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االشراف: عبدالباسط غبارة  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

اتحاد المغرب العربياتحاد المغرب العربي
ضحية الخالفات بين دولهضحية الخالفات بين دوله

؟

؟

التأثيرات االقتصادية للتوترات 

على دول المغرب العربي

محلل سياسي:
التوّترات بالمنطقة المغاربية 
ستؤدي إلى تعطيل مسارات 

استعادة الدولة الوطنية
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االفتتـــاحيـــة

دول المغرب العربي دول المغرب العربي 
في مهب في مهب الخالفاتالخالفات

اسبابها  تختلف  اقتصاديًة  صعوباٍت  ظل  في  كبيرة  تحديات  العربي  المغرب  دول  تعيش 
ومالمحها من دولة الى أخرى،اضافة الى أوضاع سياسية مرتبكة مع انعدام استقرار حكومي 
خاصة في تونس وليبيا،ويتزامن ذلك تصاعد التوتر بين دول المغرب العربي وهو ما يمثل 

انتكاسة ألمال تفعيل االتحاد المغاربي.

مجلة »المرصد«
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وليبيا  تونس  تبادلت  المغاربية،حيث  الدول  بين  توترات  مؤخرا  السطح  الى  وطفت 
االتهامات بتصدير االرهاب،حيث اتهم رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة تونس 
أكثر من 10  أين وفد علينا  السياق،«من  إلى بالده،قائال في هذا  اإلرهاب  ضمنا بتصدير 

آالف إرهابي؟ لقد أتوا من الخارج، خاصة من بعض الدول المجاورة«.
باإلرهاب،  اتهامهم  بخصوص  للتفاهم  تونس  إلى  وفدا  أرسل  إنه  الدبيبة  وأكد 
مضيفا:«إن كانت تونس تريد بناء عالقات حقيقية فال بد من احترام دول الجوار، ألن ليبيا 

متفطنة لكل األالعيب الدولية«، بحسب تعبيره.
نجالء  الليبية  نظيرته  لقائه  خالل  الجرندي  عثمان  التونسي،  الخارجية  وزير  وأعرب 
المنقوش، عن »استغراب تونس من تصريحات الدبيبة، ورفضها لها«.وقالت وزارة الخارجية 

التونسية في بيان لها نشرته على صفحتها بموقع »فيسبوك«، إن 
الجرندي اعتبر هذه »التصريحات مجانبة للحقيقة، ال سيما في 

هذا الوقت بالذات الذي تعمل فيه تونس جاهدة لإلسهام 
دول  وفي  ليبيا  في  واالستقرار  األمن  استتباب  في  الناجع 

المنطقة«.
وأشارت إلى أن تونس هي أيضا »الصوت المدافع 

عن ليبيا في المحافل اإلقليمية والدولية، وخاصة 
التونسية،  الخارجية  األمن«.ولفتت  مجلس  في 

واستقرار  »أمن  أن  ذكر  الجرندي  أن  إلى 
ليبيا من أمن واستقرار تونس، وبأن البالد 
مستهدفة بدورها باإلرهاب، وأّن تونس ال 

يمكن أن تكون بأي حال من األحوال قاعدة 
الجماعات  لتسلل  مصدرا  أو  اإلرهاب  لتصدير 

اإلرهابية إلى ليبيا«.
الدبيبة ردا على تقارير اعالمية  وجاءت تصريحات 

في  المتطرفة  العناصر  من  المئات  إن  قالت  تونسية 
ليبيا تستعد لدخول تونس للقيام بأعمال فوضى، وتنفيذ 

الدبيبة  أن  تونسيون  نشطاء  إرهابية.واعتبر  مخططات 

رئيس الحكومة الليبية، عبد 
الحميد الدبيبة :«إن كانت تونس تريد 
بناء عالقات حقيقية فال بد من احترام 

دول الجوار، ألن ليبيا متفطنة 
لكل األالعيب الدولية«.

،،،،
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تحامل على بالدهم التي لم تصدر اية جهة رسمية فيها أي تصريحات أو اتهامات لليبيا 
بتصدير االرهاب اليها.

وقال المكلف باإلعالم باسم االتحاد العام التونسي للشغل، غسان القصيبي، في تدوينة 
كان  تونس  في  المغلوطة  واألخبار  األكاذيب  ترويج  أن  »فيسبوك«،  موقع  في  حسابه  على 
الصحفي  الكاتب  اعتبر  بالده.فيما  عن  الدفاع  سياق  في  لتونس،  الدبيبة  لمهاجمة  سببا 
عبد اللطيف دربالة أن سكوت السلطات الرسمية في تونس خالل األسبوع الماضي، بعد 
تداول تقارير محلية تؤكد وجود إرهابيين في ليبيا يخططون الستهداف تونس، كان سبب 

الغضب الليبي.
عبدالحميد  المؤقتة،  الليبية  الحكومة  رئيس  سارع  ذلك  وعقب 
الدبيبة،عبر تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع »فيسبوك«، 
في  واحد  »شعب  وليبيا  تونس  أن  مؤكدا  األزمة  تدارك  الى 
بلدين«.وقال الدبيبة قي تدوينته أن »ما ورد من ادعاءات 
لن  وليبيا  تونس  بين  األمنية  األوضاع  بشأن  مغلوطة 

يؤثر على عمق العالقة األخوية، بين البلدين«.
األعلى  المجلس  رئيس  هاجم  سابق  وقت  وفي 
الرئيس  قرارات  المشري،  خالد  الليبي،  للدولة 
التونسي، قيس سعيد، ووصفها بـ«االنقالب«.

الصادق  المعزول  ليبيا  مفتي  حذر  فيما 
الغرياني، في قناته »التناصح« التي تبث من 
االنقالب  سّماه  مما  التونسي  الشعب  تركيا، 
المصري  السيناريو  الخداع وتكرار  الناعم، ومن 
الرئيس  »انقالب  إنه  قال  بما  منددا  تونس  في 
النواب  مجلس  وتجميد  سعيد،  قيس  التونسي 

التونسي«.
بعد  هامة  سياسية  تطورات  وقع  على  تونس  وتعيش 
سعيد،  قيس  التونسي  الرئيس  اتخذها  التي  اإلجراءات 

اعتبر مراقبون أن قلق جماعة 
»االخوان« من التطورات في تونس 
يعكس حجم األزمة التي يعيشها 

التنظيم الذي يسعى لبسط 
نفوذه في المنطقة.

،،،،
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من  المشيشي  هشام  الحكومة  رئيس  وإعفاء  البرلمان،  اختصاصات  بتجميد  والقاضية 
مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

»االخوان« في  ما دفع جماعة  النهضة وهو  لحركة  االجراءات ضربة موجعة  ومثلت هذه 
يقودها  التي  اإلسالمية  النهضة  حركة  ودعم  التونسي  الرئيس  باجراءات  للتنديد  ليبيا 
راشد الغنوشي.واعتبر مراقبون أن قلق جماعة »االخوان« من التطورات في تونس يعكس 

حجم األزمة التي يعيشها التنظيم الذي يسعى لبسط نفوذه في المنطقة.
ويأتي التوتر بين ليبيا وتونس في وقت تصاعدت فيه حدة الخالفات 

أعلنت  أن  بعد  القطيعة  والتي وصلت حد  والجزائر  المغرب  بين 
الرباط. جارتها  مع  الدبلوماسية  العالقات  قطع  عن  الجزائر 

واتهم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة،الرباط بدعم 
منظمتين وصفهما »باإلرهابيتين« والضالعتين بالحرائق 

قوله.وأشار  حسب  الجزائر،  في  اندلعت  التي  األخيرة 
يعني  ال  المغرب  مع  العالقات  قطع  أن  إلى  لعمامرة 

القنصليات  وستمارس  البلدين،  مواطني  تضرر 
دورها المعتاد«.

