربي بالبحث عن:

1-تحديد أمثل لحجم اإلنفاق العام 
2-تحديد وعاء ضريبي ناضج 

3-العمل على استكمال البنية التحتية لالقتصاد 
4- المحافظة على االستدامة المالية 

5- المحافظة على تحقيق اهداف االستقرار االقتصادي

** األزمات سوف تكون 
ذات تاثيرات مختلفة بين دول 

المغرب العربي وذلك يعزى إلى 
اختالف األوضاع االقتصادية.

** دول المغرب العربي لديها 
الموارد بكافة أنواعها.

،،،،
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حوار/ همسة يونس 

الوضع السياسي الوضع السياسي 
الليبي يشهد حالة الليبي يشهد حالة 

من الجمودمن الجمود

المهدوي:

وصف األكاديمي 
والمحلل السياسي 
أحمد المهدوي، 
الوضع السياسي 
الليبي بأنه يشهد حالة من 
الجمود خاصة فيما يتعلق 
بالقاعدة الدستورية. 
وقال المهدوي، في حوار مع 
»بوابة إفريقيا اإلخبارية«، إن 
المعرقلون نجحوا في إفشال 
إصدار القاعدة الدستورية خالل 
جلسات جنيف الشهر الماضي.. 

وإلى نص الحوار. 
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** كيف تقيم التطورات السياسية في المشهد الليبي؟
الجمود  من  نوع  يشهد  فهوه  ليبيا  في  السياسي  الوضع  لتطورات  بالنسبة 
فيما  طرحت  التي  المسارات  وتعدد  الدستورية  بالقاعدة  يتعلق  فيما  خصوصا 
المسارات  تعدد  باب  لفتحها  األممية  البعثة  عليه  تالم  أمر  وهو  القاعدة،  يخص 
وأبدت  تونس  في  االستشارية  اللجنة  فيه  تشاورت  قد  الملف  هذا  وأن  خصوصا 
مالحظات على ست نقاط خالفية كان من المفترض مناقشتها من قبل لجنة الحوار 
وبذلك نجح المعرقلون في إفشال إصدار القاعدة الدستورية خالل جلسات جنيف 
إجراء  ووجوب  بضرورة  األمريكية  الخارجية  تصريحات  بعد  ولكن  الفائت  الشهر 
تغيير  شهدنا  المقبل  ديسمبر  في  موعدها  في  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات 
نسبي في بعض المواقف والتصريحات لعدد من المسؤولين ممن كانوا رافضين 

إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية معا.

** ما تقيمك إلنجازات حكومة الوحدة خالل األشهر 
الماضية؟ 

ال اعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية قد نجحت في أي 
السابقتين  الحكومتين  من  باستالمه  قامت  ملف 

غير توحيد الوزارات شكليا فقط، أيضا خالل مدة 
100 يوم لحكومة الدبيبة مازال هناك مشكلة 

الفساد  وتنامي  الكهرباء  قطاع  في  كبيرة 
دون  الوهمية  والعقود  الشركة  إدارة  داخل 
اتخاذ أي إجراءات رقابية أو رادعه للمخالفين 

مما زاد من سوء خدمات قطاع الكهرباء، فيما 
يخص السيولة مازالت البنوك الليبية تعاني من 

نقص حاد وشح للسيولة النقدية مما يشكل عبء 
حاجاته  إشباع  على  قدرته  لعدم  الموطن  حياة  على 

األساسية. 
بشكل  للبلديات  األموال  بإعطاء  الدبيبة  تصريحات 

** المعرقلون نجحوا في 
إفشال إصدار القاعدة الدستورية 

خالل جلسات جنيف.

** حكومة الوحدة الوطنية 
لم تنجح إال في توحيد 
الوزارات شكليا فقط.

،،،،
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**  الدبيبة لم يحقق شيئا  
فيما كلف به وفق مخرجات حوار 

جنيف.
**   توحيد المصرف المركزي خطوة ممتازة، 

ولكنها بطيئة ومسيسه.
**    فتح سجل الناخبين يعد 

خطوة أولى نحو إنجاح العملية 
االنتخابية.

،،،،
الصرف  كيفية  في  لها  مخطط  عامة  سياسة  أو  صرف  أذونات  وبدون  عشوائي 
ورقابتها يثير مخاوف الكثير بتفشي وتنامي الفساد المالي واإلداري داخل الحكومة 
بدون ردع. وفي العموم السيد الدبيبة لم يحقق شءي فيما كلف به وفق مخرجات 

حوار جنيف.

وأهمية  )التوقيت،  المركزي؟  البنك  لتوحيد  التحركات  بشأن  ماذا   **
الخطوة(

ومسيسه  بطيئة  ولكنها  ممتازة،  خطوات  فهي  المركزي  توحيد  يخص  فيما 
تحقيق  أجل  من  النواب  على  للضغط  المركزي  استخدام  بمعني 
مكاسب لتيار سياسي معين يعتبر هو من يسطر على المصرف 
وتوفير  المقاصة  وفتح  المصرف  توحيد  ولكن  المركزي، 
للمستوى  طفيف  انفراج  على  يساعد  للموطن  النقد 
أنه ال وجود  اعتقد  وانخفاض األسعار، ولكن  المعيشي 
للنية الجادة من إدارتي المركزي لتوحيد البنك رغم 

التظاهر بذلك.

وفرص  االنتخابات  عن  ماذا   **
نجاحها؟

فيما يخص االنتخابات لن يقبل الشعب 
أن يتم تأجيل االنتخابات المباشرة، ولن يقبل 
األحزاب  االستحقاق،  لهذا  معرقلة  خطوات  بأي 
والكيانات السياسية تعمل من أجل إجراء االنتخابات 
وتذليل الصعوبات أمام المفوضية العليا لالنتخابات، 
أولى نحو  الناخبين يعد خطوة  أن فتح سجل  إلى  إضافة 
ووزارة  الجيش  قيادة  واستعداد  االنتخابية.  العملية  إنجاح 

الداخلية للتأمين كلها خطوات ممتازة إلنجاح االنتخابات. 
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كاريكاتير

محمد قجوم


