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تتعمــق األزمــة السياســية واألمنيــة يف ليبيــا يومــا بعــد يــوم مــع التنافس 

املحمــوم واســتمرار حالــة االحتقــان الداخــي الســيايس والعســكري 

وأجــواء التحشــيد والتموضع،التــي تصاعــدت وتريتهــا مؤخــرا ووصلــت 

حــد االحــراب لتزيــد مــن غمــوض املشــهد يف بلــد يعــاين منــذ ســنوات 

مــن تداعيــات االنقســامات عــى جميــع املســتويات.

االفتتاحية

انقسامات سياسية ومواجهات عسكرية
واقع اخلالفات الصعبة يف ليبيا
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 ألقــت اشــتباكات طرابلــس األخيــرة بــن املجموعــات 
الليبية.وبــدأت  الســاحة  علــى  هناك،بظاللهــا  املســلحة 
األحــداث بعدمــا أعلنــت احلكومــة الليبيــة املعّينــة مــن 
البرملــان برئاســة فتحــي باشــاغا دخولهــا إلــى العاصمــة 
ــد  ــة برئاســة عب ــة الوحــدة الوطني ــر حكوم ــس، مق طرابل
احلميــد الدبيبــة التــي ترفــض التخلي عن الســلطة،لتندلع 

ــة. ــة يف املدين اشــتباكات متفرق

اإلنترنــت مقاتلــن  وأظهــرت مقاطــع مصــورة علــى 
يف مناطــق يف وســط طرابلــس وحــول املينــاء، يف حــن 

ُســمع صــوت أســلحة آلية.وحتدثــت تقاريــر اعالميــة عــن 
ملنصــورة وجزيــرة ســوق  اشــتباكبات مبنطقتــي  انــدالع 
وصــول  مــن  ســاعات  بعــد  طرابلــس  وســط  الثالثــاء، 
باشــاغا إلــى املدينــة ملباشــرة أعمــال حكومتــه املكلفــة 
مــن مجلــس النــواب الليبــي املتمركــز يف شــرق البــالد.

ودخــل باشــاغا طرابلــس خــالل الليل،وأصــدر مكتبــه 
بيانــا قــال فيــه إنــه ســيواصل مهامــه مــن داخــل العاصمة.
فيمــا ذكــرت كتيبــة »النواصــي« أنهــا ســاهمت يف تأمــن 
وصــول باشــاغا إلــى العاصمــة وكتبــت يف بيــان تقــول:«يف 

بـــدأت األحداث بعدمـــا أعلنت احلكومة الليبية املعّينة من البرملان برئاســـة فتحي 

باشـــاغا دخولهـــا إلـــى العاصمة طرابلـــس، مقر حكومـــة الوحدة الوطنية برئاســـة 

عبـــد احلميد الدبيبـــة التي ترفض التخلي عن الســـلطة.
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هــذه اللحظــات املفصليــة والتاريخيــة مــن ُعمــر بالدنــا 
احلبيبــة، ُتبــارك القــوة الثامنــة النواصــي، آمــرا وضباطــا 
)الســيد  برئاســة  الليبيــة  احلكومــة  دخــول  ومنتســبن، 
أعمالهــا  ملباشــرة  للعاصمــة طرابلــس  باشــاغا(  فتحــي 

منهــا رســميا«.

ــة، رئيــس حكومــة الوحــدة  ــد الدبيب ــد احلمي وكان عب
الوطنيــة املنتهيــة واليتهــا، قــد أمــر يــوم االثنــن »بإعــالن 
ملــدة  املســّير  الطيــران  عمليــات  غرفــة  يف  االســتنفار 
أســبوع واســتخدام الذخيــرة احليــة جتــاه أي حتــركات 

مشــبوهة مبحيــط العاصمــة طرابلــس«.

قــال  اجلويــة  القــوات  قائــد  إلــى  موجــه  بــالغ  ويف 
بغرفــة  االســتنفار  بإعــالن  تكلفــون  »بهــذا  الدبيبــة: 
عمليــات الطيــران املســير ومراقبــة حتــركات أي آليـــة 
مسلحـــة فـــي نـطـــاق مدينــة طرابلـــس الكبـــرى )نقطــة 
ــوب جســر الســبيعة وشــرق  متركــز غــرب جســر 17 جن
األمــر  نــص  يف  الدبيبــة  القويعة(«.وأوضــح  بوابــة 
»يــؤذن  أنــه  اجلويــة  القــوات  لقائــد  املوجــه  العســكري 
لكــم بالتعامــل املباشــر بالذخيــرة احليــة مــع أي حتــركات 
مشــبوهة مــن شــأنها زعزعــة االســتقرار وتثبيــت ذلــك 

واإلحداثيــات«. اجلــوي  بالتصويــر 

وبعــد ســاعات فقط،مــن انــدالع االشــتباكات أعلــن 

ــان  ــل البرمل ــف مــن قب ــي املكل ــوزراء الليب ــس ال ــب رئي مكت
طرابلس.وعبــر  العاصمــة  غــادر  أنــه  باشــاغا  فتحــي 
باشــاغا عــن تفاجئــه بالتصعيــد العســكري إثــر دخولــه 
الوحــدة  حلكومــة  تابعــة  مجموعــات  العاصمة،وحّمــل 
ــة املســؤولية عــن  ــد الدبيب ــد احلمي ــة برئاســة عب الوطني
األحــداث، واصفــا احلكومــة بأنهــا »ســاقطة وطنيــا«.

حســابه  علــى  تغريــدات  سلســلة  يف  باشــاغا  وقــال 
للعاصمــة  الســلمي  دخولنــا  تويتر:«رغــم  يف  الرســمي 
طرابلــس دون اســتخدام العنــف وقــوة الســالح واســتقبالنا 

:«فوجئنـــا  باشـــاغا  فتحـــي 
العســـكري  بالتصعيـــد 
اخلطيـــر الـــذي أقدمـــت عليه 
تابعـــة  مســـلحة  مجموعـــات 
الوالية«. للحكومـــة منتهيـــة 
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مــن قبــل أهــل طرابلــس األفاضــل، فوجئنــا بالتصعيــد 
مجموعــات  عليــه  أقدمــت  الــذي  اخلطيــر  العســكري 

الواليــة«. تابعــة للحكومــة منتهيــة  مســلحة 

ــع:«إن تعريــض ســالمة املدنيــن للخطــر جرميــة  وتاب
يعاقــب عليهــا القانــون، وال ميكــن أن نســهم يف املســاس 
بالســالم  جئنــا  اآلمنــن.  وأهلهــا  العاصمــة  بأمــن 
وللســالم وباحلكمــة وتغليــب املصلحــة الوطنيــة نزعنــا 
فتيــل الفتنــة ولــم نــرَض مبجــاراة اخلارجــن عــن القانــون 
ســلوكيات  للخطر«.وأضــاف:«إن  املدنيــن  وتعريــض 

احلكومــة منتهيــة الواليــة الهســتيرية ومواجهتهــم للســالم 
بالعنــف والســالح دليــل قاطــع علــى أنهــا ســاقطة وطنيــا 
وأخالقيــا وال متتلــك أي مصداقيــة إلجــراء انتخابــات 

نزيهــة وشــفافة«.

الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  املقابل،وصفــت  ويف 
فتحــي  االســتقرار  حكومــة  رئيــس  دخــول  الليبيــة، 
إلثــارة  بائســة  »محاولــة  طرابلس،بأنهــا  إلــى  باشــاغا 
إدانتهــا  عــن  احلكومــة  والفوضى«.وأعربــت  الرعــب 
ــة اخلارجــة  ــا بـــ »اإلجرامي ــي وصفته هــذه »األعمــال الت

تشـــهد القاهرة اجتماعات املسار 
الدســـتوري بني مجلســـي النواب 
األمم  بعثـــة  والدولة،برعايـــة 
املتحـــدة للدعـــم يف ليبيا،لبحث 
دســـتورية  لقاعـــدة  التوصـــل 

لالنتخابـــات.
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ــة  ــزة األمني ــت كل األجه ــا وجه ــدة أنه ــون« مؤك عــن القان
أمــن  يهــدد  مــن  كل  مــع  بشــدة  للتعامــل  والعســكرية 

وســالمتهم. املواطنــن 

وأثــارت االشــتباكات األخيــرة مخاوف كبيرة من جتدد 
الصــراع يف ليبيا،وقــال منســق السياســة اخلارجيــة يف 
االحتــاد األوروبــي، جوزيــب بوريــل،إن االحتــاد األوروبــي 
يراقــب عــن كثــب التطــورات يف ليبيــا وأن »مــا يحــدث 
اخلاصــة  املستشــارة  نــددت  للغاية«.فيمــا  مقلــق  أمــر 
لــأمم املتحــدة يف ليبيــا ســتيفاني وليامــز، بالتصعيــد 
يف طرابلــس، مطالبــة بـ«الكــف عــن اخلطــاب التحريضــي 

واملشــاركة يف االشــتباكات وحشــد القــوات«.

