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ــر  ــس والجزائ ــن تون ــا ثالثيا،ب ــا وزاري ــايض ،اجتامع ــة امل ــس الجمع ــهدت تون ش

ــذه  ــة يف ه ــورات الداخلي ــم التط ــة ته ــات الهام ــن امللف ــدد م ــث ع ــا لبح وليبي

الــدول التــي تشــهد أزمــات متالحقــة ناهيــك عــن التحديــات االقليميــة والدوليــة 

ــات  ــا ب ــذايئ م ــن الغ ــة االم ــا وأزم ــا خاصــة الحــرب يف أوكراني ــي زادت وتريته الت

ــات. ــذه التحدي ــة ه ــا ملجابه ــيقا رسيع ــتوجب تنس يس

االفتتاحية

توافقات تتوج القمة الثالثية
 يف تونس
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ملــف االزمــة الليبيــة كان حاضــرا بقــوة يف القمــة 
مــن  هــام  بحيــز  اســتأثر  حيــث  تونــس  يف  الثالثيــة 
التشاور،حســب بيــان للخارجيــة التونســية.وأكد الــوزراء 
الثالثــة »ضــرورة املضــّي قدمــاً نحــو اســتكمال املســار 
ــة  ــة البرملاني السياســي وإجــراء االســتحقاقات االنتخابي
يف  يســهم  مبــا  الوطنــي،  الوفــاق  كنــف  يف  والرئاســية 
ليبيــا  الشــقيقة  يف  واالســتقرار  األمــن  دعائــم  تركيــز 

املصــدر. ذات  واملنطقة«.وفــق 

وشــدد البيــان اخلتامــي املشــترك لالجتمــاع الــوزاري 
التشــاوري التونســي اجلزائــري الليبــي، علــى »أهميــة 
اســتقرار ليبيــا لضمــان أمــن واســتقرار املنطقــة عمومــاً، 
كنــف  يف  السياســي  املســار  اســتكمال  ضــرورة  وعلــى 
ــي وحشــد  ــاق والوحــدة مــن خــالل حــوار ليبي-ليب الوف
اجلهــود الوطنيــة لتحقيــق املصاحلــة الوطنيــة وتوحيــد 
الصفــوف والــرؤى وفــق مقاربــة تقــوم علــى مبــدأ امللكيــة 
الشــراكة  ضمــن  السياســية  للعمليــة  الليبيــة  والقيــادة 

ملـــف االزمـــة الليبيـــة كان حاضـــرا بقـــوة يف القمـــة الثالثيـــة 
يف تونـــس حيـــث اســـتأثر بحيـــز هـــام مـــن التشاور،حســـب بيـــان 

التونســـية. للخارجيـــة 
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ــي«. ــع الدول ــع املجتم ــة م الفاعل

ورّحــب الــوزراء بـ«قــرب اســتئناف اللجنــة الدســتورية 
أعضاءهــا  وشــجعوا  بالقاهــرة،  ألشــغالها  املشــتركة 
ــى  ــة عل ــى للدول ــس األعل ــواب واملجل ــس الن ــن ملجل املمثل
اســتغالل هــذه الفرصــة لبلــورة التوافقــات الضروريــة 
الــذي  الدســتوري،  األســاس  صياغــة  اســتكمال  بغيــة 
مــن شــأنه متكــن الشــعب الليبــي مــن ممارســة حقــه 
وقــت  أقــرب  قادتــه وممثليــه يف  اختيــار  الســيادي يف 

ممكــن«.

ــا  ــة زادت وتيرته ــة سياســية وأمني ــا أزم ــش ليبي وتعي
ــة  ــوم واســتمرار حال ــع التنافــس املحم ــوم م ــد ي ــا بع يوم
وأجــواء  والعســكري  السياســي  الداخلــي  االحتقــان 
االحتــراب يف  حــد  وصلــت  والتموضع،التــي  التحشــيد 

غمــوض  مــن  لتزيــد  حكومتــن  بــن  املاضيــة  الفتــرة 
تداعيــات  مــن  ســنوات  منــذ  يعانــي  بلــد  يف  املشــهد 

املســتويات. جميــع  علــى  االنقســامات 

ملــف آخــر طــرح يف القمــة الثالثيــة وهــو التنســيق 
الوضعيــة  منطلــق  مــن  أهميتــه  تأتــي  والــذي  األمنــي 
اإلقليميــة اجليوسياســية واجليوإســتراتيجية الشــديدة 
ــز املنطقــة، بســبب انتشــار احلــركات  ــي متي ــد الت التعقي
»ضــرورة  الــوزراء  أكــد  الســياق،  هــذا  اإلرهابيــة.ويف 
التصــدي  أجــل  مــن  املشــتركة  اجلهــود  مضاعفــة 
املنطقــة  تســتهدف  التــي  اإلرهابيــة  للتهديــدات 
ومكافحــة اجلرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود واجلرائــم 
الســيبرانية ودعــم اآلليــات املشــتركة علــى الصعيديــن 
هــذه  قــدرات  تعزيــز  أجــل  مــن  والدولــي  اإلقليمــي 

التهديــدات«. هــذه  ملختلــف  لالســتجابة  اآلليــات 

ملـــف آخر طـــرح يف القمـــة الثالثية وهو التنســـيق األمنـــي والذي تأتـــي أهميته 

مـــن منطلـــق الوضعيـــة اإلقليميـــة اجليوسياســـية واجليوإســـتراتيجية الشـــديدة 

التعقيـــد التـــي متيـــز املنطقة، بســـبب انتشـــار احلـــركات اإلرهابية.
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التطــورات الدوليــة لــم تكــن غائبــة عــن االجتمــاع 
الثالثــي خاصــة يف ظــل تاثيراتهــا الكارثيــة علــى دول 
ــى  ــة عل ــدادات األزمــات العاملي ــي ارت ــي تعان ــة الت املنطق
غــرار أزمــة فيــروس كورونــا وأزمــة احلــرب االوكرانيــة 
أثــرت بشــكل كبيــر علــى اقتصاديــات  التــي  الروســية 
»أهميــة  علــى  اخلتامــي  البيــان  املنطقة.وشــدد  دول 
دعــم التعــاون املشــترك يف مجــاالت حيويــة علــى غــرار 
الغذائــي  واألمــن  الطاقــي  واألمــن  الصحــي  األمــن 
واألمــن البيئــي، يف ظــل مــا فرضتــه جائحــة كوفيــد19- 
واملســتجدات الدوليــة مــن رهانــات يف هــذه املجــاالت«.

القضايــا الثنائيــة كانــت محــور تشــاور ايضــا بــن 

الــدول املجتمعــة خاصــة يف ظــل التوتــر احلاصــل يف 
وزيــر  شــّدد  واجلزائر،حيــث  تونــس  بــن  العالقــات 
ــالده  ــى أن ب ــرة عل ــري رمطــان لعمام ــة اجلزائ اخلارجي
حريصــة علــى جنــاح تونــس واســتقرارها وعــدم التدخــل 
حتتــرم  أنهــا  مجــّددا  الداخلية.وأّكــد  شــؤونها  يف 
خدمــة  علــى  بقدرتهــا  وتثــق  تونــس  قيــادة  خيــارات 

املقبلــة. املرحلــة  يف  تونــس  مصلحــة 

ســعّيد،  قيــس  بالتونســي  لقائــه  خــالل  ذلــك  جــاء 
بقصــر قرطــاج حيــث ســلمه رســالة خطيــة مــن قبــل 
لعمـامـــرة  تبون.وأّكــد  عبداملجيــد  اجلزائــري  نظيــره 
اعتــزاز الرئيــس تّبــون مبســتوى عالقــات األخــوة والثقــة 

شـــّدد وزيـــر اخلارجيـــة اجلزائـــري رمطـــان لعمامرة علـــى أن بـــالده حريصة على 
ّـــد مجّددا أنها  جنـــاح تونس واســـتقرارها وعـــدم التدخل يف شـــؤونها الداخلية.وأك
حتتـــرم خيـــارات قيـــادة تونـــس وتثـــق بقدرتهـــا علـــى خدمـــة مصلحـــة تونس يف 

املقبلة. املرحلـــة 
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هــذه  بــأن  وإميانــه  واجلزائــر،  تونــس  بــن  والشــراكة 
ــة وســيتّم  ــدة وثابت العالقــات االســتراتيجية ســتظّل وطي

تعزيزهــا يف الفتــرة القادمــة علــى عــّدة مســتويات.