»أسفه«  عن  المغرب  أعرب  جانبه،  ومن 
البلدين،  بين  العالقات  قطع  الجزائر  لقرار 

»غير  بأنها  الرباط  وصفتها  خطوة  في 
بيان  في  المغربية  الخارجية  مبررة«.وقالت 

منطق  إلى  بالنظر  »متوقعا  كان  القرار  هذا  إن 
األخيرة،  األسابيع  خالل  رصده  تم  الذي  التصعيد 

وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل 
قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها« وفق 

البيان.
عن  العثماني  الدين  سعد  المغربية  الحكومة  رئيس  وأعرب 

اتهم وزير الخارجية الجزائري 
رمطان لعمامرة،الرباط بدعم 

منظمتين وصفهما »باإلرهابيتين« 
والضالعتين بالحرائق األخيرة 

التي اندلعت في الجزائر.

،،،،
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صحفية  تصريحات  في  وقال  أسفه، 
األخير،  التطور  »لهذا  كثيرا  يأسف  إنه 
إن  القريب  في  نتجاوزه  أن  ونتمنى 
رأيي  »في  العثماني  الله«.وأضاف  شاء 
المغاربي  االتحاد  بناء  أن  الشخصي 
بين  طبيعتها  إلى  العالقات  وعودة 
قدر  هو  والجزائر  المغرب  الجارين 
محتوم ضروري تمليه أوال وقبل كل شءي 
المستقبل  وبناء  المشتركة  المصالح 

المشترك«.
الماضي،  القرن  تسعينيات  ومنذ 
وجارتها  المغرب  بين  الخالف  تصاعد 
الخالفات  الجزائر،ومثلت  الشرقية 
تحقيق  أمام  عثرة  حجر  البلدين  بين 
الخارجية  المغاربي. وقال وزير  االندماج 
أحمد  الشيخ  ولد  اسماعيل  الموريتاني 
كمنظمة  العربي  المغرب  :«اتحاد  أن 
إقليمية مشلول حاليا بسبب األزمة بين 
المغرب والجزائر«، وأضاف أن »طموحنا، 
التي  األزمة  وتجاوز  العربي  المغرب  بناء 
كانت  مهما  أنه  ومتأكدون  حصلت، 
األزمات ومهما وصلت سيوجد حل لها«.

الماضي،  القرن  تسعينيات  ومنذ 
وجارتها  المغرب  بين  الخالف  تصاعد 
الخالفات  الجزائر،ومثلت  الشرقية 
المغرب  العام 1995 جمد  المغاربي.فمنذ  االندماج  أمام تحقيق  البلدين حجر عثرة  بين 
عضويته فيه بسبب خالفاته الحادة مع الجزائر على خلفية قضية الصحراء الغربية وغلق 

الجزائر لحدودها البرية مع المغرب منذ العام 1994
وقال وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد أن :«اتحاد المغرب العربي 
كمنظمة إقليمية مشلول حاليا بسبب األزمة بين المغرب والجزائر«، وأضاف أن »طموحنا، 
األزمات  كانت  مهما  أنه  ومتأكدون  حصلت،  التي  األزمة  وتجاوز  العربي  المغرب  بناء 

ومهما وصلت سيوجد حل لها«.
ويعتبر المراقبون أن عدم استكمال بناء اتحاد المغرب العربي له 
كلفته على الصعيدين السياسي واالقتصادي، ذلك أن استقرار 
مدى  على  كبير  حد  إلى  تتوقف  وازدهارها  ومناعتها  الدول 
اندماجها في محيطها.وُيفوت غياب االندماج االقتصادي 
المغاربي على دول المنطقة فرصة تحقيق نمو اقتصادي 
قوي، ومعالجة أعطاب التنمية االقتصادية بالمنطقة.

االتحاد  إعالن  على  عقود  ثالثة  قرابة  وبعد 
الدول  شعوب  طموحات  تزال  المغاربي،ال 
تأخر  بسبب  مكانها  تراوح  فيه  المشاركة 
وعدت  ما  تحقيق  عن  المغاربية  المنظومة 
به  عصفت  الذي  االتحاد  هذا  خالل  من  به 
مسيره. أوقفت  ومشكالت،  طويلة  خالفات 

ورغم محاوالت إعادة بعثه جزئًيا من خالل تفعيل 
التنسيق  على  والتركيز  الداخلية،  وزراء  اجتماعات 
أّن  غير  تدريجًيا،  االتحاد  هياكل  تفعيل  وإعادة  األمني، 
السنوات  خالل  بالفشل  باءت  جرت  التي  المحاوالت  كل 

الماضية.

يُفوت غياب االندماج االقتصادي 
المغاربي على دول المنطقة فرصة 
تحقيق نمو اقتصادي قوي، ومعالجة 

أعطاب التنمية االقتصادية 
بالمنطقة.
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األشهر  المغاربية في  المنطقة  تعيشه  ما 
في  تعرفه  لم  ملفتا  تحوال  يعتبر  األخيرة، 
السابق. صحيح أن العالقات بين دوله كانت 
وعرفت  الخاصة،  الحسابات  من  جملة  تحكمها 
حتى الفتور في بعض الفترات، لكن المتابع يعرف 

تغيرات  حملت  األخيرة  الفترة  أن 
عاشته  مع  تزامنت  كبيرة 

وخروج   ،2011 منذ  المنطقة 
السابقة من  األنظمة  بعض 
أطراف  وصعود  الواجهة 

تفاجأت  جديدة 
الحكم  في  بوجودها 
التعامل  عن  وعجزت 

من  حالة  خلق  مما  حصلت  التي  التحوالت  مع 
االضطراب بلغت في بعض األوقات درجة كبيرة 
الجزائر  بين  باألزمة  عالقة  في  سواء  التوتر،  من 
العالقات  أقصاها عبر قطع  بلغت  التي  والمغرب 
ظل  في  وليبيا  تونس  بين  سواء  الدبلوماسية، 
اجدير  رأس  معبر  فتح  حول  الخالفات 
من  خلفت،  وما  اإلرهاب  وملف 

تصريحات وتصريحات مضادة.

توترات المنطقة المغاربية..توترات المنطقة المغاربية..

أحـالم االتحـاد أحـالم االتحـاد 
الضـائعـةالضـائعـة

شريف الزيتوني

عالقات دول المغرب 
العربي مازالت تحتاج 
تطويرا دائما تجعلها غير 
مرتهنة للخالفات وأمزجة 
الحكام، كما تحتاج اقتناعا 
أن قوة اإلقليم مرتبطة 
بتجاوز الخالفات. 
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المغرب والجزائر... األزمة نحو أقصاها
لم  الدبلوماسية،  العالقات  قطع  درجة  إلى  والجزائر  المغرب  بين  األخير  التصعيد  ربما 
أكثر من نصف قرن وال أفق لحلها  إلى  الحقيقة أن هناك خالفات تعود  يكن متوقعا، لكن 
في المنظور القريب. بالنسبة إلى المغرب قضية الصحراء الغربية ال حوار حولها إال فيما 
يحفظ وحدة المملكة، وكل الخيارات المطروحة األخرى، ال يمكن حتى التفكير فيها، وهو 
إلى  بالنسبة  المصير  تقرير  لفكرة  أنه منحاز  الذي يرى كثيرون  الجزائري  الموقف  عكس 
سكان اإلقليم المغربي وهذا يعود إلى عشرات السنوات خلت مما جعل العالقة دائمة البرود 
أو التوتر الذي كانت نتيجته عشريات من إغالق الحدود البرية 