ــة  ــي األطــراف الليبي ــان العرب ــب البرمل مــن جانبه،طال

بضبــط النفــس وتغليــب املصلحــة الوطنيــة العليــا ،وحــذر 
ملوجــات  فريســة  الليبيــة  الدولــة  تــرك  خطــورة  مــن 
املســار  جلنــة  اجتماعــات  أهميــة  علــى  العنف،مشــددا 
والدولــة  النــواب  مجلــس  بــن  املشــتركة  الدســتوري 
الليبيــة التــي تســتضيفها مصــر برعايــة األمم املتحــدة 
للدفــع قدمــا نحــو تعزيــز األمــن واالســتقرار يف ليبيــا 

الكــرمي. العيــش  تطلعــات شــعبها يف  وحتقيــق 

ــن  وتشــهد القاهــرة اجتماعــات املســار الدســتوري ب
املتحــدة  األمم  بعثــة  والدولة،برعايــة  النــواب  مجلســي 
دســتورية  لقاعــدة  التوصــل  ليبيا،لبحــث  يف  للدعــم 
لــأمم  العــام  األمــن  مستشــارة  لالنتخابات.وأعلنــت 
املتحــدة ســتيفاني وليامز،االثنــن املامضــي، أن أعضــاء 
ــى  ــوا إل ــة وصل ــواب والدول ــة املشــتركة ملجلســي الن اللجن

نـــددت املستشـــارة اخلاصـــة لـــأمم املتحدة يف ليبيـــا ســـتيفاني وليامز، 
بالتصعيـــد يف طرابلـــس، مطالبـــة بـ«الكـــف عـــن اخلطـــاب التحريضي 

واملشـــاركة يف االشـــتباكات وحشـــد القوات«.
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توافــق حــول أجــزاء مهمــة مــن مســودة الدســتور مبــا 
والقضائيــة. التشــريعية  بالســلطة  املتعلقــة  تلــك  فيهــا 

وأشــادت ويليامــز،يف سلســلة تغريــدات لهــا مبوقــع 
خــالل  تقدمــا  حتقيــق  مؤكــدة  باملشــاورات  »تويتــر«، 
ــر مــن مــواد  ــى عــدد كبي اليومــن املاضيــن والتوافــق عل
مســودة الدســتور الليبــي، مطالبــة باســتمرار ســير وتيــرة 
العمــل علــى هــذا النحــو اإليجابــي وبشــكل بنــاء والعمــل 
والتفــاوض  احلــوار  لغــة  وإعــالء  عاليــة  وطنيــة  بــروح 

وتقــدمي التنــازالت مــن أجــل ليبيــا وكل الليبيــن.

وطفــت أزمــة احلكومتــن إلــى الســطح منــذ تعيــن 
للحكومــة  خلفــاً  جديــدة  حكومــة  الليبــي  البرملــان 
وتعثــر  السياســي  اجلمــود  مــن  أشــهر  بعــد  الســابقة، 
إجــراء االنتخابــات التشــريعية والرئاســية يف موعدهــا 

املاضــي )ديســمبر 2021(، وباتــت تهــدد بإعــادة البــالد 
إلــى دوامــة القتــال املطــول الــذي غرقــت فيــه علــى مــدى 
الســنوات املاضيــة، قبــل أن ترســي األمم املتحــدة ســالماً 

أو توافقــاً نســبياً اســتمر حوالــي عامــن.

مشــاهد ضبابيــة تعتــري املشــهد السياســي الليبــي 
ومــدى  احلكومتــن  مصيــر  حــول  تســاؤالت  ظــل  يف 
أن  واضحــا  ومآالته.ويبــدو  الشــرعية  صــراع  احتــدام 
توافقــات  الــى  الوصــول  يف  يتمثــل  احلقيقــي  التحــدي 
حتقيــق  شــأنها  شــاملة،من  وطنيــة  مصاحلــة  وارســاء 
وضمــان بيئــة صاحلــة إلجــراء انتخابــات حتتــرم فيهــا 
اخلالفــات  مسلســل  اســتمرار  ظــل  يف  النتائج،خاصــة 
االمنيــة  العراقيــل  واســتمرار  الفرقــاء  بــن  والتصعيــد 
والتدخــالت اخلارجيــة وكلهــا أســباب تهــدد باســتمرار 

البــالد. األزمــة يف 
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شريف الزيتوني

ــص  ــة تخ ــة الليبي ــد األزم ــذايف، مل تع ــر الق ــد معّم ــام العقي ــة بنظ ــام 2011، واإلطاح ــذ الع من

الليبيــن لوحدهــم. أطــراف كثــرية تدخلــت وتداخلــت مصالحهــا يف ليبيــا. أغلبهــا يف الســنوات 

األوىل كان مشــاركا يف الجرميــة حتــى بســلبية املوقــف، لكــن أطرافــا أخــرى تــدرك أن أي تعقيــد 

يف امللــف لــه تأثــريات عليهــا، فاختــارت أن تدخــل بثقلهــا فيــه ســواء لضــان اســتقرارها، ســواء 

يف مســاعدة الفرقــاء الليبيــن عــى تجــاوز الخالفــات التــي طــال أمدهــا، بــل إن بعــض القــوى 

ــي ويف أغلبــت الفــرات كانــت  ــا للحــل الليب ــري يف رؤيته ــة بشــكل كب ــة كانــت متقارب اإلقليمي

عــى تنســيق دائــم مــن أجــل طــرح املبــادرات.

التقارب املصري املغربي
 وتأثيره على األزمة الليبية
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مصــر واملغــرب مــن األطــراف التــي تعتبــر نافــذة يف 
امللــف الليبــي ويحســب لهــا حســاب يف كل اخلطــوات. 
تأثيــرا  األكثــر  كانــت  القاهــرة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
القــرب  إلــى  بالنظــر  مهــم،  دور  لعــب  يف  ورغبــة 
اجلغــرايف واحلســابات السياســية، والليبيــون أنفســهم 
يدركــون تلــك االعتبــارات، فــإن املغــرب بــدأ حتركاتــه 
اســتضافة  خــالل  مــن   ،2015 العــام  يف  أساســا 
كبيــرة  تبعــات  لــه  كانــت  الــذي  الصخيــرات  مؤمتــر 
علــى مســتقبل العمليــة السياســية يف ليبيــا، ســواء يف 
منحاهــا اإليجابــي عبــر خلــق فكــرة املؤمتــرات وجمــع 
املختلفــن، وحتــى يف مــا هــو ســلبي باعتبــاره املؤمتــر 
ــه  الــذي ســاهم يف انقســام كبيــر، لكــن عمومــا أخــذ من
املغــرب موقعــا يف األزمــة وجنــح بعــده يف جمــع الليبيــن 
حتــى يف مراحــل احلــوارات يف 2020، التــي أفــرزت 
يف النهايــة حــوارا سياســيا انتهــى يف جنيــف بانتخــاب 

حكومــة وحــدة وطنيــة.