تصريحــات  خلفيــة  علــى  تأتــي  اخلطــوة  هــذه 
ســابقة للرئيــس اجلزائــري يف إيطاليــا، يف 26 مايــو/
عــودة  »ضــرورة  إلــى  فيهــا  دعــا  التــي  املاضــي،  أيــار 
الدميقراطيــة يف تونــس« مــا أثــار ردود فعــل ســلبية حــول 
هــذه التصريحــات التــي اعتبرهــا مراقبــون تدخــال يف 
ــة  ــر اعالمي ــة التونســية،وحتدثت تقاري الشــؤون الداخلي

عــن توتــر كبيــر يف العالقــات بــن البلديــن.

تطــورات  وقــع  علــى  أشــهر  منــذ  تونــس  تعيــش 
بــن  االحتقــان  حــدة  تصاعــد  مــع  كبيــرة  سياســية 
ــذ اعــالن  الرئيــس التونســي قيــس ســعيد ومعارضيه،من

اســتثنائية  اجــراءات  املاضــي  يوليــو   25 يف  األول 
ــه الحقــا كمــا قــام  ــان وحلّ ــق أعمــال البرمل ــت تعلي تضمن
ــّر ســعّيد خارطــة  ــة الســابق. وأق ــس احلكوم ــة رئي باقال
علــى  الكترونيــة  باستشــارة  بــدأت  سياســية  طريــق 
أن ينظــم اســتفتاء شــعبي يف 25 يوليــو املقبــل حــول 
ــة  ــات تشــريعية نهاي ــى انتخاب ــد، وصــوال إل دســتور جدي

احلالــي. العــام 

واألمنيــة  السياســية  التحديــات  أن  شــك  ال 
الظــروف  تفرضهــا  واالجتماعية،التــي  واالقتصاديــة 
املســتجدات  عــن  املنطقة،ناهيــك  لــدول  الداخليــة 
والطاقــي  الغذائــي  األمــن  وقضايــا  الراهنــة  الدوليــة 
املغــرب  دول  بــن  قويــا  تنســيقا  تفــرض  والبيئي،باتــت 
ــات مبــا يضمــن اســتقرار  ــي ملواجهــة هــذه التحدي العرب

فيهــا. التنميــة  وحتقيــق  الــدول  هــذه 

تفرضهـــا  واالجتماعية،التـــي  واالقتصاديـــة  واألمنيـــة  السياســـية  التحديـــات 

الظـــروف الداخليـــة لـــدول املنطقة،ناهيـــك عـــن املســـتجدات الدوليـــة الراهنـــة 

وقضايـــا األمـــن الغذائـــي والطاقـــي والبيئي،باتـــت تفـــرض تنســـيقا قويـــا. 
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شريف الزيتوني

ــا خــالل الفــرة األخــرية،  ــر وليبي ــة تونــس والجزائ ــذي عقــد بــن وزراء خارجي مل ميــر االجتــامع ال

ــن دول جــوار مــن الطبيعــي أن  ــا ب ــاء روتيني ــراه لق ــن مــن ي ــالت، ب ــرك بعــض التأوي دون أن ي

تنســق يف قضاياهــا املشــركة، خاصــة يف عالقــة بامللــف الليبــي الــذي كان وال يــزال رأس القضايــا 

ــن بعضهــا وخاصــة يف عالقــة  ــرود يف العالقــات ب ــا لخالفــات وب ــن مــن يراهــا تذويب ــا، وب مغاربي

بتونــس والجزائــر، وبــن مــن يعتقــد أنــه اجتــامع متزامــن مــع خالفــات تعيشــها هــذه الــدول مــع 

بعــض القــوى الدوليــة والحاجــة إىل تقريــب للمواقــف ضــد أي ضغــط خارجــي.

اجتماع تونسي ليبي جزائري... 
خطوة للتحالف أمام التحديات املشـــتركة
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يف الـــ25 مــن يوليــو املاضــي )2021(، أقــدم الرئيــس 
التونســي قيــس ســعّيد علــى خطــوة قويــة، أقــال مبوجبهــا 
احلكومــة التــي تبعهــا الفشــل يف كل املســتويات، وجمــد 
مــن فصــول  بعــدد  العمــل  وأنهــى  حلــه(،  )ثــم  البرملــان 
ــي  ــات الدســتورية الت ــن الهيئ ــم حــل عــددا م الدســتور، ث
كانــت مثــار جــدل بــن الثونســين، معلنــا عــن إنهــاء مــا 
لســنوات  البــالد  عاشــتها  التــي  العبــث  حالــة  ســماها 
والدخــول يف مرحلــة جديــدة شــعارها مكافحــة الفاســدين 

سياســيا واقتصاديــا.

ــي مــرت، اختلفــت حولهــا التقييمــات،  لكــن الســنة الت
معتبــرا  ســلتها،  بيضــه يف  كل  ووضــع  أيدهــا  مــن  بــن 
مهــرب  ال  كانــت ضــرورة حتميــة  ســعيد،  إجــراءات  أن 

ــول اإلســالم  ــاع مؤشــرات الفســاد، وتغ ــا بســبب ارتف منه
السياســي يف مفاصــل الدولــة واالنســداد الــذي عرفتــه 
مؤسســات احلكــم وعلــى رأســها البرملــان الــذي كان ســاحة 
للتهريــج الــذي ال يفيــد الشــعب يف شــيء، وميثــل هــذا 
الشــق أحــزاب حركــة الشــعب والتيــار الشــعبي وبعــض 
الشــخصيات املعروفــة بعدائهــا لإلســالم السياســي، وبــن 
مــن عارضهــا معتبــرا أنهــا عمليــة انقالبيــة علــى الدســتور 
وتوجــه نحــو دكتاتوريــة يريــد قيــس ســعّيد أن يعيدهــا 
إلــى الواجهــة مــرة أخــرى، وعلــى رأس هــذه األطــراف 
حركــة النهضــة والدســتوري احلــر رغــم التبايــن الكبيــر 
يف مواقفهمــا مــن بعضهمــا، لكنهمــا اجتمعــا علــى مواجهــة 

ــكل حــدة. ســعّيد ب

لـــم ميـــر االجتمـــاع الـــذي عقـــد بـــن وزراء خارجيـــة تونـــس واجلزائـــر وليبيـــا خـــالل الفترة 
األخيـــرة، دون أن يتـــرك بعـــض التأويـــالت، بن مـــن يراه لقـــاء روتينيا وبن من يـــراه تذويبا 
خلالفـــات بينيـــة وخاصـــة يف عالقة بتونـــس واجلزائر، وبن مـــن يعتقد أنه اجتمـــاع متزامن 
مـــع خالفـــات تعيشـــها هذه الدول مـــع بعض القـــوى الدوليـــة واحلاجة إلى تقريـــب للمواقف 

ضـــد أي ضغـــط خارجي.
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يف تونـــس، مازالـــت األزمة السياســـية تـــراوح مكانها يف وقـــت يواصل الرئيس قيس ســـعّيد يف 
مشـــروع »اجلمهوريـــة الثانيـــة«، وما يلقاه مـــن معارضة داخليـــة وانتقـــادات خارجية، بحجج 
مرتبطـــة بالتعامـــل مـــع الدســـتور الـــذي علق العمل بـــه تقريبا ويتـــم اإلعداد آلخـــر جديد، 
باإلضافـــة إلـــى احلالـــة االقتصاديـــة التي يبـــدو أنه يف أصعـــب فترة تعرفها البـــالد يف نصف 

القـــرن األخير علـــى األقل.