أمام مواطني البلدين.
وفي الوقت الذي تحاول أطراف إقليمية لعب دور المهدئ 
العالم  تفاجأ  العالقة،  الملفات  تحريك  على  والمساعد 
العالقات  بقطع  أغسطس   24 يوم  جزائري  بإعالن 
الخارجية  لوزير  تصريح  خالل  من  الدبلوماسية 
بمنصبه  العهد  حديث  العمامرة  رمطان 
عدائية،  أعمال  سماها  ما  بسبب  إليه،  العائد 
في  المغرب  ممثل  تصريح  هنا  والقصد 
استقالل  فكرة  حول  المتحدة  األمم 
مواقف  مع  ينسجم  بما  القبائل  منطقة 
والتي تصنفها  االنفصالية  »ماك«  حركة 
قادتها في  ويقيم  إرهابية  الجزائر منظمة 

باريس أين يتلقون دعما من أطراف هناك.
ظهرت  البلدين  بين  األخرى  اإلشكالية 
بعض  تحاول  حيث  اإلفريقي،  االتحاد  في  مؤخرا 
االحتالل صفة  إلى  منح كيان  المغرب  الدول ومنها 
مراقب فيه، وهذا ما تعتبره الجزائر استفزازا لمشاعر 
وفي  العضوية.  منح  فكرة  وترفض  والعرب،  الجزائريين 
اآلخر  المغاربي  البلد  تونس  حتى  المسألة  هذه  في  الواقع 

ما تعيشه المنطقة المغاربية 
في األشهر األخيرة، يعتبر تحوال ملفتا 

لم تعرفه في السابق. صحيح أن العالقات 
بين دوله كانت تحكمها جملة من الحسابات 

الخاصة، وعرفت حتى الفتور في بعض 
الفترات، لكن المتابع يعرف أن الفترة 
األخيرة حملت تغيرات كبيرة تزامنت 

مع عاشته المنطقة منذ 2011

،،،،
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للدول  كان  عريقة  مؤسسة  يعتبر  الذي  اإلفريقي  االتحاد  في  الكيان  ذلك  وجود  يرفض 
المذكورة دور أساسي في تأسيسه.

ليبيا وتونس... المصالح أكبر من الخالفات الظرفية
رأس  معبري  بإغالق  قرارا  ليبيا  في  الوطنية  الوحدة  حكومة  اتخذت  شهرين  نحو  قبل 
ارتفاعا قياسيا في اإلصابة  الذي شهد  الوضع الصحي في تونس  بناء على  اجدير ووازن 
التنسيق  الليبي تم دون  القرار  إن  الفترة قالت مصادر تونسية  بفيروس كورونا. في تلك 
مع السلطات التونسية، لكن تم تفهمه في إطار االحتياطات من تأثيرات انتشار كورونا إلى 

الداخل الليبي.
لكن وبعد تراجع اإلصابات في تونس وتوقع الجميع أن األمور سائرة 

نحو فتح المعبر، وفي الوقت الذي أعلنت حكومة الوحدة في ليبيا عن 
تاريخ فتح المعابر البرية مع تونس، تفاجأ الجميع بقرار تونسي 

القرار  الجانبين.  في  فعل  ردة  خلفت  بطريقة  لفتحه  رافض 
اتخذتها  التي  الخطوة  على  فعل  رّدة  بأنها  فّسر  التونسي 

مع  مسبق  تنسيق  أي  دون  البداية  في  الدبيبة  حكومة 
تونس، لكنه أيضا تزامن مع تغّير سياسي في تونس 

سعّيد  قيس  الرئيس  اتخذها  التي  اإلجراءات  بعد 
والتي جاءت حاملة ألخبار عن استهداف للرئيس 
التونسي عبر مجموعات تتكون من 100 عنصر 

موجودة على األراضي الليبية.
البرلمان  بتجميد  اتخاذه قرارا  أيام على  فبعد 

تداولت  المشيشي،  هشام  الحكومة  رئيس  وإقالة 
مهدد  سعّيد  الرئيس  أن  تونسية  إعالم  وسائل 

األراضي  على  موجودين  إرهابيين  طرف  من  باالغتيال 
الليبية، بل إن صحيفة األنوار التونسية توغلت في تفاصيل 

العملية من خالل معلومات خطيرة ومتداخلة، خلفت رّدة فعل 
اإلرهاب  أن  معتبرة  االتهامات  رفضت  التي  الدبيبة  حكومة  من 

التصعيد األخير بين المغرب والجزائر 
إلى درجة قطع العالقات الدبلوماسية، لم 

يكن متوقعا، لكن الحقيقة أن هناك 
خالفات تعود إلى أكثر من نصف 
قرن وال أفق لحلها في المنظور 

القريب.

،،،،
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دخل ليبيا عبر دول الجوار في إشارة إلى تونس. وقال الدبيبة في كلمة إلى الليبيين  إنه ال 
يمكن لبالده ان تقبل اتهامها بدعم االرهاب، أن »اإلرهاب جاء إلى ليبيا من الخارج«.

ما تناولته وسائل اإلعالم التونسية فرض على الدبيبة أيضا إرسال وفد كبير للتشاور مع 
الجانب التونسي بشأن ما سماها »التهمة الغريبة« التي وجهت إلى ليبيا، في إشارة إلى ما 
جاء في برقية لإلنتربول التونسي بخصوص »اعتزام نحو 100 عنصر إرهابي في القاعدة 
الجوية الوطية التسلل إلى تونس«. وقد تم ذلك بالفعل خالل زيارة لوزيرة الخارجية نجالء 
المنقوش التي بدت أكثر مرونة في حديثها عن القضية محاولة تلطيف األجواء بتاريخية 

العالقة بين البلدين وقوتها.
وقد  الليبية.  الحكومة  رئيس  لتصريحات  رضاه  عدم  عن  عّبر  بدوره  التونسي  الجانب 
أصدرت وزارة الخارجية بيانا عبرت فيه عن استغرابها »من هذه 
من  ليبيا  واستقرار  أمن  بأن  مذكرا  لها،  ورفضها  االتهامات 
أمن واستقرار تونس، ومذكرا، كذلك، أن بالدها مستهدفة 
بدورها باإلرهاب وال يمكن أن تكون بأي حال من األحوال 
قاعدة لتصديره أو مصدر لتسلل الجماعات اإلرهابية 

إلى ليبيا، معتبرة أن التصريحات مجانبة للحقيقة«.
يعرف  الليبية  التونسية  للعالقة  المتابع  لكن 
اعتبار  أياما على  التوتر لن يتجاوز  جيدا أن هذا 
االجتماعي  واالرتباط  المشتركة  المصالح  أن 
الشعبي  الضغط  وحتى  عقبة،  أي  يتجاوزان 
إلى  األمور  بإعادة  األخير  في  سينتهي 
طبيعتها، وهذا عكس العالقة المغربية 
من  سنوات  تحمل  التي  الجزائرية 
التي قد تحتاج سنوات أيضا من  الخالف 

أجل حّله.
المغرب  دول  عالقات  أن  القول  خالصة 
تجعلها  دائما  تطويرا  تحتاج  مازالت  العربي 
الحكام، كما تحتاج  غير مرتهنة للخالفات وأمزجة 
الخالفات  بتجاوز  مرتبطة  اإلقليم  قوة  أن  اقتناعا 
تحصين  على  قادر  قوي  مغاربي  اتحاد  نحو  والتوجه 
نفسه من كل ضغط دولي سواء في ماهو سياسي أو ما 

هو اقتصادي.

المتابع للعالقة التونسية الليبية 
يعرف جيدا أن هذا التوتر لن يتجاوز 

أياما على اعتبار أن المصالح المشتركة 
واالرتباط االجتماعي يتجاوزان أي عقبة، وحتى 

الضغط الشعبي سينتهي في األخير بإعادة األمور 
إلى طبيعتها، وهذا عكس العالقة المغربية 

الجزائرية التي تحمل سنوات من الخالف 
التي قد تحتاج سنوات أيضا من أجل 

حلّه.