تقاربتــا  والربــاط  القاهــرة  أن  األمــر  يف  اجلديــد 
بشــكل كبيــر يف الرؤيــة نحــو احلــل الليبــي. والتطــورات 
العدالــة  حــزب  خــروج  مــع  بــدأت  بالتأكيــد  اجلديــدة 
والتنميــة مــن احلكومــة وصعــود حــزب التجمــع الوطنــي 
لأحــرار، حيــث حــاول رئيــس احلكومــة عزيــز اخنــوش 
ــا  ــى خــالف م ــة عل ــة املغربي ــر السياســات احلكومي تغيي
كان يتبعــه احلــزب اإلســالمي ســواء فيمــا يتعلــق بليبيــا 
ــرب  ــا إخــوان املغ ــي اصطــف فيه ــا الت ــة القضاي أو ببقي
وزيــر  توجــه  اإلطــار  ذلــك  ويف  بعينهــا.  أطــراف  مــع 
اخلارجيــة املغربــي ســامح شــكري إلــى املغــرب يف زيــارة 
لبحــث مســتجدات  مــاي،  9 و10  بــن  يومــن  دامــت 
األزمــة يف ليبيــا مــع نظيــره املغربــي ناصــر بوريطــة، أيــن 
ــات النظــر خلــروج  ــرؤى ووجه ــارب ال ــران تق ــد الوزي أك
الليبيــن بحــل ينهــي كوابيــس اخلالفــات التــي طالــت 

منـــذ العـــام 2011، واإلطاحـــة بنظام العقيـــد معّمر القذايف، لم تعـــد األزمة الليبية تخـــص الليبيني لوحدهم. 
أطـــراف كثيـــرة تدخلـــت وتداخلـــت مصاحلهـــا يف ليبيـــا. أغلبها يف الســـنوات األولـــى كان مشـــاركا يف اجلرمية حتى 
بســـلبية املوقـــف، لكـــن أطرافـــا أخرى تـــدرك أن أي تعقيد يف امللـــف له تأثيرات عليهـــا، فاختـــارت أن تدخل بثقلها 

فيه ســـواء لضمان اســـتقرارها، ســـواء يف مســـاعدة الفرقـــاء الليبيني على جتـــاوز اخلالفات التـــي طال أمدها
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أســوء  كان  الــذي  العنــف  لعــودة  فرضيــة  أي  ويبعــد 
مشــهد عاشــتها البــالد ألكثــر مــن عشــرية.

ــث عــن احتضــان القاهــرة  ــاء كان فرصــة للحدي اللق
ملشــاورات ومفاوضــات املســار الدســتوري بــن مجلســي 
القاهــرة  يف  جــرت  والتــي  للدولــة  واألعلــى  النــواب 
خــالل األيــام املاضيــة، وأكــدت فيهــا املستشــارة األمميــة 
ســتيفاني وليامــز، عــن توافــق أعضــاء اللجنــة املشــتركة 
الدســتور«،  مســودة  مــن  مهمــة  »أجــزاء  حــول  الليبيــة 
األخيــرة  الفرصــة  »تشــكل  املشــاورات  أن  إلــى  منبهــة 
الليبــي  الشــعب  لتوقعــات  مبصداقيــة  لالســتجابة 
وإحــراز تقــدم ملمــوس بشــأن هــذه القضايــا«. كمــا كان 
لقــاء شــكري وبوريطــة خطــوة مصريــة ملزيــد تقريــب 
املواقــف املغربيــة نحــو الرؤيــة املصريــة لــكل مــا يحصــل 
ال  التــي  باشــاغا  بحكومــة  ليبيــا، حتــى يف عالقــة  يف 
شــرعية  علــى  اســتنادا  لهــا  دعمهــا  القاهــرة  تخفــي 

النــواب. مجلــس 

بــن  نقــاط االلتقــاء  مــن  مواجهــة اإلرهــاب أيضــا 
واجهــة  كانــت  باعتبارهــا  وليبيــا  واملغــرب،  مصــر 
للتنظيمــات املتطرفــة، بــل ومازالــت تتهددهــا املخاطــر 
مــن خــالل املعلومــات عــن عــودة تنظيــم داعــش إلــى 
ــدول  ــة مــن جهــة بعــض ال ــى احلــدود الليبي التحــرك عل
اإلفريقيــة. وعلــى هــذا األســاس جتــري املشــاورات بــن 
البلديــن، لكــي ال تعــود الســنوات املخيفــة التــي تســببت 
القاهــرة  ليبيــة بأكملهــا، والواقــع أن  يف تدميــر مــدن 
كانــت واضحــة منــذ البدايــة حــول هــذا املوضــوع مــن 
خــالل دعمهــا للجيــش يف حســم املعــارك مــع اإلرهــاب. 
ويف آخــر التطــورات حــول مواجهــة اإلرهــاب عقــد يف 
املغــرب يــوم 11 مايــو اجلــاري، اجتمــاع موســع للتحالــف 
الدولــي ضــد تنظيــم »داعــش« اإلرهابــي، الــذي انعقــد 
علــى مســتوى وزراء اخلارجيــة، بدعــوة وزيــر اخلارجيــة 
أنتونــي  األمريكــي  ونظيــره  بوريطــة  ناصــر  املغربــي 
مختلــف  مــن  بالعالــم  دولــة   76 ومشــاركة  بلينكــن، 

القــارات.

القاهـــرة والرباط تقاربتا بشـــكل كبير يف الرؤية نحـــو احلل الليبي. والتطورات اجلديـــدة بالتأكيد بدأت مع خروج 
حـــزب العدالـــة والتنمية مـــن احلكومة وصعود حزب التجمـــع الوطني لأحرار، حيث حـــاول رئيس احلكومة عزيز 
اخنـــوش تغييـــر السياســـات احلكومية املغربية على خالف ما كان يتبعه احلزب اإلســـالمي ســـواء فيما يتعلق بليبيا 

أو ببقيـــة القضايا التـــي اصطف فيها إخوان املغـــرب مع أطراف بعينها
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وقالــت اخلارجيــة املغربيــة يف بيــان عــن االجتمــاع 
ــة االنخــراط  ــن مواصل ــة أخــرى ضم ــه »يشــكل مرحل إن
التركيــز  مــع  داعــش،  مكافحــة  يف  الدولــي  والتنســيق 
علــى القــارة اإلفريقيــة وتطــور التهديــد اإلرهابــي يف 
الــدول  بــن  الشــرق األوســط ومناطــق أخــرى«، ومــن 
ليبيــا التــي مازالــت بيئــة هشــة يف ظــل عــدم االســتقرار 
ــازع املســتمر بــن حكومتــن ال يبــدو أن  السياســي والتن
مصلحتهمــا اخلاصــة أقــرب مــن مصالــح شــعب مــازال 
يســتفيق علــى أصــوات الرصــاص بــن الفتــرة واألخــرى 
آخرهــا مــا وقــع فجــر الـــ17 مــن مايــو عندمــا حاولــت 
حكومــة فتحــي باشــاغا دخــول طرابلــس األمــر الــذي 
مــع  اشــتباكات مســلحة فرضــت مغادرتــه  أســفر عــن 

فريقــه احلكومــي نحــو ســرت.

القاهــرة بدورهــا تواصــل لعــب دورهــا جتنيبــا ألي 
تطــورات خطيــرة يف ليبيــا، حيــث حــذرت مــن التطــورات 
يف العاصمــة الليبيــة طرابلــس بعــد انــدالع اشــتباكات 
بــن مجموعــات مواليــة لفتحــي باشــاغا وأخــرى مواليــة 

لعبــد احلميــد الدبيبــة، وقالــت يف بيــان لهــا إنهــا »تتابــع 
علــى  وتؤكــد  طرابلــس،  يف  اجلاريــة  التطــورات  بقلــق 
واحلفــاظ  ليبيــا،  يف  الهــدوء  علــي  احلفــاظ  ضــرورة 
الليبــي«،  الشــعب  ومقــدرات  واملمتلــكات  األرواح  علــي 
ــة  ــس ومواصل ــط النف ــى ضب ــع األطــراف إل ــة جمي داعي

احلــوار.

املصــري  املوقفــن  أن  إذن  اســتنتاجه  ميكــن  مــا 
الليبــي متقاربــان بشــكل كبيــر،  واملغربــي حــول امللــف 
مســتويات  علــى  متواصــل  بينهمــا  التنســيق  أن  ويبــدو 
االســتقرارار يف  منــاخ  علــى  اإلبقــاء  أجــل  مــن  عليــا، 
بلــد مــازال شــبح احلــرب يخّيــم عليــه يف غيــاب نوايــا 
حقيقيــة للخــروج ممــا هــو انتقالــي إلــى مــا هــو دائــم 
وذلــك ال يتــم إال عبــر انتخابــات مُتنــح فيهــا اخليــارات 
مســتقبلهم  يف  ميثلهــم  مــن  يحــددوا  لكــي  لليبيــن 

السياســي.