وخــالل كامــل هــذه الفتــرة، كانــت النــداءات مــن مؤيدي 
الرئيــس ترتفــع مــن أجــل احلســم واإلســراع يف تنفيــذ مــا 
وعــد بــه يــوم 25 يوليــو، يف حــن كانــت الشــوارع ســاحة 
للمظاهــرات الرافضــة لقــرارات الرئيــس، وســط أرقــام 
مخيفــة علــى املســتوى االقتصــادي، ورفــض مؤسســات 
التمويــل الدوليــة منــح تســهيالت ماليــة لتونــس لتغطيــة 
العجــز املتواصــل يف ميزانيــة الدولــة، مشــترطة حل األزمة 
السياســية وتقــدمي ضمانــات واضحــة لإليفــاء بالتعهــدات 
الحقــا، وهــذا مــا يبــدو أن حكومــة مــا بعــد 25 يوليــو لــم 
تنجــح فيــه رغــم املحــاوالت املتكــررة التفــاوض حــول هــذه 
امللفــات، وهــذا مــا جعلهــا أمــام انتقــادات الذعــة حتــى 
مــن األطــراف املقربــة مــن ســعّيد التــي دعــت إلــى إقالــة 

عــدد مــن وزرائهــا ممــن عجــز عــن تقــدمي أي إضافــة منــذ 
تســلمه منصبــه قبــل أشــهر، خاصــة املاســكن بــوزارات 

اقتصاديــة وخدميــة.

ووســط كل هذا، أعلن الرئيس التونســي يوم 20 مايو 
املاضــي عــن تشــكيل هيئــة وطنيــة استشــارية مــن أجــل 
جمهوريــة جديــدة، يرأســها أســتاذ القانــون الدســتوري 
الصــادق بلعيــد، لوضــع تصــور جلمهوريــة جديــدة تقطــع 
مــع كل احلقــب السياســية الســابقة التــي أثبتــت فشــلها. 
ومــن مهــام الهيئــة إجنــاز دســتور جديــد للبــالد بعــد عجــز 
الســابق عــن حــل بعــض اإلشــكاليات التــي طــرأت علــى 
البــالد، ويتــم ذلــك عبــر حــوار تســتدعى لــه كل األطــراف 
والنقابــي  السياســي  املســتوى  علــى  البــالد  النافــذة يف 
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ــي. واملدن

موزعــة  عملهــا،  الهيئــة  باشــرت  الــذي  الوقــت  ويف 
مهامهــا علــى ثالثــة جلــان، بــدأ تظهــر اإلشــكاليات التــي 
حتــرج الرئيــس وتهــدد بفشــل مشــروعه، حيــث رفضــت 
أطــراف فاعلــة يف البــالد احلضــور يف جلســات احلــوار 
الرئيــس  مــن  مســبقا  لهــا  مرتــب  األمــور  أن  معتبــرة 
ــى رأس هــذه  واحلضــور هــو مجــرد تزيــن للمشــهد، وعل
األطــراف االحتــاد العــام التونســي للشــغل الــذي يبــدو 
علــى خــالف كبيــر مــع رئيــس اجلمهوريــة، ســواء بتأكيــد 
التصريحــات  مــن خــالل  عــدم احلضــور الحقــا ســواء 
املتبادلــة التــي ال تخلــو مــن انتقــادات متبادلــة وصلــت يف 
حــاالت حــد التوتــر، وهــذه املــرة األولــى تقريبــا التــي يجــد 

فيهــا االحتــاد نفســه مباشــرة يف مواجهــة ســلطة تنفيذيــة، 
ألن اخلالفــات مــع النهضــة يف ســنوات ســابقة كانــت تتــم 
عبــر قواعدهــا متهربــة أن تكــون هــي يف الصــورة. كمــا 
أن النهضــة باعتبارهــا رأس حربــة »املعارضــة«، تربــط كل 
خيوطهــا خاصــة خارجيــا مــن أجــل الضغــط علــى الرئيــس 
للتراجــع عمــا قــام بــه ســعّيد، وتصريحــات اخلارجيــة 
األمريكيــة وبعــض األطــراف األوروبيــة يف كل مــرة، تصــب 

ــك اإلطــار. يف ذل

لكــن مــع كل ذلــك بــدأ احلــوار، وحضرتــه أطــراف 
وغابــت عنــه أخــرى. وعلــى الرغم من انتقــاد حضور بعض 
الشــخصيات التــي ال قيمــة لهــا ســوى تأييــد إجــراءات 25 
ــة االستشــارية الصــادق  ــس الهيئ ــد رئي ــو 2021، أك يولي

أمـــام هـــذه التحديـــات التي تعتبر صعبـــة، يصبح اجتماع الـــوزراء الثالثة يف إطار عمليـــة لتوحيد املواقف 
يف مختلـــف القضايـــا، خاصـــة أن التطـــورات التي يعرفهـــا أكثر من مـــكان يف العالم، تعتبر فرصة لتشـــكيل 
نـــوع مـــن احللف القـــوي اقتصاديـــا وحتى سياســـيا، بالنظـــر إلى امتـــالك اجلزائـــر وليبيا إمكانيـــات طاقية 
كبيـــرة، باإلضافـــة إلـــى انفتـــاح الدول الثـــالث على البحـــر املتوســـط الذي ميثل اليـــوم بوابـــة للمهاجرين 
غيـــر الشـــرعين نحـــو أوروبـــا، وهذه أيضا ورقـــة ضغط هامـــة ميكن اســـتغاللها يف أي نقاشـــات مع اجلانب 

األوروبي.
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فيمــا  ســائرة  جلانــه  أن  بلعيــد، 
خططــت لــه مبــن حضــر، يف رســالة 
اســتعداده  معلنــا  الغائبــن،  إلــى 
لتقــدمي مســودة دســتور إلــى الرئيس 
لالســتفتاء،  ووضعهــا  ملناقشــتها 
وطلــب مــن املشــاركن أن يجهــزوا 
تصــورا ملســتقبل البــالد علــى املــدى 

البعيــد.

التطــورات،  هــذه  ظــل  ويف 
مــدى  عــن  تطــرح  كثيــرة  أســئلة 
جنــاح احلــوار الوطنــي الــذي دعــا 
لــه الرئيــس وعمــل بــكل جهــده أن 
الضغوطــات، يف  رغــم  إليــه  يصــل 
مــن  حتــى  البعــض  شــكوك  ظــل 

مؤيديــه يف البدايــة، مــن أن يفشــل 
ســواء يف مرحلــة اإلعــداد والتنســيق 
االســتفتاء  يف  وخاصــة  احلاليــة، 
واحلــرج  إليــه  الوصــول  وإمكانيــة 
ــر الــذي قــد يجــد فيــه ســعّيد  الكبي
نفســه يف صــورة الفشــل؟ كمــا أن 
ــر  ــة تعتب ــة احلالي ــة االقتصادي احلال
امتحانــا كبيــرا ملرحلــة مــا بعــد 25 
تنــذر  كثيــرا  مؤشــرات  ألن  يوليــو 
بــردة فعــل اجتماعيــة غاضبــة إذا 
تواصلــت األمــور كمــا هــي عليــه مــن 
التضخــم  وزيــادة  األســعار  ارتفــاع 
وغيــاب حلــول واضحــة تهــدئ القلــق 

الســائد.