،،،،
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نجاة فقيري

السياسات  لتحليل  المغربي  المعهد  عن  الصادر   2020 لعام  المغاربي  اإلندماج  تقرير  يقول 
تحت عنوان الشراكات االقتصادية بديال عن الجمود السياسي، أن المنطقة المغاربية تمثل أحد 
المنطقة  التجارية داخل  التبادالت  إذ تسّجل نسبة  العالم اقتصاديا.  المناطق األقل اندماجا في 
بكثير من جميع  أقل  المغاربية، وهي نسبة  للبلدان  الخارجية  التجارة  إجمالي  المائة من  في  أقل من 5 
التقرير أن لذلك تأثيرات سلبية كبيرة. العالم، واعتبر  التجارية اإلقليمية األخرى في جميع أنحاء   الكتل 

التأثيرات التأثيرات االقتصادية االقتصادية 
للتوتراتللتوترات  على دول على دول 

المغرب العربيالمغرب العربي
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االقتصادي  االندماج  عنوان  تحت  تقريرا  الدولي  النقد  صندوق  أصدر  جانبه  من 
بلدان المنطقـة حققت  ان  مبينا  بعد،  يستغل  لم  للنمو  مصدر  العربي  المغرب  في 
العالم،  مسـتوى  األقل اندماجـا علـى  تزال  ال  لكنهـا  التجـارة،  في  كبيرا  تقدما  فرادى 
العربي  المغرب  بلدان  في  الكليـة  التجـارة  %مـن   5 مـن  أقـل  البينية  حيـث تبلـغ تجارتها 
. العالم  حول  االخرى  التجارية  الكتل  كل  في  المسجل  المستوى  مـن  بكثيـر  أقـل  وهـو   ، 

من  اقتصاديا  العربي  المغرب  دول  اندماج  يتحقق  »حتـى  انه  الصندوق  تقرير  ذكر  كما 
الضروري التخفيض من حواجز التجارة واالستثمار وربط شبكات البنية التحتية فيما بينها ، 
باالضافة الى تركيز الجهود على تحرير أسواق السلع والخدمات ورأس المال والعمل. اضافة 
 الى ضرورة االزالة التدريجية للحواجز البينية وإقامة بنية تحتية اقليمية وتحسين مناخ العمل«.

وأشار التقرير الى العديد من االسباب التي ساهمت في ضعف االندماج االقتصادي لعل 
اهمها السياسات التجارية واالستثمارية التقليدية والحواجز التجارية 
نحو  االهتمام  وتركيز  التحتية  البنية  كفاية  وعدم  والجمركية 
إفريقيا  دول  نحو  التجاري  التنويع  الى  الجديد  والتوجه  أوروبا 
كسوق لصادرات المغرب  الصين  وصعود  الصحراء  جنوب 
النقـل البـري والجـوي اإلقليمية  شـبكة  وضعف  العربي، 
دون اعتبار تعدد نقاط التفتيش على الطريق والتأخر 
 عند المعابر الحدودية وتعطل اجراءات التخليص .

والجزائر  المغرب  بين  التوترات  تصاعد   ومع 
الحدودية  المعابر  وإغالق  فتح  وأزمة 
تساؤالت  أثيرت  والجزائر  تونس  بين 
االقتصادية  العالقات  مآل  حول  كثيرة 
الشقيقة. البلدان  بين  التجارية   والمبادالت 

لتونس  اقتصادي  شريك  ثاني  ليبيا  تعتبر 
تفوق  مبادالت  بحجم  األوروبي  االتحاد  بعد 
قرابة  تحويالت  كانت  كما  دوالرا،  مليون   500
قبل  تبلغ  ليبيا  في  يشتغلون  كانوا  تونسي  ألف   150
الشهر.  في  تونسي  دينار  مليون   60 نحو   2010 سنة 
تخسر  تونس  أن  الدولي  للبنك  حديث  تقرير  كشف  قد  و 

المنطقة المغاربية تمثل احدى 
المناطق األقل اندماجا في العالم 

اقتصاديا. إذ تسّجل نسبة التبادالت التجارية 
داخل المنطقة أقل من 5 في المائة 

من إجمالي التجارة الخارجية 
للبلدان المغاربية.

،،،،
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وصادرات. استثمارات  بين  الليبية  لألزمة  مباشر  كتأثير  سنويا  دوالر  مليون   800  نحو 
رئيس  أّكد  حيث  البلدين  بين  المبادالت  انتعشت  بليبيا  لألوضاع  النسبي  االستقرار  ومع 
سابقة،عودة  صحفية  تصريحات  في  العبعاب،  فتحي  بنقردان  بمدينة  البلدي  المجلس 
بليبيا  األوضاع  تحسن  منذ  عالية  مستويات  إلى  وليبيا  تونس  بين  التجاري  النشاط 
السوق  نحو  التونسي  الجانب  من  يوميا  تعبر  سلع  شاحنة  و400   300 بين  ما  أن  مفيدا 
التجارية  للعالقات  قوية  بعودة  ُتنبئ  وأّنها  إيجابية  المؤشرات  كّل  أّن  معتبرا  الليبية، 
عادت  البلدين  بين  الحدودية  المعابر  غلق  مع  لكن  وجيز.  ظرف  في  البلدين  بين 
البلدين. بين  الشاحنات  من  كبير  عدد  مرور  تعّطل  حيث  السلع  تدفق  إلى   اإلنتكاسة 

، أن إغالق الحدود مع  التونسي األفريقي أنيس الجزيري  وقد أكد رئيس مجلس األعمال 
االقتصادية من  المؤسسات  مئات  أثر سلبا على  تونسي  بقرار  ليبيا 

الجانبين، داعيا إلى فهم تأثير ذلك على المؤسسات واالقتصاد. 
الجانبين  على  يتعين  إعالمي  إنه  تصريح  في  الجزيري  وقال 

للسماح بمرور  إيجاد حلول فورية  والليبي محاولة  التونسي 
البضائع عبر المعابر البرية بين البلدين مع المسافرين. 

وأشار الجزيري إلى أن إغالق الحدود يؤثر على المصالح 
 االقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين الجارين.

الجزائرية  العالقات  في  الحاصل  التوّتر  أما 
بين  القطيعة  إلى  أّدى  والذي  المغربّية 

البلدين فإنه يؤثر أساسا وبشكل كبير على 
االقتصادية  والعالقات  التجارية  المعامالت 

الغاز  أنابيب  خط  وأهمها  البلدين  بين 
عبر  بإسبانيا  الجزائر  يربط  الذي  الجزائري 

المغرب، ويعتبر إحدى المصالح االستراتيجية التي 
تجمع البلدين المتجاورين، وتم إنجاز هذا المشروع في 

1997، بتكلفة استثمارية تبلغ 2.3 مليار دوالر، خصص 
في  الممتد  البري  للشطر  دوالر  مليون   900 قرابة  منها 

المغرب ومضيق جبل طارق، ويمتد على طول 2136 كيلومتراً، 

حتـى يتحقق اندماج دول 
المغرب العربي اقتصاديا من الضروري 

التخفيض من حواجز التجارة 
واالستثمار وربط شبكات البنية 

التحتية فيما بينها.