مصـــر واملغـــرب من األطراف التي تعتبر نافذة يف امللف الليبي ويحســـب لها حســـاب يف كل اخلطـــوات. وعلى الرغم 
مـــن أن القاهـــرة كانـــت األكثر تأثيـــرا ورغبة يف لعب دور مهم، بالنظر إلى القرب اجلغرايف واحلســـابات السياســـية، 
والليبيـــون أنفســـهم يدركـــون تلـــك االعتبـــارات، فـــإن املغـــرب بـــدأ حتركاتـــه أساســـا يف العـــام 2015، من خالل 

اســـتضافة مؤمتـــر الصخيـــرات الذي كانت لـــه تبعات كبيرة على مســـتقبل العملية السياســـية يف ليبيا
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جناة فقيري

يف زيــارة غــري معلنــة، حــل وزيــر الخارجيــة الــرويس ســريغي الفــروف بالجزائــر  يف العــارش مــن شــهر مايــو الجــاري  يف لقــاء 

»إلحيــاء عالقــات دبلوماســية تاريخيــة تربــط البلديــن«. تنــاول خاللــه الطرفــان ملفــات كثــرية مــن بينهــا امللــف الطاقــي 

والتعــاون العســكري واإلســراتيجي كــا تــم عــى هامــش هــذه الزيــارة دعــوة الرئيــس الجزائــري عبــد الحميــد تبــون لزيــارة 

روســيا. وبقــدر مــا يــرى الكثــريون أنــه »تحــرك رويس ذيك لحشــد حلفــاء«، مــن شــال إفريقيــا خاصــة مــع حضورهــا يف 

ــد عــى ســريورة  ــة تؤك ــا دبلوماســية عادي ــرى البعــض اآلخــر أنه ــي مؤخــرا، ي ــس التون ــي واســتدعائها للرئي ــف الليب املل

واســتمرار العالقــات الروســية مــع دول تربطهــا بهــا مصالــح مشــركة وعالقــات تاريخيــة.

اجلزائر وروسيا يف ظل احلرب..حياد بني خيارين البديل 
ألجل مصاحلها أو احلليف حفاظا على مصاحلها



13 اخلميس 19  مايو   2022  العدد : 214

ملركــز  التابعــة  التحليليــة  األبحــاث  إحــدى  يف 
دراســات جزائــري يقــول كاتــب املقــال اإلفتتاحــي »تعتبــر 
املغاربيــة  روســيا  رئيســية يف سياســة  حلقــة  اجلزائــر 
لالعتبــارات  نتيجــة  فقــط  ليــس  واإلفريقيــة،  بــل 
االيديولوجيــة القدميــة التــي متيــز العالقــات اجلزائريــة  
ذلــك  تتعــدى  بــل  اجلزائــر،  اســتقالل  منــذ  الروســية 
إلــى العمــل أيضــا علــى تطويــر املصالــح االقتصاديــة 
ثــالث قطاعــات رئيســية هــي الطاقــة  بالتركيــز علــى 
املجــاالت  يف  التقنــي  والتعــاون  والغــاز(،  )النفــط 
أن  العســكري..كما  والتعــاون  والتنمويــة،  الصناعيــة 
واقــع العالقــات الروســية – اجلزائريــة محكــوم بعــدة 
حســابات  وشــبكة  تاريخــي،  مبيــراث  مرتبطــة  أبعــاد 

هنــاك  وبالتالــي  وعســكرية،  طاقويــة  جيوسياســية، 
مصالــح مشــتركة بــن اجلزائــر وروســيا تزيــد مــن عمــق 

اإلســتراتيجي«. التحالــف 

عــام  إلــى  اجلزائريــة  الروســية  العالقــات  تعــود 
االحتــاد  كان  اجلزائر،حيــث  اســتقالل  تاريــخ   1962
حــرب  ســاندت  التــي  الــدول  أبــرز  مــن  الســوفييتي 
أول  وكانــت  وعســكريا،  سياســيا  اجلزائريــة  التحريــر 
دولــة يف العالــم تعتــرف باحلكومــة اجلزائريــة املؤقتــة 
لتتالــى  رســمية.  دبلوماســية  عالقــات  معهــا  وأقامــت 
التعــاون  واتفاقيــات  املتبادلــة  الزيــارات  ذلــك  بعــد 

عديــدة. مجــاالت  يف  والشــراكة 

 »تعتبر اجلزائر حلقة رئيســـية يف سياســـة روسيا املغاربية بل واإلفريقية، ليس فقط نتيجة لالعتبارات 
االيديولوجيـــة القدميـــة التي متيـــز العالقات اجلزائرية  الروســـية منذ اســـتقالل اجلزائـــر، بل تتعدى 
ذلـــك إلـــى العمل أيضـــا على تطويـــر املصالح االقتصاديـــة بالتركيز علـــى ثالث قطاعات رئيســـية هي 

الطاقـــة )النفـــط والغاز(، والتعاون التقنـــي يف املجاالت الصناعية والتنموية، والتعاون العســـكري«
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الروســية  احلــرب  بدايــة  منــذ  اجلزائــر  التزمــت 
األوكرانيــة موقــف احليــاد حيــث كشــف مديــر االتصــال 
عبــداوي،  احلميــد  عبــد  اخلارجيــة  بــوزارة  واإلعــالم 
الدولــة  سياســة  أن  مؤكــدا  اجلزائــري  املوقــف  عــن 
واضحــة  الدوليــة،  املســائل  خصــوص  يف  اجلزائريــة 
البلــدان،  بــن  النزاعــات  يف  التدخــل  عــدم  وهــي 

األوكرانيــة.  الروســية  احلــرب  مــن  ذاتــه  املبــدأ  وهــو 
متصــل،  ســياق  يف  اجلزائريــة  اخلارجيــة  واســتنكرت 
والتــي  باجلزائــر   األوكرانيــة  الســفارة  بــه  قامــت  مــا 
ــاع عــن  ــن للمشــاركة يف احلــرب والدف دعــت اجلزائري
أوكرانيــا ضــد روســيا قائــال »اجلزائــر لــن تشــارك عبــر 
عــن  بالنفــس  تنــأى  اجلزائــر  نــزاع.  أي  مواطنيهــا يف 
التدخــل يف أي نــزاع وهــذا واضــح بالنســبة للجميــع«.

كمــا جــددت اجلزائــر دعمهــا للمفاوضــات املباشــرة 
العمليــات  وقــف  أجــل  مــن  وأوكرانيــا  روســيا  بــن 
العســكرية عبــر تكثيــف اجلهــود الدبلوماســية الدوليــة 
وصــف  جانبــه  مــن  الراهنــة،  األزمــة  حلــل  الراميــة 

الروســـية  احلـــرب  بدايـــة  منـــذ  اجلزائـــر  التزمـــت   -
األوكرانيـــة موقـــف احلياد...كما جـــددت اجلزائر دعمها 
للمفاوضات املباشـــرة بني روســـيا وأوكرانيا من أجل وقف 
العمليـــات العســـكرية عبر تكثيف اجلهود الدبلوماســـية 

الدوليـــة الراميـــة حلـــل األزمـــة الراهنة
- يعتبـــر الكثيـــرون أن اجلزائر يف أزمـــة احلرب هذه متر 
بتجربـــة هامـــة لقـــوة دبلوماســـيتها حيـــث تقـــف موقف 
احلياد بـــني خيارين، البديل ألجـــل مصاحلها أو احلليف 
حفاظـــا على مصاحلهـــا أيضا، موقف يـــراه البعض صعبا 
ويـــراه البعـــض اآلخـــر جريئـــا يثبت قـــوة الدبلوماســـية 
اجلزائريـــة وقدرتهـــا علـــى احلفـــاظ على دائـــرة حلفائها 

رغـــم خالفاتهم
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الفــروف  ســيرغي  الروســي  اخلارجيــة  وزيــر  وصــف 
أزمــة  مــن  موقفهــا  للجزائــر  الأخيــرة  زيارتــه  خــالل 
عاليــا  تقــدر  »بــالده  أن  قائــال  بـ«املتــزن«.  أوكرانيــا 
العســكرية  العمليــة  حيــال  املتــزن  اجلزائــري  املوقــف 
اجلانــب  مســتوى  علــى  ســواء  أوكرانيــا،  يف  اجلاريــة 