يف ليبيـــا عادت إشـــكالية ازدواجية الســـلطة، بعـــد تصويت البرملـــان على حكومة 
فتحـــي باشـــاغا، وتعنـــت الدبيبة يف البقاء رغـــم التحذيرات من ذلـــك، وبحث كل 
طـــرف عـــن شـــرعية داخليـــة وخارجية، مـــع كل ما يســـببه ذلـــك مـــن تأثير على 

الوضـــع العام أمنيـــا واقتصاديا.

ليســـت  أيضـــا  اجلزائـــر 
املشـــاكل وإن  بعيـــدة عـــن 
باعتبـــار  مختلـــف،  بشـــكل 
»معركـــة«  أمـــام  أنهـــا 
فيهـــا  تســـببت  خارجيـــة 
أساســـا العالقة مع إسبانيا 
التي تشـــهد أكثـــر فتراتها 
توترا منـــذ انقالب مدريد 
علـــى موقفهـــا مـــن قضية 

الغربيـــة. الصحـــراء 
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جناة فقيري

انعقــد بتونــس خــالل األيــام املاضيــة اجتــامع تشــاوري جمــع كل مــن عثــامن الجرنــدي، 

وزيــر الشــؤون الخارجيــة والهجــرة والتونســين بالخــارج، ورمطــان لعاممــرة، وزير الشــؤون 

الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة بالخــارج، للجمهوريــة الجزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية، 

ونجــالء املنقــوش، وزيــرة الخارجيــة والتعــاون الــدويل لدولــة ليبيــا. جــاء االجتــامع حســب 

بيانــه الختامــي، لتطويــر العالقــات واستكشــاف آفــاق جديــدة للتعــاون إضافــة إىل تبــادل 

الــرؤى وتنســيق املواقــف حــول مجمــل القضايــا الدوليــة واإلقليميــة الراهنــة ومــا تطرحــه 

مــن تحديــات سياســية وأمنيــة واقتصاديــة واجتامعيــة وإنســانية.

القمة الثالثية..هل تفتح احلدود 
االقتصادية بن ليبيا وتونس واجلزائر؟
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علــى  التأكيــد  اللقــاء  ضــوء  علــى  الــوزراء   وجــّدد 
أهميــة العالقــات األخويــة بــن الــدول الثالثــة وعمــق 
بوحــدة  وإميانهــا  شــعوبها  بــن  جتمــع  التــي  الروابــط 
املصيــر واملســتقبل املشــترك، مؤكديــن علــى أهميــة بلــورة 
مقاربــة مشــتركة للتعــاون لتعزيــز التكامــل االســتراتيجي 

املنطقــة. واملندمجــة يف  املتضامنــة  والتنميــة 

ميثــل اجلانــب االقتصــادي أبــرز التحديــات املطروحــة 
لتعزيــز التعــاون بــن البلــدان الثــالث، خاصــة مــع تراجــع 
بــن  األخيرتــن  الســنتن  خــالل  التجاريــة  املبــادالت 
تونــس واجلزائــر وضعــف املبــادالت بــن اجلزائــر وليبيــا، 
مقابــل حتســنها بشــكل ملحــوظ  بــن تونــس وليبيــا وهــو 

ــة  ــة لتحســن العالقــات التجاري ــدان الثالث مــا يدفــع البل
واإلقتصاديــة فيمــا بينهــا خاصــة مــع مــا تطرحــه الســوق 

اإلقليميــة والعامليــة مــن حتديــات.

بعــد تراجــع املبــادالت بــن تونــس واجلزائــر خــالل 
ســنة 2021، تظهــر بيانــات املعهــد الوطنــي التونســي 
مــن  التونســية  الــواردات  يف  مهمــا  تطــورا  لإلحصــاء 
ــام  ــى مــن الع ــة األول ــا وقيمــة خــالل الثالثي ــر كّم اجلزائ
ــة الكــم بنســبة 189%  احلالــي،  حيــث زادت مــن ناحي
املليــار  ولتتجــاوز  القيمــة  حيــث  مــن  وبنســبة 175% 
دينــارو يعتبــر هــذا االرتفــاع ناجمــا باألســاس عــن صعــود 
الــواردات الطاقيــة ،حيــث زادت الشــراءات مــن الغــاز 

 وجـــّدد الـــوزراء  على ضـــوء اللقاء التأكيد علـــى أهمية العالقات األخويـــة بن الدول 	 
الثالثـــة وعمـــق الروابـــط التي جتمع بن شـــعوبها وإميانهـــا بوحدة املصير واملســـتقبل 
املشـــترك، مؤكديـــن علـــى أهميـــة بلـــورة مقاربـــة مشـــتركة للتعـــاون لتعزيـــز التكامل 

االســـتراتيجي والتنميـــة املتضامنة واملندمجـــة يف املنطقة
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اجلزائــري منــوا بنســبة 20 % إلــى موفــى شــهر مــارس 
2022 وفقــا ملــا ورد يف نشــرية وزارة الصناعــة والطاقــة 

واملناجــم التونســية.

كمــا ارتفعــت قيمــة الصــادرات اجلزائريــة نحــو تونــس  
بــن موفــى شــهر فيفــري ومــارس املنقضــي بشــكل الفــت 
ــري  ــى فيف ــع موف ــار م ــون دين ــث زادت مــن 517 ملي حي
إلــى 1049 مليــون دينــار مــع موفــى مــارس ،مســجلة 
مــا ميثــل  وهــو  مــن 100 %.  بأكثــر  ارتفاعــا  بذلــك 
عــودة هامــة وقويــة للعالقــات االقتصاديــة التجاريــة بــن 

البلديــن الشــقيقن.

يف الوقــت ذاتــه ســجلت املبــادالت التجاريــة لتونــس 
الـــ45 %،  تقــارب  بنســبة  ليبيــا حتســن ملحوظــا  مــع 
خاصــة وأن ليبيــا تعــد ثانــي شــريك اقتصــادي لتونــس 
بعــد االحتــاد األوروبــي فليبيــا كانــت تســتقطب 70 مــن 
الصــادرات التونســية قبــل أحــداث فبرايــر2011. وقــد 
ــز التعــاون  ــة لتعزي ــات الثنائي ــارات واملحادث انطلقــت الزي
يف شــتى املجــاالت االقتصاديــة يف كل محافــل االســتقرار 

ــي.  الليب

يف  بقــوة  حاضــرة  الليبيــة  املؤسســات  كانــت  كمــا 
ــا تونــس خاصــة مــع  ــي نظمته ــة الت ــات االقتصادي املنتدي

 ميثـــل اجلانـــب االقتصـــادي أبـــرز التحديـــات املطروحـــة لتعزيز التعـــاون بـــن البلدان الثـــالث، خاصة 	 
مـــع تراجـــع املبـــادالت التجارية خالل الســـنتن األخيرتـــن بن تونـــس واجلزائر وضعف املبـــادالت بن 

اجلزائـــر وليبيا<
رتفعـــت قيمـــة الصـــادرات اجلزائرية نحو تونس  بن موفى شـــهر فيفري ومارس املنقضي بشـــكل الفت 	 

حيـــث زادت مـــن 517 مليـــون دينـــار مـــع موفـــى فيفـــري إلـــى 1049 مليون دينـــار مع موفـــى مارس 
،مســـجلة بذلـــك ارتفاعا بأكثر مـــن 100 %. وهو ما ميثل عودة هامة وقويـــة للعالقات االقتصادية 