،،،،
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الجزائرية. الصحراء  من   انطالقًا 
العقد  تجديد  عدم  الجزائر  قررت  وإذا 
أكتوبر  شهر  أواخر  سينتهي  الذي 
العديد  سيفقد  المغرب  فإن  القادم، 
مقابل  بها  يتمتع  كان  التي  المزايا  من 
المبرم  العبور، وبموجب االتفاق  رسوم 
والبنك  والجزائر  إسبانيا  من  كل  بين 
األوروبي لالستثمار، تحصل الرباط بدل 
المئة  في   10 على  الضريبية  الرسوم 
المسال  الجزائري  الغاز  عائدات  من 
المغربي،  للتراب  العابر  األنبوب  في 
وتقدر كمية الغاز بحوالى 20 مليار متر 
المغرب  نصيب  أن  أي  سنويا،  مكعب 
يقارب مليارا ونصف مليار دوالر سنويا، 
أيضا  لنحو  حاجة  في  سيجعلها  وهوما 
لسد  الغاز  من  سنويا  مكعب  متر  مليار 
الطاقة  إنتاج  وحتى  مصانعه  حاجات 
مرتفعة. أصبحت  التي   الكهربائية 

المتبادلة  الصادرات  سلسلة  أما 
قطاع  ثاني  فهي  البلدين  بين 
هذه  جراء  سيتضضّرر  إقتصادي 
المغرب  تصدر  حيث  القطيعة 
في  القيمة  هذه  وتراجعت   ،2018 عام  في  دوالر  مليون   173.6 قيمته  ما  الجزائر  إلى 
لتبلغ   2020 عام  خالل  التراجع  في  واستمرت  دوالر،  مليون   159 إلى  لتصل   2019
المغرب  من  المصّدرة  المنتجات  أكثر  والصلب  الحديد  وكان  دوالر.  مليون   133.8
األسمدة  منتجات  يليها  دوالر،  مليون   38.3 بإجمالي   2020 عام  خالل  الجزائر  إلى 
دوالر. مليون   16.4 بإجمالي  المالبس  اكسسوارات  ثم  دوالر  مليون   18.3  بإجمالي 
فيما بلغ إجمالي صادرات الجزائر إلى المغرب في عام 2018 نحو 742 مليون دوالر، لتتراجع 
قيمة الصادرات في 2019 إلى 515 مليون دوالر، وكذلك عام 2020 لتسجل 433.4 مليون 
المغرب  إلى  الجزائر  من  تصديرا  األكثر  المعدنية  والزيوت  الوقود  منتجات  دوالر.وتعتبر 
 29 بإجمالي  والمكسرات  الفواكه  يليها  دوالر،  مليون   368 بإجمالي   2020 عام  خالل 
 مليون دوالر، ثم منتجات الكيميائية العضوية والغير عضوية بإجمالي 16.6 مليون دوالر.

أن  الدولي  النقد  لصندوق  دراسة  في  الدوليين  الخبراء  يعتبر 
اندماج دول المغرب العربي يمكن  أن يخلـق سـوقا إقلميـة 
تشـمل قرابـة 100 مليـون نسـمة يبلـغ متـوسـط دخلهـم 
دوالر أمريكـي للفـرد بالقيمـة اإلسمي آالف   4 حـوالي 
القوى  تعادل  أسـاس  علـى  دوالر  ألـف  ة وحـوالي 12 
جاذبيـة  يزيـد  أن  هـذا  شـأن  ومـن  الشرائية. 
المنطقـة كوجهـة لإلستثمار األجنبي المباشر، 
ورأس  التجـارة  ويخفـض تكاليـف حركـة 
عبـر بلدانهـا ويعزز  والعمالة  المال 
شـأنه  ومـن  الموارد.  تخصيص  كفاءة 
العربـي  المغـرب  ـب 

ِ

ُيكس أن  أيضـا 
مواجهـة الصدمـ في  مزيـدا مـن الصالبة 

الحلم  هذا  لكن  ات الخارجيـة وتقلـب السـوق. 
تعّززه  الذي  العربي  المغرب  التحاد  المؤجل 
التوترات المتتالية بالمنطقة تزيد من تعميق الهوة 
الشقيقة  للبلدان  التجارية  والمبادالت  االقتصادية 

بالمغرب العربي.

مع غلق المعابر الحدودية بين 
البلدين عادت اإلنتكاسة إلى تدفق السلع 

حيث تعّطل مرور عدد كبير
من الشاحنات بين البلدين.

،،،،
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رامي التلغ

توتر توتر العالقاتالعالقات بين  بين 
بلدان المغرب العربيبلدان المغرب العربي

يؤثر على األوضاع األمنيةيؤثر على األوضاع األمنية

في في المنطقةالمنطقة
يعتبر األمن مطلبا أساسيا في العالقات الدولية، ليس فقط في المقاربات النظرية المفسرة 
لتحقيقها  تسعى  التي  الضروريات  من  أصبح  أنه  ذلك  من  األكثر  الدول،  بين  ما  للعالقات 

السياسات الخارجية للدول.
أبرز  من  يعتبر  إذ  األهمية  بالغة  بدرجة  األمني  الملف  ويصّنف 
أن  إال  المشترك  المغاربي  البناء  إستئناف  عملية  أمام  التحديات 

عديد  يطرح  الملف  هذ 
يّتسم  مناخ  في  خاصة  اإلشكاالت 

بالصراع و غياب منطق الحوار الحقيقي.
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فالتهديد الجهادي ليس جديًدا على بلدان المغرب العربي، لكن تداعيات أحداث عام 
2011 غيرت البيئتين السياسية واألمنية في الدول المغاربية بشكل جذري.

ففي ليبيا وتونس شهدت زيادة في الوفيات نتيجة للهجمات الجهادية، كما شهدت دول 
أخرى مثل الجزائر والمغرب تأثيًرا أقل.

وبرغم هذه االختالفات، فإن التهديدات مستمرة وكثيرة، تشمل خاليا جهادية محلية، 
شكل  على  يزدهر  اآلخر  وبعضها  الداخلي،  الشأن  في  راسخ  بشكل  تنشط  خاليا  بعضها 

مجموعات خارجية تعمل في الساحل، مثل القاعدة في المغرب اإلسالمي.
اإلرهاب  األمن ومكافحة  المغربية في مجال  البلدان  بين  التعاون  وقلة  الثقة  انعدام  إن 
يزيدان من تعقيد مواجهة مثل هذه التهديدات، وهذا من شأنه أن يجعل أمن المنطقة 

أكثر خطورة مما سبق، وأن يطيل أمد المعركة ضد التطرف.
وعلى امتداد ساحات دول المغرب العربي، تنتشر التنظيمات 

التنظيمات  أكبر  من  »المرابطين«  تنظيم  وُيعد  المتطرفة، 
اإلرهابية، ويتكّون من تنظيم »التوحيد والجهاد« وبأعداد 

كبيرة، وهناك تنظيم »الموقعين بالدماء« ويتشكل من 
عودة  عن  عدا  العسكرية،  الخبرة  يمتلكون  أفراد 

»القاعدة« الذي  »المرابطين« إلى صفوف  تنظيم 
يعزز من مواقفها وانتشارها، وبكل وضوح فإن 

الجهود المبذولة في المعركة ضد اإلرهاب 
فيما  كافية  غير  التونسية  الساحة  في 

يتعلق بمكافحة ومقاومة أماكن االستقطاب 
الجدية  المتابعة  تجِر  لم  وللعلم  االفتراضية، 

للحد من التحركات المشبوهة، وبذلك فإن وجود 
من  ضاعف  العربي  المغرب  دول  في  القاعدة  تنظيم 

وصول السالح إلى الجماعات اإلرهابية.
وأمام دول اتحاد المغرب العربي الذي تأسس عام 1989 

التي  اإلرهابية  التدريب  لتطويق معسكرات  متطلبات واسعة 

يصنّف الملف األمني بدرجة بالغة 
األهمية إذ يعتبر من أبرز التحديات أمام 

عملية إستئناف البناء المغاربي المشترك إال 
أن هذ الملف يطرح عديد اإلشكاالت خاصة 

في مناخ يتّسم بالصراع و غياب 
منطق الحوار الحقيقي.