الدوليــة.« املحافــل  يف  أو  الثنائــي 

املغاربــي  البلــد  اجلزائــر  تعتبــر  أخــرى  جهــة  مــن 
األزمــة  »أســاس  القمــح  يســتورد  ال  الــذي  الوحيــد 
الغذائيــة التــي تهــدد العالم«مــن روســيا وأوكرانيــا وفقــا 
 ،oec.world إلحصائيــات مركــز التعقيــد اإلقتصــادي
إذا تعتبــر معظــم وارداتهــا مــن فرنســا وأملانيــا، وبعــد 
 2021 عــام  أواخــر  فرنســا  مــع  دبلوماســي  خــالف 

القمــح منهــا. إلــى حظــر واردات  دفعهــا 

ــر  ــا أن اجلزائ ــن اعتبرن أمــا يف املجــال الطاقــي، ولئ
إيجابيــا  تتأثــر  التــي ميكــن أن  الــدول  تكــون مــن  قــد 
مــن احلــرب الروســية األوكرانيــة، باعتبــار صادراتهــا 
تبقــى  اجلزائــري  الغــاز  إنتاجيــة  أن   إال  الغــاز  مــن 
وأوضــح  الروســية،  نظيرتهــا  مــع  مقارنــة  ضعيفــة، 
الرئيــس التنفيــذي األســبق لســوناطراك يف تصريحــات 
إعالميــة خاصــة إلحــدى القنــوات األجنبــة، أن اجلزائــر 
تصــدر يف أحســن األحــوال مــا بــن 20 إلــى 30 مليــار 
إلــى  مليــاراً   12 ونحــو  إيطاليــا،  إلــى  مكعــب  متــر 
البرتغــال وإســبانيا، وكميــات أخــرى أقــل نحــو فرنســا 
الغــاز  »كميــات  قائــال  أخــرى.  ودول  واليونــان  وتركيــا 

أمـــا يف املجـــال الطاقـــي، ولئن اعتبرنـــا أن اجلزائر قـــد تكون من الـــدول التي ميكـــن أن تتأثر إيجابيا 
مـــن احلـــرب الروســـية األوكرانية، باعتبـــار صادراتها من الغـــاز إال أن  إنتاجية الغـــاز اجلزائري تبقى 

ضعيفـــة، مقارنة مع نظيرتها الروســـية
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ــا تفــوق 42  ــى أوروب التــي تصدرهــا اجلزائــر ســنويا إل
مليــار متــر مكعــب، بينمــا بإمــكان أنبــوب روســي واحــد 

أن يضــخ هــذه الكميــات«.

ورغــم ذلــك فــإن اجلزائــر ســتكون أحــد املســتفيدين 
بــن  تأّثــرا  واألقــل  الطاقــي  املجــال  يف  احلــرب  مــن 
الــدول املغاربيــة ورمبــا ســتكون أيضــا البديــل الرئيســي 
لروســيا يف أوروبــا، رغــم اســتحالة تغطيــة الضــخ الهائــل 
الــذي يغطــي 40 % مــن احلاجيــات  للغــاز الروســي 
أزمــة  يف  اجلزائــر  أن  الكثيــرون  يعتبــر  األوروبيــة.  

دبلوماســيتها  لقــوة  هامــة  بتجربــة  هــذه متــر  احلــرب 
حيــث تقــف موقــف احليــاد بــن خياريــن، البديــل ألجــل 
مصاحلهــا أو احلليــف حفاظــا علــى مصاحلهــا أيضــا، 
اآلخــر  البعــض  ويــراه  صعبــا  البعــض  يــراه  موقــف 
وقدرتهــا  اجلزائريــة  الدبلوماســية  قــوة  يثبــت  جريئــا 
علــى احلفــاظ علــى دائــرة حلفائهــا رغــم خالفاتهــم. 
ــار اجلزائــر فائــزا يف تداعيــات احلــرب  وال ميكــن اعتب
أجمــع  العالــم  علــى  بضاللهــا  تلقــي  التــي  الوخيمــة 
وتنــذر بانفجــار لأســعار وأزمــة غــذاء حــادة يف األفــق 

اســتمرارها. حــال  يف 

ســـتكون  اجلزائـــر  فـــإن  ذلـــك  -ورغـــم 
أحـــد املســـتفيدين من احلـــرب يف املجال 
الـــدول  بـــني  تأثّـــرا  واألقـــل  الطاقـــي 
املغاربيـــة ورمبـــا ســـتكون أيضـــا البديل 

أوروبـــا لروســـيا يف  الرئيســـي 

- تعتبـــر اجلزائـــر البلـــد املغاربـــي الوحيـــد الذي 
الغذائيـــة  األزمـــة  »أســـاس  القمـــح  يســـتورد  ال 
التـــي تهـــدد العالم«مـــن روســـيا وأوكرانيـــا وفقـــا 
oec. إلحصائيـــات مركز التعقيـــد اإلقتصـــادي
world، إذا تعتبـــر معظم وارداتها من فرنســـا 

وأملانيا
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رامي التلغ

سلسلة زيادات األسعار يف تونس: 
االسباب والتأثيرات

ســجلت أســواق تونــس ارتفاعــا غــري مســبوق يف أســعار الســلع واملنتجــات مبختلــف فئاتهــا،إذ 

دفعــت األزمــة االقتصاديــة الخانقــة، التــي تعصــف بتونــس، وغــالء أســعار املــواد الغذائيــة، 

الغذائيــة، والتقليــل مــن اســتهالكهم، واالســتغناء عــن  التونســين إىل تغيــري عاداتهــم 

ــواد األساســية. ــالد نقصــاً يف امل ــه الب ــاين في ــات، يف وقــت تع الرفاهي
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ويف عـــام واحد، بلغ معـــدل التضخم %7.2 يف تونس، 
و%8.7 بالنســـبة للمنتجـــات الغذائيـــة، ويف شـــهر مـــارس 
املاضـــي، الحـــظ املعهـــد الوطني لإلحصـــاء، ارتفاع أســـعار 
أساســـًا  ذلـــك  ويرجـــع   ،1.1% بنســـبة  الغذائيـــة  املـــواد 
املعدنيـــة، واملشـــروبات  امليـــاه  أســـعار مجموعـــة  زيـــادة  إلـــى 
الغازيـــة، وعصائـــر الفاكهـــة، بنســـبة 2.7 %، وحلـــم البقر 
بنســـبة 2.3 %، واخلضـــراوات الطازجـــة بنســـبة 2.2 %، 

ومنتجـــات احلبـــوب بنســـبة %1.3.

ومـــع حـــد أدنـــى لألجـــور يبلغ نحـــو 130 يـــورو، يكافح 
التونســـيون ملـــلء ســـلتهم التقليدية اخلاصة بالتســـوق، إذ 
بلـــغ ســـعر 5 لتـــرات مـــن زيت الزيتـــون نحو ثالثـــن دينارًا، 
وهـــو مـــا يكســـبه العامـــل العـــادي يف اليـــوم، ووصـــل ســـعر 
كيلـــو اللحـــم 35 دينارًا )10.80 يـــورو(، يضاف إلى ذلك 

مشـــاكل النقـــص يف املـــواد األساســـية، إذ لـــم يكـــن الطحن 
والســـميد متوفريـــن ملـــدة أســـابيع، وتتـــم اآلن عملية إعادة 

التخزيـــن، لكنهـــا ال تـــزال صعبة.

وخـــالل األيـــام املاضية احتج مزارعـــون يف عدة مناطق 
الطـــرق  بعضهـــم  وقطـــع  احليوانـــي  العلـــف  غـــالء  علـــى 
بينمـــا ســـكب آخـــرون احلليـــب يف الشـــوارع مطالبـــن برفع 
األســـعار لتغطيـــة التكلفـــة وهـــددوا بقطـــع اإلنتـــاج اذا لـــم 

تتدخـــل الدولـــة.

والشـــهر املاضـــي رفعـــت احلكومة أســـعار الوقود بنســـبة 
5 % للمـــرة الثالثـــة هـــذا العام.