التجارية بن البلدين الشـــقيقن
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التونســي  الليبــي  اإلقتصــادي  التعــاون  مجلــس  وجــود 
كهيــكل مســتقل  يهتــم بالشــؤون االقتصاديــة يف البلديــن 
و يعمــل علــى دفــع التعــاون والتكامــل بينهمــا. كمــا يعمــل 
ــة بــن مختلــف الفاعلــن يف القطاعــن  ــى ربــط الصل عل
ــوات  ــح قن ــدة و فت ــق شــراكات جدي العــام و اخلــاص خلل
التواصــل و التنســيق املتواصــل و املشــترك بــن البلديــن. 
كمــا مت توقيــع عديــد اإلتفاقيــات يف كل املجــاالت لتوســيع 

ــاون والشــراكة. ــق التع أف

ــو املاضــي،  وقــد ســبق هــذه القمــة، آواخــر شــهر ماي
لقــاء جمــع وزيــرة التجــارة وتنميــة الصــادرات التونســية، 

فضيلــة بــن حمــزة، مــع وزيــر االقتصــاد الليبــي محمــد 
احلويــج، للنظــر يف أســس التعــاون املشــترك فيمــا يتعلــق 
مبتابعــة ومراجعــة اإلجــراءات التنفيذيــة التي مت اتخاذها 
بهــدف إنشــاء منطقــة حــرة مشــتركة بــن البلديــن وتفعيــل 
اتفاقيــات التبــادل التجــاري وتنشــيط جتــارة العبــور نحــو 
الســوق اإلفريقيــة. و قــد  أفــاد احلويــج أنــه مت خــالل 
وضبــط  تنظيــم  آليــة  عــن  للحديــث  التطــرق  اللقــاء، 
حركــة الســلع بــن البلديــن والعراقيــل التــي تواجــه رجــال 

األعمــال الليبيــن وُســبل تذليلهــا.

وأكــد أنــه مت يف هــذا الصــدد إبــرام عــدة مذكــرات 

 يف الوقت ذاته ســـجلت املبادالت التجارية لتونس مع ليبيا حتســـن ملحوظا بنســـبة تقارب الـ45 %، 	 
خاصة وأن ليبيا تعد ثاني شـــريك اقتصادي لتونس بعد االحتاد األوروبي فليبيا كانت تســـتقطب 70 

من الصادرات التونســـية قبل أحداث فبراير2011
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تفاهــم خــالل شــهر مــاي اجلــاري بــن غــرف التجــارة 
بالبلديــن وذلــك برعايــة وزارة االقتصــاد والتجــارة بليبيــا 
وبحضــور ســفير دولــة تونــس بليبيــا وذلــك لرفــع مســتوى 
الصــادرات وتســهيل حركــة رجــال األعمــال واإلجــراءات 

املاليــة، وفــق قولــه.

مــن جانبهــا تشــهد اجلزائــر حــراك نشــيط لربــط 
أواصــر التعــاون مــع ليبيــا خاصــة مــع ضعــف املبــادالت 
يف  واعــدا  ســوقا  ليبيــا  تعتبــر  حــن  يف  البلديــن  بــن 
املنطقــة، فبعــد انعقــاد املنتــدى االقتصــادي بــن البلديــن، 
ومــا انبثــق عــن ذلــك مــن اتفاقيــات اقتصاديــة وجتاريــة 

وسياســية أعــادت احليــاة إلــى العالقــات الثنائيــة.

أن  رزيــق  كمــال  اجلزائــري  التجــارة  وزيــر  وأكــد 
شــهدت  الليبيــة  اجلزائريــة  االقتصاديــة  العالقــات 
خــالل الثــالث ســنوات األخيــرة حتســنا ملحوظــا مــن 
حيــث زيــادة حجــم املبــادالت التجاريــة الــذي بلــغ 59 
مليــون دوالر أميركــي خــالل عــام 2020، مقارنــة مــع 
2018، حيــث ُســجل حوالــى 31 مليــون دوالر أميركــي، 
أن حجــم التجــارة البينيــة بــن البلديــن يبقــى  معتبــراً 
ضئيــال وبعيــدا عــن قدراتهمــا. يف املقابــل، توقــع وزيــر 
االقتصــاد والتجــارة الليبــي، محمــد احلويــج، أن تصــل 
املبــادالت التجاريــة بــن البلديــن يف حــال جتســيد مجمــل 
هــذه االقتراحــات إلــى 3 مليــارات دوالر ســنوياً، مقابــل 

 مـــن جانبهـــا تشـــهد اجلزائـــر حـــراك نشـــيط لربـــط أواصـــر التعاون 
مـــع ليبيـــا خاصة مع ضعـــف املبـــادالت بـــن البلدين يف حـــن تعتبر 
ليبيا ســـوقا واعـــدا يف املنطقة، فبعد انعقاد املنتـــدى االقتصادي بن 
البلديـــن، ومـــا انبثـــق عـــن ذلك مـــن اتفاقيـــات اقتصاديـــة وجتارية 

وسياســـية أعـــادت احلياة إلـــى العالقـــات الثنائية
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- مـــن جانبهـــا تشـــهد اجلزائـــر حراك نشـــيط لربـــط أواصـــر التعاون 
مـــع ليبيـــا خاصة مع ضعـــف املبـــادالت بـــن البلدين يف حـــن تعتبر 
ليبيا ســـوقا واعـــدا يف املنطقة، فبعد انعقاد املنتـــدى االقتصادي بن 
البلديـــن، ومـــا انبثـــق عـــن ذلك مـــن اتفاقيـــات اقتصاديـــة وجتارية 

وسياســـية أعـــادت احليـــاة إلى العالقـــات الثنائية

ــاً، منهــا 59 مليــون دوالر  حوالــى 65 مليــون دوالر حالي
صــادرات جزائريــة نحــو ليبيــا.

منــع  اتفاقيــة  حتيــن  ضــرورة  علــى  االتفــاق  ومت 
االزدواج الضريبــي بــن اجلزائــر وليبيــا التــي تعــود إلــى 
عــام 1988، وضــرورة اإلســراع يف فتــح املعبــر احلدودي 
وذلــك  البضائــع،  عبــور  لتســهيل  »الدبداب-غدامــس« 
ــا  ــة مــن الطرفــن، كم ــات اجلمركي ــف اآللي ــر مختل بتوفي
تقــرر فتــح وكالــة بنكيــة يف املنطقــة احلدوديــة اجلزائريــة 
بالتوطــن  املتعلقــة  اإلجــراءات  لتســهيل  »الدبــداب«، 
ومتابعــة العمليــات املصرفيــة املرتبطــة بالتبــادالت بــن 
املصرفيــة،  الشــركات  تفعيــل  إلــى  إضافــة  البلديــن، 

وإعطائهــا البعــد االســتراتيجي والتجــاري، الــذي يســمح 
بتســهيل املعامــالت للمســتثمرين مــن البلديــن، إضافــة 
إلــى إنشــاء بنــك مشــترك جزائــري ليبــي بــرأس مــال 

خــاص أو عمومــي خــاص.