،،،،
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وترويج ونشر  اإلرهاب  انتشار  إلى  وأعمالها وتحركاتها تؤدي  الممارسات،  أخطر  تعد من 
شبه  اجتماعاته  وتبدو  والكراهية،  والتطرف  العنف  إلى  الداعية  المتطرفة  األيديولوجيا 
معطلة، ومنذ عام 1994 لم يتخذ أي موقف حيال تلك األزمات، خاصة حول واقع التنظيمات 
اإلرهابية، وبوجود العراقيل الكثيرة شّلت دوره وهددت أركانه وجعلته دون فاعلية ألسباب 

سياسية وصراعات حادة بين دول المغرب العربي.
في وقت سابق،أكد الطيب البكوش األمين العام التحاد المغرب العربي في حوار صحفي 
والتعاون  التنسيق  تتطلب  األهمية  شديدة  قضايا  هنالك  بأن  االسبانية  األنباء  وكالة  مع 

الجدي بين الدولتين الجارتين من قبيل مكافحة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية.
ودفع التخوف من عدوى الفوضى واإلرهاب وانتقاله عبر الحدود، الدول الخمس األعضاء 
والعسكرية  األمنية  المراقبة  تعزيز  إلى  العربي  المغرب  اتحاد  في 
أعلنت تونس في سنة 2016 عن  المشتركة. كما  الحدود  على 
من  لتمكينها  ليبيا  مع  الحدود  طول  على  سور  لبناء  مشروع 
غير  والمهاجريين  المقاتلين  تسلل  ومراقبة  السيطرة 

الشرعيين، واألسلحة والمخدرات إلى تونس.
غير  للهجرة  مقصدا  أوروبا  آخر،تعد  جانب  من 
دول  وخاصة  الدول،  من  العديد  من  الشرعية 
و  المغرب،  الجزائر،  السيما  العربي  المغرب 
المهاجرين  آالف  التسعينيات  فمنذ  تونس، 
غير الشرعيين من هذه الدول قطعوا البحر 
األخرى،  الضفة  إلى  للوصول  المتوسط 
متزايدة  أعدادا  أن  األمر  في  المثير  ولكن 
جنوب  إفريقيا  دول  من  القادمين  األفارقة  من 
أصبحوا  اإلفريقي  الساحل  دول  من  أو  الصحراء 
كنقطة  التخادها  العربي  المغرب  دول  إلى  يتنقلون 
الوقت  مرور  مع  لكن  و  البداية،  في  أوروبا  نحو  عبور 

أصبحت الدول المغاربية نفسها منطقة استقرار.
وترتبط ظاهرة الهجرة غير الشرعية من البلدان األصلية 
وتنامي  الفقر  زيادة  مع  باالقتصادية  بدءا  عديدة  بعوامل 

إن انعدام الثقة وقلة التعاون 
بين البلدان المغربية في مجال األمن 

ومكافحة اإلرهاب يزيدان من تعقيد مواجهة 
مثل هذه التهديدات، وهذا من شأنه أن 
يجعل أمن المنطقة أكثر خطورة مما 

سبق، وأن يطيل أمد المعركة 
ضد التطرف.

،،،،
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البطالة وانعدام سبل العيش الكريم في ترد غير مسبوق لألوضاع االجتماعية في دول عدة 
الدنماركي، كذلك  التابع للمجلس  الهجرة  أبحاث  إفريقيا حسب مركز  منها بلدان شمال 
تعتبر العوامل السياسية من أبرز أسباب تفشي الظاهرة حيث تعيش العديد من البلدان 

اضطرابات وعدم استقرار سياسي إضافة إلى الصراعات والحروب.
عبر  العبور  نقاط  نحو  رحلتهم  في  أفريقيا  أنحاء  مختلف  من  المهاجرون  ويتعرض 
والمتاجرين  المهربين  أيدي  على  اإلنتهاكات  أنواع  شتى  إلى  أوروبا  باتجاه  المتوسط 
بالبشر والميليشيات المسلحة، بل والموظفين الرسميين في عدة دول أفريقية. وقد أدانت 

المفوضية السامية لشؤون الالجئين ومركز أبحاث الهجرة التابع 
للمجلس الدنماركي للجوء هذه اإلنتهاكات حيث أوضح تقرير 

مشترك للهيئتين، أن ما يزيد عن 1750 من المهاجرين 
والالجئين فقدوا حياتهم أثناء الهجرة بين عامي 2018 

أنواع  و 2019، كما تعرض عدد كبير منهم لمختلف 
االنتهاكات والعنف.

الوفاة  حاالت  من   %28 أن  إلى  التقرير  وأشار 
تتعلق   2019-2018 بين  ما  المسجلة 

الصحراء  عبورهم  أثناء  فقدوا  بأشخاص 
وكذلك الحال في عدة مناطق في جنوب 

ليبيا وخالل العام الحالي، تم اإلبالغ عن 
 30 منهم  لمهاجرين،  وفاة  حالة   70

قتلوا على يد المهربين في دول أفريقية. 
من  المهاجرين  هروب  عمليات  عدد  وارتفع 

الليبي بنسبة 300 بالمئة تقريبا بين  الساحل 
يناير أبريل 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 

المهربون  المتحدة. ويستغل  2019، بحسب األمم 
للهجرة غير  إلى طريق رئيسي  ليبيا  لتحويل  الفوضى 

القانونية باتجاه أوروبا.
من جانب آخر،تعتبر مسألة الحدود من أكثر الملفات التي 

يتعرض المهاجرون من مختلف أنحاء 
أفريقيا في رحلتهم نحو نقاط العبور 

عبر المتوسط باتجاه أوروبا إلى شتى أنواع 
اإلنتهاكات على أيدي المهربين والمتاجرين 

بالبشر والميليشيات المسلحة، بل 
والموظفين الرسميين في عدة 

دول أفريقية. 

،،،،
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رأس جدير  معبر  تونس رسميًا  أغلقت  المنطقة حيث  في  األمني  الوضع  تعقيد  في  تزيد 
ليبيا غداة سلسلة من  الحدودي في شباط/فبراير 2016، بعد تدهور الوضع األمني في 
القصف األميركي لمعسكر تدريب يديره تنظيم الدولة اإلسالمية المعلنة ذاتيًا في مدينة 

صبراتة الشمالية الليبية.
المحلية  المجتمعات  على  سلبية  تبعات  المّطردة  التونسية  األمنية  لإلجراءات  وكانت 
الحدودية المعتمدة على كلٍّ من التجارة عبر رأس جدير والتهريب للحفاظ على البقاء. فمع 
كل حادث أمني يحمل بصمة العالقة مع ليبيا، كانت السلطات التونسية تفرض مزيداً من 
القيود على النشاطات عبر الحدود. فعلى سبيل المثال، حّفزت سلسلة من االغتياالت التي 
طالت في العام 2013 شخصيات سياسية تونسية على يد جناة تونسيين كانوا يفرون إلى 
ليبيا، تونس العاصمة على تشديد قبضة إجراءات األمن في المناطق الحدودية. ال بل ُخّول 
لتونس، حيث تتقاطع  الجنوبي  الحدودي  الَحيد  إقامة منطقة عازلة حول  التونسي  الجيش 

الحدود مع ليبيا والجزائر.
قطع  قررت  بالده  أن  لعمامرة  رمطان  الجزائري  الخارجية  وزير  الصدد،أعلن  ذات  في 

العالقات الدبلوماسية مع المغرب هذا الشهر.
وقال لعمامرة إن الجزائر قررت قطع العالقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفها 

بـ«أفعال عدائية متواصلة« من المغرب ضد الجزائر.
العالقات  »قطع  أن  وأضاف 
شكل  بأي  يعني  ال  الدبلوماسية 
المواطنون  يتضرر  أن  األشكال  من 
بالمغرب  المقيمون  الجزائريون 
هذا  من  بالجزائر  المقيمون  والمغاربة 

القرار«.
خلف قرار القطيعة الدبلوماسية بين 
معا،  الشعبين  وسط  صدمة  الجارتين 
ودولية  عربية  جهة  من  أكثر  وأجمعت 
إلى  والنداء  العميق  األسف  موقف  على 
العليا  والمصلحة  العقل  صوت  ترجيح 
والتشبث  أوال،  الشقيقين  للشعبين 
الدبلوماسي.  الحوار  وأسس  بمبادئ 
استعداده  االفريقي عن  االتحاد  وأعرب 
لدعم أي مبادرة الستئناف العالقات بين 