وقالـــت مصـــادر حكوميـــة لرويتـــرز إن املتوقـــع أن يكـــون 
يصـــل  قـــد  ممـــا  العـــام  هـــذا  شـــهريا  الوقـــود  أســـعار  رفـــع 

زادت أســـعار األجبان ومشتقات احلليب بنســـبة 8.8 يف املئة، واألسماك الطازجة بنسبة 8.6 يف املئة، 
ومشـــتقات احلبوب بنســـبة سبعة يف املئة، مقابل تراجع أســـعار الفواكه اجلافة بنسبة 4.3 يف املئة.
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بإجمالـــي الزيـــادة يف العـــام بالكامـــل إلـــى 30 باملئـــة علـــى 
األقـــل.

يف ســـياق مّتصل،وقـــال وزيـــر الفالحـــة محمـــود إلياس 
يـــوم اخلميـــس 12 مايـــو  »ســـيقع  اليـــوم األربعـــاء  حمـــزة 
مراجعـــة ســـعر للبيـــض والدواجـــن واحلليـــب مبـــا يضمـــن 

هامـــش الربـــح للمنتجـــن«.

وأضـــاف »املســـتهلك التونســـي عليـــه مســـاندة الفـــالح 
عبـــر  احلســـاس  االقتصـــادي  الوضـــع  هـــذا  يف  التونســـي 

التونســـي«. الغذائـــي  لألمـــن  ركيـــزة  الفـــالح  ألن  العالـــم 

نفـــس  تصريحـــات  ضحيـــة  التونســـي  املســـتهلك  وكان 
الفريـــق احلكومـــي وتناقـــض أقوالـــه خـــالل يومـــن فعلـــى 
أرض الواقـــع فّعلـــت الزيـــادة يف االســـعار بالنســـبة لبعـــض 
املنتوجـــات الفالحيـــة منـــذ اعـــالن وزيـــر الفالحة يف نشـــرة 
االخبـــار عـــن ذلـــك بالرغـــم مـــن عـــدم صدورها رســـميا من 

قبـــل وزارة التجـــارة او احلكومـــة.

عـــادة مـــا تكـــون اخلالصة هـــي اخلامتة لكن اثـــر ما ورد 
يف تصريحـــات الناطـــق الرســـمي باســـم احلكومـــة خـــالل 
نقطـــة اعالميـــة ونفـــي مـــا جـــاء يف تصريحـــات زميله جند 
يف  والتضـــارب  التراجـــع  هـــذا  ضحيـــة  كان  التونســـي  ان 

التصريحـــات إذ أن أســـعار املـــواد الفالحية التـــى مت ذكرها 
وهـــي احلليـــب والبيـــض واللحـــوم البيضـــاء متـــت الزيـــادة 
فيهـــا فعليـــا مـــن قبـــل الباعـــة فـــور اعـــالن وزيـــر الفالحـــة 
عـــن ذلـــك وتبعـــا لذلـــك ارتفعـــت معهـــا اغلـــب املنتوجـــات 
املتربطـــة بهـــا وقـــد اســـتغلت املقاهـــي واملطاعـــم ومحـــالت 

يتأثـــر  بـــأن  واملراقبـــون  اخلبـــراء  توقـــع 
االقتصاد التونســـي بشكل نســـبي باألزمة 
يف أوكرانيـــا، ألســـباب تتعلـــق بالســـياحة 
واملعـــادن  النفـــط  أســـعار  ارتفـــاع  وأيضـــا 
بأســـعار  اخلاصـــة  التوتـــرات  وكذلـــك 
العمـــالت، وكذلـــك بســـبب اعتمـــاد البالد 
علـــى نحـــو 60 يف املئة من القمـــح الوارد 

روســـيا. من 
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بتســـعيرة  وانطلقـــت  الزيـــادة  هـــذه  بالتفصيـــل  البيـــع 
جديـــدة.

كمـــا زادت أســـعار األجبـــان ومشـــتقات احلليـــب بنســـبة 
8.8 يف املئـــة، واألســـماك الطازجـــة بنســـبة 8.6 يف املئـــة، 
ومشـــتقات احلبـــوب بنســـبة ســـبعة يف املئـــة، مقابـــل تراجع 

أســـعار الفواكـــه اجلافـــة بنســـبة 4.3 يف املئـــة.

وشـــهدت أســـعار املـــواد املصنعـــة هـــي األخـــرى ارتفاعـــًا 
بنســـبة 8.4 يف املئـــة، باحتســـاب االنـــزالق الســـنوي، وفـــق 

بيانـــات املعهـــد الوطنـــي لإلحصـــاء.

وأرجـــع املصـــدر ذاتـــه ذلـــك، أساســـًا، إلـــى ارتفـــاع أســـعار 
املواد الصيدلية بنســـبة 4.1 يف املئة، ومواد البناء بنســـبة 
11.2 يف املئـــة، واملالبـــس واألحذيـــة بنســـبة 9.8 يف املئـــة، 

ومـــواد التنظيـــف بنســـبة 5.9 يف املئة.

كمـــا اجتهـــت أســـعار اخلدمـــات صعـــودًا لتزيـــد بنســـبة 
4.7 يف املئـــة، ويعـــزى ذلـــك باألســـاس إلـــى ارتفـــاع أســـعار 
خدمـــات املطاعـــم واملقاهـــي والنـــزل بنســـبة 7.1 يف املئـــة، 
وخدمات الصحة بنســـبة 4.1 يف املئة، وأســـعار اإليجارات 

بنســـبة 4.4 يف املئـــة.

وبـــن املعهد الوطنـــي لإلحصاء أن التضخـــم الضمني 
احتســـاب  دون  مـــن  التضخـــم  أي   ،2022 مـــارس  لشـــهر 
الطاقـــة والتغذيـــة، بلـــغ نســـبة 6.8 يف املئـــة بعـــد أن كان 

بحـــدود 6.6 يف املئـــة خـــالل شـــهر فبرايـــر 2022.

وشـــهدت أســـعار املـــواد احلـــرة ارتفاعـــًا بنســـبة 7.4 يف 
املئـــة مقابـــل 6.6 يف املئـــة بالنســـبة إلى املـــواد املؤطرة، مع 

بـــني املعهـــد الوطنـــي لإلحصـــاء أن التضخـــم الضمنـــي لشـــهر مـــارس 
2022، أي التضخـــم من دون احتســـاب الطاقة والتغذية، بلغ نســـبة 
6.8 يف املئـــة بعـــد أن كان بحـــدود 6.6 يف املئـــة خـــالل شـــهر فبراير 

.2022
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العلـــم أن نســـبة االنزالق الســـنوي للمـــواد الغذائية احلرة 
إلـــى  بالنســـبة  املئـــة  يف   3.6 مقابـــل  املئـــة  يف   9.7 بلغـــت 

املـــواد الغذائيـــة املؤطـــرة.

يف ذات الصدد،كشـــف وزيـــر الســـياحة التونســـي، معـــز 
بلحســـن، أن االقتصـــاد التونســـي ســـيتأّثر بشـــكل مباشـــر 
باحلـــرب الروســـية األوكرانيـــة، التي ســـتكون لهـــا تداعيات 
مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة علـــى الســـياحة يف البـــالد، والتـــي 
تعـــد أحـــد أهم مصادر الدخل، مشـــيرا إلى أنـــه من املتوقع 

أن تشـــكل احلكومـــة خليـــة أزمـــة لبحـــث تداعيـــات األمر.

االقتصـــاد  يتأثـــر  بـــأن  واملراقبـــون  اخلبـــراء  توقـــع  و 
ألســـباب  أوكرانيـــا،  يف  باألزمـــة  نســـبي  بشـــكل  التونســـي 
تتعلـــق بالســـياحة وأيضـــا ارتفـــاع أســـعار النفـــط واملعـــادن 
وكذلـــك  العمـــالت،  بأســـعار  اخلاصـــة  التوتـــرات  وكذلـــك 
بســـبب اعتمـــاد البـــالد علـــى نحـــو 60 يف املئـــة مـــن القمح 

الـــوارد مـــن روســـيا.

وتســـعى تونس، التي تعاني أســـوأ أزمة مالية، للوصول 
إلـــى اتفـــاق مـــع صنـــدوق النقد الدولـــي مقابـــل إصالحات 

ال تلقى قبوالً شـــعبيًا.