حتــركات حثيثــة بــن البلديــن عّززتهــا القمــة األخيــرة 
اللقــاءات  عقبهــا  تتطــور  أن  اخلبــراء  يتوقــع  التــي 
لتعزيــز التعــاون اإلقليمــي بــن البلــدان الثــالث يف شــتى 
املجــاالت املشــتركة لدعــم اإلمتــداد اجلغــرايف والتاريخــي 
الــذي يجمعهــم خاصــة يف ظــل مــا يتوفــر لــكل دولــة مــن 
خصائــص قــادرة علــى حتقيــق التكامــل اإلقليمــي وتبــادل 

التعــاون واخلبــرات والشــراكات.
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رامي التلغ

القمة الثالثية...
 التحّدي األمني يفرض نفسه

ــة جمعــت  ــة التونســية الجمعــة، عقــد قمــة ثالثي أعلنــت وزارة الخارجي

ــا  ــة نجــالء املنقــوش بنظرييه ــة بحكومــة الوحــدة الوطني ــرة الخارجي وزي

ــدي. ــامن الجرن ــري رمطــان لعاممــرة والتونــي عث الجزائ
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وأوضحـــت الـــوزارة يف بيانهـــا أن القمـــة ركـــزت على 
قضايـــا التنمية ومكافحـــة اإلرهاب، والتصـــدي للجرمية 
الغذائـــي والطاقـــة والبيئـــة يف ظـــل  املنظمـــة، واألمـــن 

الراهنة. الدوليـــة  املســـتجدات 

وأشـــار البيـــان أن هـــذه املباحثـــات تأتـــي يف إطـــار 
ترجمـــة حـــرص الدول الثـــالث تونـــس وليبيـــا واجلزائر 
على تطوير العالقات واستكشـــاف آفـــاق جديدة للتعاون، 
إضافة إلـــى تبادل الرؤى وتنســـيق املواقف حول القضايا 
الدوليـــة واإلقليميـــة وما تطرحـــه من حتديات سياســـية 

وأمنيـــة واقتصاديـــة واجتماعية وإنســـانية.

ويعتبـــر امللف األمني احدى أهـــم املحاور التي طرحت 
علـــى طاولـــة النقـــاش بـــن مختلـــف وزراء اخلارجيـــة ملا 
ميثلـــه مـــن أهميـــة للـــدول الثـــالث خاصة يف ظل ســـياق 

خـــاص و معّقـــد باملنطقة.

حيـــث أبرز البيـــان اخلتامي للقاء »ضـــرورة مضاعفة 
اجلهود املشـــتركة من أجل التصدي للتهديدات اإلرهابية 
التـــي تســـتهدف املنطقـــة ومكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة 

العابرة للحـــدود واجلرائم الســـيبرانية«.

كمـــا اســـتعرض الـــوزراء خـــالل االجتمـــاع »قضيـــة 
الهجـــرة )غير النظامية(، وأهمية بلورة رؤية مشـــتركة يف 
التعامـــل معها وما تطرحه من حتديات أمنية وإنســـانية«.

يف ذات الســـياق، ذكـــر بيـــان منفصـــل صـــادر عـــن 
الرئاســـة التونســـية، أن وزيـــري خارجية اجلزائـــر وليبيا 
التقيا مع الرئيس قيس ســـعيد، على هامش مشـــاركتهما 

باالجتماع.

وأكد ســـعيد »ضـــرورة مواصلة التنســـيق والعمل على 
إيجـــاد تســـوية عاجلة لألزمـــة يف ليبيا تكفل لهـــذا البلد 
الشـــقيق أمنـــه واســـتقراره وســـيادته الوطنيـــة ووحدتـــه 

يعتبـــر امللـــف األمني احدى أهـــم املحاور التي طرحت علـــى طاولة النقاش بن مختلـــف وزراء اخلارجية 
ملـــا ميثلـــه من أهمية للـــدول الثالث خاصة يف ظل ســـياق خـــاص و معقّد باملنطقة.
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الترابية«.

واســـتقبل الرئيـــس قيس ســـعيد اليوم اجلمعـــة وزيرة 
اخلارجيـــة والتعـــاون الدولـــي بحكومة الوحـــدة الوطنية، 
جنـــالء املنقـــوش، التـــي تـــرأس وفـــد ليبيـــا يف جلســـة 
املشـــاروات املشـــتركة بن اجلزائـــر وتونس وليبيـــا، اليوم 
لرئاســـة اجلمهوريـــة  بيـــان  وفـــق  تونـــس،  اجلمعـــة، يف 

. نسية لتو ا

تونـــس حتتـــرم  أن  للمنقـــوش«  قيـــس ســـعيد  وبـــّن 
خيارات الشـــعب الليبـــي، وهي على ثقة بأنـــه يتوفر على 
كل اإلمكانيـــات التـــي متكّنه مـــن النجـــاح يف اخلروج من 
هـــذا الوضـــع الدقيـــق الذي ميّر بـــه بالرغم مـــن صعوبة 
الظـــرف اإلقليمـــي والدولي وحـــّدة التحديـــات املطروحة 

وتعّددها«.

وأشـــارت الرئاســـة التونســـية أن املنقـــوش قدمت من 
جانبها للرئيس قيس ســـعيد عرضـــا حول آخر التطورات 
يف ليبيـــا، واجلهود املبذولة من أجل إرســـاء حوار حقيقي 
جامـــع ميّهد خلطوات سياســـية قادمة ويحمـــي ليبيا من 

مخاطر التقســـيم والتدخل اخلارجي.

كمـــا أعربت جنالء املنقـــوش عن امتنـــان ليبيا ملوقف 
تونـــس الثابـــت ولدورهـــا الفاعـــل يف الدفع نحو تســـوية 
ســـلمية جتســـيدا لعالقات األخوة الصادقـــة القائمة بن 
البلديـــن وللقيـــم احلضاريـــة والتاريخيـــة املشـــتركة بـــن 

الشقيقن. الشـــعبن 

مـــن جانـــب آخر،حـــذرت اجلزائـــر »جميـــع األطراف 
مســـتنقع  إلـــى  البـــالد  إعـــادة  مغبـــة  مـــن  الليبيـــة 
كبير«تطـــورات  بقلـــق  »تتابـــع  أنهـــا  الفوضى«،مؤكـــدة 
األوضـــاع يف هذه الدولة الشـــقيقة على إثر االشـــتباكات 
التـــي شـــهدتها العاصمـــة طرابلس، ليلـــة اجلمعة وصباح 

الســـبت، بـــن مجموعـــات مســـلحة.

وقالـــت وزارة اخلارجيـــة اجلزائريـــة يف بيـــان مســـاء 
اليـــوم الســـبت: »إذ تديـــن اللجـــوء إلـــى العنـــف بجميـــع 
أشـــكاله، فإن اجلزائر حتذر جميع األطـــراف الليبية من 
مغبـــة إعادة البالد إلى مســـتنقع الفوضى أو الوصول بها 
إلى نقطـــة الالعودة، كما تدعوها إلـــى التعقل واالحتكام 
إلـــى لغة احلـــوار واملصاحلة والعمل للحفـــاظ على اتفاق 
وقـــف إطالق النـــار صونا لدمـــاء الليبيـــن وحفاظا على 

أمنهم وســـالمتهم«.

 أبـــرز البيـــان اخلتامي للقاء »ضرورة مضاعفة اجلهود املشـــتركة من أجل التصدي للتهديدات اإلرهابية 
التي تســـتهدف املنطقة ومكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود واجلرائم السيبرانية«.
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علـــى الرغـــم من أن هـــذه الدول الثالثة متيل إلى حتقيـــق أمنها احلدودي بطريقـــة أحادية، إال أنه من 
شـــأن زيادة التنســـيق بن الدول على املســـتوى املحلي أن تقّدم مقاربة أكثر استدامة.

 وأضـــاف البيـــان أن »هـــذا التطـــور اخلطيـــر الـــذي 
يأتـــي عشـــية اســـتئناف اللجنـــة الدســـتورية املشـــتركة 
أشـــغالها بالقاهـــرة حتت رعايـــة منظمـــة األمم املتحدة، 
يشـــكل بحـــد ذاته عامـــال إضافيا للتأكيد علـــى الضرورة 
امللحة للتســـريع يف اســـتكمال صياغة مضامن األســـاس 
الدســـتوري الـــذي من شـــأنه متكـــن الشـــعب الليبي من 
ممارســـة حقه الســـيادي يف اختيـــار قادتـــه وممثليه عبر 

انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة يف كنـــف األمن واالســـتقرار«.