الجزائر والمغرب.
خالل األشهر الثالثة األخيرة تسارعت 

األحداث بشكل متواتر، ثم ترقبت األنظار الجواب الجزائري على نداء ملك المغرب محمد 
بّناءة  قوّية،  عالقات  »إقامة  عبر  الماضي،  صفحة  وطي  المصالحة  إلى  ودعوته  السادس 

ومتوازنة« بين البلدين، وإعادة فتح الحدود المغلقة منذ صيف 1994.
إلى ذلك،يرى مراقبون أن الواقع األمني المتأزم في المنطقة، والمتأثر باألزمات قد خلق 
األمني  التنسيق  لغياب  أساسي  نتاج  الحقيقة  في  هو  المنطقة  في  األمني  الفراغ  من  نوعا 

المغاربي المشترك رغم وجود بعض اإلجراءات التي تفتقر إلى هيكلة حقيقية.
ويستوجب الوضع الراهن الذي تعيشه المنطقة أن تتظافر جهود حكومات هذه الدول 
سياسة  وتفادى  والتطرف،  اإلرهاب  ظاهرة  لمواجهة  ومنسقة  موحدة  استراتيجية  لتبنى 
االتحاد  كان  الذي  الجماعي  األمن  نظام  فعال  بشكل  تخدم  ال  التي  والتقوقع  االنغالق 

المغاربي يستهدف تقويته.
األمن  توفير  على  يعمل  أن  المغاربي  لالتحاد  يمكن  السياسية،  اإلرادة  توافرت  ما  وإذا 
دعم  إلى  واالنتقال  لألمن  الضيق  المفهوم  على  االقتصار  بدل  والمجتمعي  الشمولي 
آفاق  وفتح  للشباب  عمل  فرص  توفير  خالل  من  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات 
البينية داخل منظومة السوق المغاربية المشتركة.  التجارية  المبادالت  لالستثمار وإنعاش 
لنموذج  ويمكن  المغاربية،  المنطقة  أنحاء  جميع  في  القضايا  تلك  معالجة  يجب  ثم،  ومن 

االتحاد، إذا ما تم دعمه، أن يوفر حلوال أكثر فعالية من أي حكومة بمفردها.
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حوار/ همسة يونس

السياسي  والمحّلل  الكاتب  رأى 
أن  الّنوري،  فوزي  التونسي 
التوّترات في المنطقة المغاربية 
المسارات  كّل  تعطيل  إلى  ستؤدي 
وستخلق  الوطنية  الدولة  الستعادة 
سياقات تساعد على انفجار األوضاع في 

كّل دولة على حدة وما بين الدول.
»بوابة  مع  خاص  حوار  في  النوري  وقال 
المناخ  هذا  »إن  اإلخبارية«:  إفريقيا 
المنطقة،  في  التنمية  سيعيق  المتوّتر 
للتيارات  السياسي  السقف  ويحصر 
الحركة  من  التخلص  في  فقط  الوطنية 
صناعة  إلى  العبور  دون  اإلخوانية 
اقتصادات قوّية قد تسمح لهذه الدول 
بما  خاّصة  مؤّثرة  كتلة  إلى  بالتحّول 
تحتكم عليه هذه الدول من ثروات ومن 

رأسمال بشري«، وإلى نص الحوار.. 

التوّتراتالتوّترات بالمنطقة  بالمنطقة المغاربية المغاربية 
ستؤدي إلى ستؤدي إلى تعطيل تعطيل مساراتمسارات  
استعادة الدولة الوطنيةاستعادة الدولة الوطنية

فوزي النّوري:
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قراءتكم  ما  البداية..  في    **
للتوترات التي شهدتها المنطقة 
األسباب  مؤخرا:  المغاربية 

والظروف والتوقيت؟ 
ولّد  وسوريا  العراق  في  حصل  ما  إّن 
األوسط  الشرق  في  جديدة  توازنات 
الوطنية  الدولة  استعادة  مع  خاّصة 
أجبر  ذلك  وكّل  مصر،  في  للسلطة 
الصراع  نقل  إلى  الدوليين  الفاعلين 
على المجاالت الحيوية إلى منطقة شمال 
للمحافظة  العربي  والمغرب  إفريقيا 
متقّدمة  قاعدة  يوّفر  قدم  موطأ  على 
األوسط،  الشرق  في  النفوذ  الستعادة 
يهّدد  قد  محتمل  صيني  تمّدد  ولمنع 
مصالح الناتو على المستوى اإلستراتيجي 
صراعية  لساحة  المنطقة  حّول  ذلك  وكّل 
وأّدى  واإلقليمية  الدوليًة  للقوى  مفتوحة 
إلى توّترات وتصّدعات عميقة و لكن هذه التوّترات ال يمكن تصنيفها في خانة واحدة. 

الصراع الجزائري المغربي ال يشبه التوترات الحاصلة بين تونس وليبيا.
في كّل من ليبيا وتونس تّم ضرب الدولة الوطنية وتهيئة كّل الظروف لوصول اإلسالم 
السياسي لسّدة الحكم، فحينما كانت الدولة الوطنية تحكم في البلدين كان العالقات 
أعلى  على  بينهما  التنشيق  كان  اإلسالميين  حكم  وحينما  ومتميزة،  مستقّرة  بينهما 

درجة )تسليم البغدادي المحمودي(. 
التوّتر الحاصل اليوم نتيجة استعادة الدولة الوطنية في تونس خاصة بعدما حصل في 
25 جويلية وتخّوف اإلسالم السياسي في ليبيا من هذا التحّول الذي سينتهي بإسناد 
الخط الوطني في تونس للقوى الوطنية الليبية، وتصدير النموذج التونسي إلى ليبيا 
يعني -لكي ال نطيل أكثر- هّو توّتر حيني ظرفي وليس خالفا عميقا رغم محاولة اإلخوان 

في ليبيا إجهاض التحوالت الحاصلة في تونس وإسناد حركة النهضة.
الصراع الجزائري المغربي صنع في مخابر أوربية وأمريكية منذ الستينات ويمّثل هذا 
هذا  من  والغنية  اإلستراتيجية  المنطقة  هذه  في  للتدّخل  الرئيسي  المنفذ  الصراع 

العالم.
هذه  عّمقت  السوداء  العشرية  منذ  الجزائر  في  حصلت  التي  السياسية  التحّوالت 
الصراعات والخالفات واالختالفات بين النظامين. المغرب الحليف اإلستراتيجي ألوروبا 
بأكثر من حليف ومن دولة والساعية لبسط نفوذها  المرتبطة  والجزائر 
كقّوة إقليمية محّددة في المنطقة تواجه دولة أكثر استقرارا وتماسكا 
الفاعلين  ورغبة  ذلك  كّل  األصعدة  كل  على  يتجاوزها  ونموذجا 
الصحراء  قضية  خالل  من  الصراع  هذا  تأجيج  في  الدوليين 
الغربية وغيرها أوصل العالقة بينهما إلى ما وصلت إليه وقد 
القوى  إليه  ما تسعى  أّن ذلك  ويبدو  أبعد  ما  إلى  تذهب 

الفاعلة في العالم.
    

التوترات  الناتجة عن  التأثيرات  ما    **
كافة  على  العربي  المغرب  دول  في 
واالقتصادية،  األمنية،  األصعدة 

واالجتماعية، وغيرها؟
هذه التوّترات ستؤدي إلى تعطيل كّل المسارات الستعادة 
الدولة الوطنية وستخلق سياقات تساعد على انفجار األوضاع 
في كّل دولة على حدة وما بين الدول لتسهل عملية التحكم في 

** المنطقة المغاربية تحولت 
لساحة صراعية مفتوحة للقوى الدوليًة 

واإلقليمية.