االرتفـــاع احلاد ألســـعار النفط والقمح العاملية بســـبب 
األزمـــة يف أوكرانيـــا ســـيؤثر بشـــكل قـــوي يف املاليـــة العامـــة 

يف تونس.

وبـــّن تقرير الحتاد املصـــارف العربية أن تونس تتصدر 
مرتبـــة متقدمـــة يف تصنيـــف الدول العربيـــة األكثر توريدًا 
عرضـــة  أكثـــر  يجعلهـــا  مـــا  واألوكرانـــي،  الروســـي  للقمـــح 

للتداعيـــات املاليـــة املترتبـــة عـــن زيادة األســـعار.

وضعـــف  حـــاد  مالـــي  عجـــز  مـــن  تعانـــي  التـــي  وتونـــس 
يف النمـــو تعـــّول علـــى القـــروض لتأمـــن الغـــذاء، إذ بلغـــت 
وارداتهـــا مـــن القمـــح الروســـي واألوكرانـــي، بحســـب تقرير 
بينهـــا  مـــن  طـــن،  ألـــف   1095 العربيـــة  املصـــارف  احتـــاد 
984 ألـــف طـــن، جـــرى توريدهـــا مـــن أوكرانيـــا، مبـــا قيمـــة 
196 مليـــون دوالر، بينمـــا تقـــدر قيمـــة الواردات الروســـية 

بــــ24 مليـــون دوالر.
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احلر: كان يفترض بـباشاغا التنسيق 
مع األطراف الفاعلة يف طرابلس 

حوار: سوزان الغيطاني

أعــرب الناشــط الحقوقــي واألمــن العــام للمنظمــة العربيــة لحقــوق 

ــا الدكتــور عبداملنعــم الحــر عــن تحفظــه عــى دخــول  اإلنســان بليبي

ــن  ــس م ــة فتحــي باشــاغا إىل العاصمــة طرابل ــة الليبي ــس الحكوم رئي

حيــث طريقــة الدخــول وتوقيتــه مبينــا يف مقابلــة مــع صحيفــة املرصــد 

أنــه كان يفــرض بباشــاغا  التنســيق عــى مســتوى العديــد مــن األطراف 

ــس  ــة عــى أرض الواقــع يف العاصمــة طرابلــس حيــث أن طرابل الفاعل

ليســت كتيبــة النــوايص فقــط .

إىل نص الحوار:
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يف أي ســـياق قرأت ذلك دخول فتحي باشـــاغا 
إلى طرابلس وخروجه خالل ســـاعات؟

لـــدي حتفـــظ حـــول عملية دخـــول رئيـــس احلكومة 
الليبيـــة فتحـــي باشـــاغا للعاصمـــة طرابلـــس مـــن حيث 
التوقيـــت الزمنـــي لذلـــك والكيفيـــة حيـــث أن العمليـــة 
ينقصهـــا التنســـيق على مســـتوى العديد مـــن األطراف 
الفاعلـــة بطرابلـــس على إرض الواقع فطرابلس ليســـت 

كتيبـــة النواصـــي فقط .

هل كان اندالع اشـــتباكات فور دخول باشـــاغا 
إلى طرابلس أمـــرا متوقعا؟

مـــن الطبيعـــي أن حتصـــل اشـــتباكات ألنـــه ال مكان 

لفـــرض حكومـــة باشـــاغا علـــى املناوئـــن لهـــا وخاصة 
تلـــك القـــوى املناطقية كقـــوات الزاوية وســـوق اجلمعة 

واإلسالمية.

اآلن  ليبيـــا  أن  القـــول  ميكـــن  مـــدى  أي  إلـــى 
تعانـــي مـــن ازدواج الســـلطة التنفيذيـــة يف ظل 

والدبيبـــة؟ باشـــاغا  حكومتـــي  وجـــود 

نعـــم يف ليبيـــا نعيـــش ازدواجيـــة الســـلطة التنفيذية 
حيـــث توجد ســـلطة تتمتـــع بالشـــرعية الدوليـــة ومتثل 
ليبيـــا يف كافـــة املحافـــل الدولية وســـلطة أخـــرى تتمتع 
بشـــرعية الســـلطة التشـــريعية بليبيـــا وكال الســـلطتن 

متتلـــكان شـــرعية القـــوة يف مناطـــق معينة .

عمليـــة دخـــول رئيس احلكومـــة الليبية فتحي باشـــاغا للعاصمة 
طرابلـــس ينقصها التنســـيق على مســـتوى العديد مـــن األطراف 

الفاعلـــة بطرابلس.
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وســـلطة  الدبيبـــة  ســـلطة  بـــن  الفـــرق  ومـــا 
باشـــاغا؟

أو  متحالفـــة  الدبيبـــة  حكومـــة  أن  بينهمـــا  الفـــرق 
تســـيطر علـــى مصـــرف ليبيـــا املركـــزي الـــذي مينحها 

شـــرعية اإلجنـــاز وصـــرف الرواتـــب.

السياســـية  املشـــكالت  حلـــل  الســـبيل  مـــا 
ليبيـــا؟ يف  والعســـكرية 

الســـبيل للخـــروج من هـــذا النفق هـــو التوافق حول 
خارطة الطريـــق وإجراء االنتخابـــات يف موعدها حيث 
أن االنتخابات ســـواء كانـــت تشـــريعية أو برملانية فإنها 
محـــل توافـــق مجتمعي يتجـــاوز كافة القوى السياســـية 

الفاعلـــة واملوجود على الســـاحة .

الوطنيـــة  املفوضيـــة  دور  إلـــى  تنظـــر  كيـــف 
ليبيـــا؟ لالنتخاباتفـــي  العليـــا 

 يجـــب أال نغفـــل دور املفوضيـــة العليـــا لالنتخابات 
التـــي حتولت ألداة مـــن أدوات إدارة الصـــراع واملناكفة 

السياســـية قبيـــل 24 ديســـمبر املاضي.

مـــا رأيكـــم يف الـــدور الـــذي يلعبـــه مجلســـي 
الراهـــن؟ املشـــهد  يف  والدولـــة  النـــواب 

النـــواب  مجلـــس  ألعضـــاء  املزايـــا  اســـتمرار  إن 
وأعضـــاء مجلـــس الدولـــة يعـــزز مـــن تفاقـــم الوضـــع 
الفوضـــوي القائم حيـــث أنهم حريصون على اســـتمرار 
املكاســـب التـــي يتمتعـــون بغـــض النظـــر عـــن مصلحـــة 

الوطـــن  واملواطـــن الليبـــي.

حكومـــة الدبيبـــة متحالفة أو تســـيطر على مصرف 
ليبيـــا املركزي الذي مينحها شـــرعية اإلجناز وصرف 

الرواتب.
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أكــدت مــر واملغــرب، عــى أهميــة تعزيــز التعــاون 

ووحــدة الصــف العــريب ورفــض التدخــالت الخارجيــة. 

ــب  ــن، أعق ــرك للبلدي ــان مش ــالل بي ــك خ ــاء ذل ج

ــة  ــر الشــؤون الخارجي ــارص بوريطــة، وزي ــن ن لقــاء ب

والتعــاون األفريقــي واملغاربــة املقيمــن بالخــارج، 

وســامح شــكري وزيــر خارجيــة مصـــر، الــذي أجــرى 

زيــارة عمــل إىل املغــرب األســبوع املــايض. واســتعرض 

الوزيــران ســبل تعزيــز العالقــات الثنائيــة، انطالقــاً من 

ــك  ــريب املل ــل املغ ــن، العاه ــدي البلدي ــات قائ توجيه

محمــد الســادس، والرئيــس املــري عبــد الفتــاح 

السيســـي، والروابــط التاريخيــة وأوارص األخــوة التــي 

ــا  ــدة مصريه ــقيقن ووح ــعبن الش ــن الش ــع ب تجم

ــركة.  ــا املش وأهدافه

وتــم التأكيــد خــالل اللقــاء عــى أن البعــد االقتصــادي 

ــن  ــات البلدي ــزة هامــة يف عالق واالســتثاري هــو ركي

عــى ضــوء قــدرة الدولتــن عــى إرســاء تعــاون تكامي 

يف العديــد مــن املجــاالت، ومــا يتميــز بــه البلــدان من 

موقــع اســراتيجي متفــرد وقــدرات اقتصاديــة كبــرية، 

ــل  ــن التفاصي ــد م ــزة. وملزي ــرية متمي ــاءات بشـ وكف

حــول التقــارب املــري املغــريب كان لـ«بوابــة إفريقيــا 

اإلخباريــة« هــذا الحــوار مــع املحلــل االقتصــادي 

والســيايس رشــيد ســاري، وإىل نــص الحــوار

حوار/ همسة يونس

ساري: التقارب املصري املغربي ليس وليد اللحظة
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كيف تقيـــم التقارب املصري املغربـــي وتأثيره 
علـــى املنطقة والقضايـــا الكبرى مثل

اللحظـــة  وليـــد  ليـــس  املغربـــي  املصـــري  التقـــارب 
اآلنيـــة، ولكـــن هـــو نابـــع ملـــا يتمتع بـــه قائـــدي البلدين 

مـــن حكمـــة وتبصـــر يف معاجلـــة القضايـــا الدوليـــة.