وتشـــهد طرابلـــس واملـــدن الليبيـــة عمومـــا انتشـــارا 
للكتائـــب املســـلحة التـــي حتـــدث بـــن احلـــن واآلخـــر 
بينهـــا، وتكـــون أســـبابها يف  اشـــتباكات مســـلحة فيمـــا 
الغالـــب راجعة ملناطـــق النفوذ أو االصطفاف السياســـي، 

أو املشـــاكل الفرديـــة يف بعـــض األحيـــان.

يف ذات الصدد،أبـــرز الـــوزراء »أهميـــة االســـتحقاقات 
االنتخابية لبناء مســـتقبل ليبيا يف كنف األمن واالســـتقرار 
والوحـــدة الوطنيـــة، مبـــا يســـاعدها علـــى التفـــرغ إلعادة 
البنـــاء واإلعمار ويعيد إلى ليبيـــا مكانتها اإلقليمية كقطب 
اقتصـــادي ومالـــي، ومبا من شـــأنه أن يســـهم يف االندماج 
االســـتقرار  ويعـــزز  املنطقـــة  دول  جلميـــع  االقتصـــادي 

االقتصادي لدول اجلوار ودعم الشـــراكات االســـتراتيجية 
االقتصاديـــة علـــى أســـاس املصالـــح املشـــتركة واملنافـــع 

االقتصاديـــة املتبادلـــة والتنمية املســـتدامة الشـــاملة«.

إلـــى ذلك،يـــرى مراقبـــون أنه على الرغم مـــن أن هذه 
الـــدول الثالثة متيل إلى حتقيق أمنهـــا احلدودي بطريقة 
أحاديـــة، إال أنه من شـــأن زيادة التنســـيق بن الدول على 

املســـتوى املحلي أن تقّدم مقاربة أكثر اســـتدامة.

فاجلمـــع بـــن اجلهـــود األمنية العابـــرة للحـــدود عند 
املســـتوَين اإلقليمـــي واملحلـــي، وبـــن اســـتراتيجية عملية 
للتنميـــة االقتصاديـــة ُتقـــّدم مـــوارد اقتصاديـــة بديلة عن 
التهريب واالجتار بالبشـــر، قد يساهم يف بسط االستقرار 
يف هـــذه املناطق. بإمـــكان املحافظات الواقعة عند احلدود 
التونســـية-الليبية أو اجلزائرية-التونســـية، مثـــالً، تطبيق 
استراتيجية مشـــتركة للتنمية واألمن يف املناطق احلدودية 
على املســـتوى املحلي. من شـــأن هذا النمـــوذج ذي الطابع 
املحلي، يف حال حصوله على دعم مناســـب من احلكومات 
املركزيـــة، أن ُيتيح زيادة التعاون وتعزيـــز األمن من دون أن 
ُتضطـــر الدول إلى تغييـــر مواقفها حول مـــا إذا كان يجب 

ربط املســـائل احلدودية بالقضايا.
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املهدوي: القمة الثالثية 
تبعث رسائل طمأنة إلى الداخل الليبي

بحــث األســبوع املــايض، وزيــر الخارجية 

التونــي عثــامن الجرنــدي، مــع نظريتــه 

ونظــريه  املنقــوش،  نجــالء  الليبيــة 

ــات  ــرة، العالق ــان لعامم ــري رمط الجزائ

وســبل  الليبيــة  الجزائريــة  التونســية 

ــا  ــة فيه ــة نوعي ــق نقل ــا وتحقي تطويره

ترتقــي بهــا إىل أفضــل مراتــب الرشاكــة 

ــة. ــة واملتكامل الكامل

وذكــر بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة 

التونســية، أنــه تــم خــالل االجتــامع 

القضايــا  مختلــف  اســتعراض  الثــاليث 

اإلقليميــة والدوليــة الراهنــة وتداعياتهــا 

عــى الــدول الثالثــة واملنطقــة العربيــة 

واإلفريقيــة بصفــة عامة.وللوقــوف عــى 

القمــة الثالثيــة وأســبابها ونتائجهــا كان 

لـ«بوابــة إفريقيــا اإلخبارية« هــذا اللقاء 

مــع األكادميــي واملحلــل الســيايس أحمد 

ــوار: ــص الح ــدوي، وإىل ن امله

همسة يونس
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بداية.. كيف تابعتم القمـــة الثالثية )تونس-
اجلزائر-ليبيا(؟

القمـــة الثالثيـــة بـــن اجلزائـــر وليبيا وتونـــس جاءت 
للتأكيـــد علـــى عمـــق العالقـــة بـــن الـــدول املشـــاركة يف 
القمـــة، إضافة إلى أنهـــا جاءت للتأكيد علـــى دعم مصر 
وتونـــس جلهود البعثـــة األممية األخيـــرة لتقريب وجهات 
النظـــر بـــن الفرقاء السياســـين يف ليبيـــا، والتأكيد على 
أنـــه ال مجال للحل يف ليبيا إال بإخـــراج املرتزقة والقوات 
األجنبية واحلرص على حفظ العمق اإلســـتراتيجي لدول 
اجلـــوار، والتأكيـــد على أجـــواء االنتخابـــات، وباملختصر 
ميكننـــا القـــول إن كل مـــا رأينـــاه يف القمة هـــو عبارة عن 
رســـائل طمأنة للشـــعب الليبـــي بوقوف اجلزائـــر وتونس 

إلـــى جانب الشـــعب الليبي مـــن أجل إنهـــاء معاناته. 

ماذا عن توقيت القمة الثالثية ؟ 

التوقيـــت الـــذي عقدت فيـــه القمـــة الثالثيـــة توقيت 
حســـاس للغاية، خصوًصا يف ظل حضور وزيرة اخلارجية 
الليبية التابعة حلكومة عبداحلميد الدبيبة قبيل أســـابيع 

قليلة من إنتهاء شـــرعية هـــذه احلكومة.

برأيك ما أســـباب مثل هذه املشـــاورات بني دول 
؟ ملنطقة ا

تونـــس  الثالثيـــة يكمـــن يف حـــرص  القمـــة  أســـباب 
واجلزائـــر على املشـــاركة السياســـية يف إنهـــاء األزمة يف 
ليبيـــا خصوًصا وأن مصر لعبـــت وماتزال الالعب األقوى 
يف حتريـــك امللف الليبي وكســـر اجلمود السياســـي الذي 
كان ســـائدا بن الفرقاء السياسين يف ليبيا. أيضا الدور 
الـــذي قامـــت بـــه مصـــر مبا يخـــص املســـار الدســـتوري 

- القمـــة الثالثيـــة بـــن اجلزائـــر وليبيـــا وتونس جـــاءت للتأكيد 
علـــى عمـــق العالقات.
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 ال مجال للحل يف ليبيا إال بإخراج املرتزقة والقوات األجنبية .

تونس واجلزائر تبحثان عن لعب دور يف ليبيا	 
إجراء االنتخابات هو احلل الوحيد إلنهاء األزمة الليبية.	 

والعســـكري جعل مـــن اجلارتن تونـــس واجلزائر يبحثان 
عـــن لعـــب دور يف ليبيا.

ما التحديات التي تواجه املنطقة؟

أبـــرز التحديـــات أمام الدول املشـــاركة هـــي حتديات 
أمنيـــة بالدرجة األولى الســـيما يف ظل التوتـــرات األمنية 
نفـــوذ  وتصاعـــد  طرابلـــس،  العاصمـــة  تشـــهدها  التـــي 
امليليشـــيات املســـلحة علـــى القـــرار السياســـي يف ليبيا.