،،،،
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الكيانات المعزولة التي ستتسّلم السلطة في أي من هذه الدول.
للتيارات  السياسي  السقف  ويحصر  المنطقة  في  التنمية  سيعيق  المتوّتر  المناخ  هذا 
الوطنية فقط في التخلص من الحركة اإلخوانية دون العبور إلى صناعة اقتصادات قوّية 
قد تسمح لهذه الدول بالتحّول إلى كتلة مؤّثرة خاّصة بما تحتكم عليه هذه الدول من 

ثروات ومن رأسمال بشري.

**  برأيك.. هل للتدخالت الخارجية دور في تأجيج التوتر؟
هذه التوّترات ناتجة بشكل مباشر عن التدخل األجنبي المباشر أو عن طريق وكالء 

الحلف األنڤلو أمريكي الحركة اإلخوانية أو اإلسالم األمريكي المعولم. 

**  ماذا عن مخاطر استمرار التوتر في المنطقة المغاربية؟
نجاح التحّول الحاصل في تونس بعد استعادة الجيش المصري 

لسّدة الحكم ورغبة الخارجية المصرية في لعب دور متقّدم 
كّل  فشل  إلى  سيؤدي  الوطنية  القوى  بإسناد  ليبيا  في 

المخّططات تدريجيا وعلى مراحل.

**  من وجهة نظرك.. ما الحلول الممكنة 
إلنهاء التوترات؟

القوى  بين  التنسيق  من  يبدأ  الحل 
الوطنية في منطقة شمال إفريقيا بما 

وإسناد  القوى  هذه  ودعم  مصر  فيها 
كالمستويات  كّل  في  بعض  بعضها 

وتجاوز  اإلخوانية،  الحركة  من  للتخّلص 
كالذي  أجنبية  مخابر  في  المصنوعة  الصراعات 

تحقيق  نحو  والتوجه  والمغرب،  الجزائر  بين  يحصل 
التعاون االقتصادي والعسكري وتوحيد السياسات.

** الصراع الجزائري المغربي 
صنع في مخابر أوربية وأمريكية ويمثّل 

المنفذ الرئيسي للتدّخل في 
المنطقة. 

،،،،
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حوار/سوزان الغيطاني

تواجه دول المغرب العربي 
العديد من األزمات سواء داخليا 
أو على مستوى العالقات بين 
دول المنطقة وهو ما 
يطرح تساؤالت حول دور 
اتحاد المغرب العربي 
في حل هذه األزمات 
وأبرز المخاطر التي تواجه 
دول المنطقة وأثر التدخالت 
الخارجية على دول المغرب 
العربي عموما.. لإلجابة على 
هذه التساؤالت التقينا اإلعالمي 
الليبي حسن الحالسي.
إلى نص الحوار:

اتحاد المغرب العربياتحاد المغرب العربي

ال يستطيع حلال يستطيع حل
المشكالت مجتمعةالمشكالت مجتمعة

الحاسي:
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** كيف تنظر إلى آثار التدخالت الخارجية على دول المغرب العربي؟
كما هو واضح للجميع وال يخفي على أحد من المراقبين والمتابعين والمحللين أن 
التدخالت الخارجية على مستوى العالم أصبحت جهارا نهارا.لكن عند للحديث عن 
المنطقة العربية وباألخص المغرب العربي هناك اعتبارات تدعو للقلق منها وجود 
من يسعي لعدم استقرار المنطقة داخليا وخارجيا من الفاسدين والمستفيدين من 

هذا.

** برأيك ما أبرز األزمات التي تواجه دول المغربي العربي؟
لسقوط  انعكاسات  هى  اآلن  العربي  المغرب  دول  تواجه  التى  المخاطر 
األيام  نشاهد  أن  علينا  ويجب  المنطقة  على  وتوابعه  طالبان  بيد  أفغانستان 
المقبلة تحركات دولية لوضع حل لما نتج عن رجوع حركة طالبان وسيطرتها علي 
الحكم في أفغانستان وكيف تخلى الجميع ومروجي الديموقراطية عن حلفاءهم 
واآلن يبحثون لهم عن مكان ليكونوا الجئين فيه وقد يكون المغرب 
األمر  الدول األخرى في مرحلة االستعداد لهذا  العربي وبعض 
هذا  في  داعش  لتنظيم  الجديد  النشاط  ذلك  على  والدليل 

التوقيت

أن  القول  يمكن  مدى  أي  إلى   **
مخاطر  تواجه  العربي  المغرب  دول 
عودة  مع  األمنية  التوترات  استمرار 

ظهور داعش مجددا؟
وعدم  األمنى  العربي  المغرب  لوضع  بالنسبة 
من  يتجزأ  ال  جزء  فهو  بالكامل  المنطقة  استقرار 
المخطط الكبير ولهذا نشاهد أحيانا هدوء في دولة 
دول  وهناك  يديرها  من  نعلم  ال  أخرى  في  وتحركات 
تحاول الحفاظ على سيادتها بالبعد عن هذه التجاذبات أو 

قد تنخرط فيها مجبرة لحماية نفسها.

** هناك من يسعي لعدم 
استقرار منطقة المغرب العربي داخليا 

وخارجيا من الفاسدين والمستفيدين 
من هذا.

،،،،
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** هل يمكن التحاد المغرب العربي أن يضع أسس لحل أزمات المنطقة؟
التي  السياسة  ألن  مجتمعة  المشكالت  حل  يستطيع  ال  العربي  المغرب  اتحاد   
دولة  كل  وإلهاء  عربية  اتحادات  أي  وجود  عدم  في  تتمثل  الغربي  العالم  اتخذها 
المشاكل  إلى  باإلضافة  واالقتصادية  السياسية  مشاكلها  في  وإغراقها  حدة  على 
الصحية التي ظهرت مؤخرا لذا أعتقد أن موضوع الحلول االتحادية يحتاج إرادة وأن 
للحصص  وتقاسمهم  وصراعاتهم  العالم  حكام  لمواجهة  كبيرة  المواجهة  تكون 

في هذه الدول.

** في أي سياق قرأت قطع العالقات بين الجزائر والمغرب؟ والخالفات بين ليبيا 
وتونس؟

الخالفات التى تنشأ بين األشقاء عديدة على سبيل المثال وليس الحصر الخالف 
بين المغرب والجزائر كان منذ زمن بعيد ولكن من الذي سعى لتحريك هذا النزاع 
ليصل لدرجة قطع العالقات؟ من صاحب المصلحة واالستفادة من هذا؟ وال ننسي 

جحم الجزائر كدولة كبيرة وأيضا عند النظر لما يحدث في 
تونس قد نجد أن هناك يد خفية تدير كل هذه االزمات 

وتستفيد منها بكل األشكال .لكن الخطر هو .ماذا 
بعد؟.

** ما الكلمة األخيرة التي تقولها لنا؟
اال  علينا  يجب  الحديث  هذا  ختام  في 

مستعمر  او  محتل  اليوجد  انه  ننسي 
بدون  دولة  أي  اجتياح  من  تمكن 
وجود متعاونين وفاسدين ولصوص 

والتاريج يشهد على  لبلدانهم  وخونة 
من  أو  منى  للتحليل  حتى  يحتاج  وال  هذا 

وأيضا  للمختصين  االحترام  كامل  مع  غيرى 
ولكنها  األمور  كل  تشاهد  أصبحت  الشعوب 

جعلتها  التي  الكثيرة  واألزمات  بالحاجه  مكبلة 
عاجزة عن استرداد حريتها وأوطانها إال من رحم ربي.

** الشعوب أصبحت تشاهد كل 
األمور ولكنها مكبلة بالحاجه واألزمات 

الكثيرة التي جعلتها عاجزة عن 
استرداد حريتها وأوطانها.

،،،،
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كاريكاتير

محمد قجوم