املالحـــظ كذلـــك أن هـــذا التقارب يدخـــل أيضا يف 
ســـياقات تاريخيـــة اتســـمت باالنســـجام والتآخي الذي 
ونلمســـه  اآلن  واضـــح  ماهـــو  وهـــذا  الشـــعبن،  مييـــز 
املثقفـــن  مـــن  مجموعـــة  مـــن  اليـــوم  واضـــح  بشـــكل 
املصريـــن الذيـــن يرجـــع لهم الفضـــل يف تنويـــر الرأي 

العـــام الدولـــي بقضايـــا املغاربـــة وعلـــى رأســـها قضية 
الصحـــراء املغربيـــة. 

نلمســـه كذلـــك يف معاجلـــة قضايا إقليميـــة كاألزمة 
الليبيـــة، وكيـــف يشـــكل البلديـــن صمام أمـــان من أجل 

توحيـــد رؤيـــة الفرقـــاء الليبين حقنـــا للدماء. 

املوقـــف املصـــري جتـــاه قضيـــة املغـــرب األولى جد 
مشـــرف وشـــجاع ألنه اصطف إلى جانـــب املغرب رغم 
بعـــض املضايقـــات التـــي يحـــاول اجلانـــب اجلزائـــري 
خلقهـــا وفبركة بعـــض احلقائق التـــي ال حتتاج جلدال.

قبلـــة 	  ســـتكون  العربيـــة  املنطقـــة   
إلحـــداث مجموعـــة مـــن التوازنات 

علـــى املســـتوى العاملـــي.
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ال ننســـى كذلك تقاســـم وجهات النظـــر فيما يخص 
محاربـــة اإلرهـــاب التـــي اكتـــوى منهـــا البلدين ســـابقا، 
مشـــاركة مصـــر األخيـــرة يف مؤمتـــر مراكـــش ملحاربـــة 
إرهـــاب داعـــش دليـــل قاطـــع أن البلديـــن ماضيـــن يف 
وكـــذا  اإلفريقيـــة  الشـــعوب  ملجمـــوع  الســـالم  احقـــاق 

العربيـــة بشـــمال إفريقيـــا .

مـــاذا عن احلـــرب يف أوكرانيـــا وتأثيراتها على 
دول املنطقـــة العربية؟

احلـــرب الروســـية األوكرانيـــة ابانـــت عـــن موقـــف 

عربـــي جد مشـــرف بحيـــث أن جميـــع البلـــدان العربية 
التزمت احلياد باســـتثناء ســـوريا التي تربطها بروســـيا 

عالقات إســـتراتيجية جد متشـــعبة. 

لكـــن عمومـــا مواقـــف الـــدول العربية ومـــن ضمنها 
مصـــر واملغـــرب يؤكـــد أن العالم يعيـــش مراحل جديدة 
ورمبـــا املنطقة العربية ســـتكون قبلـــة إلحداث مجموعة 

مـــن التوازنـــات على املســـتوى العاملي. 

لكـــن ال يجـــب إنـــكار أن للحـــرب فاتـــورة اقتصادية 
للنمـــو  التوقعـــات  جميـــع  تخفيـــض  يف  جتلـــت  مهمـــة 

 الوضـــع بني املغـــرب واجلزائر 	 
مـــن   %  2 عليهمـــا  يضيـــع 

معـــدالت النمـــو.
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وكذلـــك الرفـــع مـــن نســـب التضخـــم وكذلـــك االرتفاع 
الغيـــر متوقـــع الثمـــان احلبـــوب. 

لكـــن ما يقـــع يدفعنـــا لتفكير جـــدي لتخزيـــن املواد 
الطاقيـــة خاصـــة للدول غيـــر املنتجـــة للنفط.

مـــاذا عـــن األوضـــاع االقتصاديـــة يف املنطقة 
؟ بية ر ملغا ا

شـــمال  دول  مـــن  احلاليـــة يف مجموعـــة  الوضعيـــة 
إفريقيـــا يحتاج إلـــى تضامن الدول املغاربيـــة فيما بينها 
حتـــى تتمكـــن مـــن مواجهـــة التحديـــات الصعبـــة، عـــدم 
انســـجام دولـــه يكبـــد للمنطقـــة خســـائر كبيـــرة وتضيع 
معـــدالت منـــو تصـــل إلـــى %5، الوضـــع بـــن املغـــرب 
واجلزائـــر يضيـــع عليهمـــا %2 مـــن معـــدالت النمـــو. 

كيف ســـيؤثر التقـــارب املصـــري واملغربي على 
البلدين؟ التعـــاون االقتصادية بـــن  عالقات 

املصـــري  واالقتصـــادي  التجـــاري  التقـــارب  رمبـــا 
املغربـــي الـــذي تترجـــم كثيـــرا وتقـــوى عبـــر مجموعـــة 
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مـــن االتفاقيـــات املهمـــة كاالتفاقيـــة التجاريـــة العربية 
احلـــرة، وكـــذا اتفاقيـــة اغادير رغم أن حجـــم املبادالت 
وســـجل  دوالر  مليـــون   453 إلـــى  وصـــل  التجاريـــة 
انخفاضـــا مقارنـــة مع ســـنة 2019 وهي ســـنة املرجع 
ألنهـــا تعكـــس الوضـــع مـــا قبـــل كورونـــا، لكـــن باملجمل 
التقـــارب احلالـــي بن البلدين ســـيمكن مـــن خلق توازن 

داخـــل دول شـــمال إفريقيـــا. 

يجـــب التذكيـــر فقط بـــأن املغـــرب هو بوابـــة مصر 
لدخـــول غرب إفريقيـــا كما أن مصر هـــي نقطة العبور 

األساســـية للمغرب لولوج آســـيا. 

نحـــن اآلن أمام وضع اســـتثنائي خـــاص ومضطرب 
ورميـــا يكـــون فاحتـــة خيـــر على جميـــع الـــدول العربية 
خللـــق جتمـــع اقتصـــادي أكيـــد ســـيكون له مـــا بعد من 

نفـــع للشـــعوب العربية.

ما الســـيناريو املتوقع خالل املرحلة املقبلة؟

ســـيناريوهات عديـــدة للمرحلـــة القادمـــة خاصة يف 
ظـــل توقع اســـتمرار احلـــرب لغايـــة ديســـمبر 2022، 
وهـــو احتمـــال وارد جـــدا ملجموعـــة مـــن االعتبـــارات 
أولهـــا التحكـــم وامتـــالك املـــواد الطاقيـــة مـــن طـــرف 
الـــدب الروســـي إضافـــة لســـيولة ماليـــة تكفـــي لعشـــر 

 . شهر أ

نســـب  الرتفـــاع  حتمـــا  ســـيؤدي  احلالـــي  الوضـــع 
التضخـــم إضافـــة إلـــى احتمـــال ارتفـــاع أســـعار املواد 

جـــدا. كليـــرة  ملســـتويات  الطاقيـــة 

املغـــرب هـــو بوابة مصر 	 
إفريقيا،  غـــرب  لدخول 
ومصر نقطة العبــــــــــور 
األساســـية للمغرب نحو 

آسيا.
الوضع احلالي ســـيؤدي 	 

نســـب  الرتفـــاع  حتمـــا 
التضخـــم.
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كــــركــــاتيــــر