ما حتليلك لنتائج القمة الثالثية؟

ال اعتقـــد أن القمـــة قـــد حتقـــق جناحـــا أكثـــر مـــن 

كونهـــا تبعث رســـائل طمأنـــة إلى الداخـــل الليبي وطمأنة 
حلكومـــة الدبيبـــة باســـتمرار الدعـــم لها من قبـــل الدول 

املشاركة. 

كلمة أخيرة..

ال اعتقـــد أن ليبيا بحاجة إلى دعم لوجســـتي من دول 
اجلـــوار أكثر مـــن احتياجها إلى إرادة جـــادة من قبل هذه 
الـــدول ملســـاعدة ليبيا للخروج من األزمـــة ووقف التدخل 
يف الشـــؤون الداخليـــة للبـــالد وتـــرك الشـــرعية للشـــعب 
الليبـــي ليقـــرر مـــن يحكمـــه، إضافـــة إلـــى التأكيـــد على 

إجـــراء االنتخابـــات ألنها احلـــل الوحيد إلنهـــاء األزمة.
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حتيته: القمة الثالثية محاولة جزائرية 
لكسب أوراق سياسية إقليميا

أكــد املحلــل الســيايس املــري املتخصــص يف الشــؤون الليبيــة عبــد الســتار 

ــة والتــي  ــام املاضي ــة التــي اســتضافتها تونــس األي ــه أن القمــة الثالثي حتيت

ــدي  ــامن الجران ــس عث ــوش وتون ــالء املنق ــا نج ــة ليبي ــت وزراء خارجي ضم

والجزائــر رمطــان لعاممــرة كانــت محاولــة جزائريــة باألســاس لكســب بعض 

األوراق السياســية إقليميــا مبينــا يف مقابلــة مــع صحيفــة املرصــد أن الجزائــر 

تســعى للقــول للعــامل أنــه ال حــل يف ليبيــا إال بعــد التشــاور معهــا.

إىل نص الحوار:

حوار: سوزان الغيطاني
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القمـــة الثالثيـــة الليبيـــة التونســـية اجلزائريـــة، ترمـــي إلـــى تعضيـــد 
موقـــف رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبـــد احلميـــد الدبيبة على 

حســـاب رئيـــس احلكومـــة الليبيـــة فتحي باشـــاغا. 

 برأيك هـــل توقيت القمـــة الثالثيـــة الليبية 
التونســـية اجلزائرية لـــه دالالت معينة؟

الهـــدف مـــن هـــذه القمـــة هـــو محاولـــة  يبـــدو أن 
للتوافـــق علـــى مســـار غير واضـــح.. لكنه مســـار مغاير 
ملـــا تقـــوم بـــه مصـــر. أي أن القمـــة الثالثيـــة الليبيـــة 
التونســـية اجلزائريـــة، ترمي إلى تعضيـــد موقف رئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبـــد احلميـــد الدبيبة على 

حســـاب رئيـــس احلكومـــة الليبيـــة فتحي باشـــاغا. 

ما رأيك يف مخرجات القمة؟

كمـــا قلـــت، الهـــدف علـــى مـــا يظهـــر هـــو محاولـــة 
جزائريـــة باألســـاس لكســـب بعـــض األوراق السياســـية 
بـــن  خـــالف  معـــروف،  هـــو  كمـــا  هنـــاك،  إقليميـــا. 

اجلزائـــر واملغـــرب. لقد حصلـــت املغرب، أخيـــراً، على 
مكاســـب كبيـــرة يف ملـــف الصحـــراء الغربيـــة، بتعاونها 
مع إســـرائيل وأمريـــكا وتقاربها مع مصـــر، وهذا يغيظ 
اجلزائـــر. وحيـــث أن املغرب، حالياً، هـــي األقرب ملصر 
يف امللـــف الليبـــي، فـــإن اجلزائـــر تســـعى للقـــول للعالم 
أنـــه ال حـــل يف ليبيـــا إال بعـــد التشـــاور معها هـــي. أما 
تونـــس فأعتقـــد أنهـــا مجـــرد دولـــة مضيفـــة وجـــدت 
تونـــس،  أي  هـــي،  بينمـــا  صـــراع،  خضـــم  يف  نفســـها 

مشـــغولة مبشـــاكلها الداخليـــة. 

لـــم  للقمـــة  اخلتامـــي  البيـــان  إن  يقـــول  البعـــض   
يـــأت بجديد حيـــث أن املصاحلـــة واالنتخابـــات وحوار 
القاهـــرة نقـــاط يتـــم التأكيد علـــى أهميتهـــا يف مختلف 

املحافـــل الدوليـــة؟
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احلـــرب الروســـية األوكرانيـــة لهـــا تأثيـــر كبيـــر علـــى امللـــف الليبـــي. 
والواليـــات املتحـــدة ومعهـــا بريطانيـــا ودول أوروبية، تريد االســـتحواذ 

علـــى النفـــط والغـــاز يف ليبيـــا .

نعـــم. ميكـــن القـــول أن القمـــة الثالثـــة كانـــت قمـــة 
شـــكلية وأن املســـتفيد منهـــا هو اجلزائـــر، ال تونس وال 

. ليبيا

برأيـــك مـــا آفـــاق التعـــاون املمكنـــة بـــني دول 
وتونس(؟ واجلزائـــر  )ليبيـــا  وحتديدا  املنطقـــة 

يف الوقـــت الراهـــن يصعـــب القـــول كيـــف ميكـــن أن 
يكـــون هنـــاك تعـــاون بـــن هـــذه الـــدول. وأنـــا أظن أن 
مـــن مصلحة تونس ومـــن مصلحة اجلزائـــر عدم وجود 
ســـلطة موحـــدة ومســـتقرة يف ليبيا، ألن هـــذا يعني فتح 
ملفـــات شـــائكة مع تونـــس واجلزائر، خاصـــة يف مجال 
احلـــدود، والثـــروات النفطية والصـــراع حولها وهو أمر 
كان موجـــوداً منـــذ زمن الزعيم الراحـــل معمر القذايف، 

يتم حســـمه. ولم 

 برأيـــك كيـــف أثـــرت األوضـــاع العامليـــة على 
األوضـــاع الداخلية لـــدول املنطقة بشـــكل عام؟

احلـــرب الروســـية األوكرانيـــة لهـــا تأثيـــر كبير على 
امللـــف الليبي. والواليات املتحدة ومعهـــا بريطانيا ودول 
أوروبيـــة، تريد االســـتحواذ على النفط والغـــاز يف ليبيا 
حتـــى تتمكـــن من تغطيـــة العجز يف الطاقـــة، بعد فرض 
عقوبـــات علـــى روســـيا. لهـــذا ميكـــن مالحظـــة تنامـــي 
الـــدور األمريكـــي والبريطانـــي، وقيامهمـــا، مـــع بلدان 
أوروبيـــة، باتخـــاذ إجـــراءات يف ليبيـــا ميكـــن أن نـــرى 
نتائجهـــا يف األســـابيع املقبلـــة، مـــا يؤثـــر علـــى الوضع 

السياســـي واألمنـــي يف عمـــوم ليبيا.

لـــو انتقلنا للحديث عـــن األوضـــاع يف ليبيا.. 
إلى أي مـــدى تتوقع جنـــاح اجتماعـــات القاهرة 
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يف الوصول لتوافق بشـــأن القاعدة الدســـتورية؟

حـــول  للتوافـــق  مســـتقبل  يوجـــد  أنـــه  أعتقـــد  ال 
القاعـــدة الدســـتورية. هنـــاك فـــرق كبير بـــن توجهات 
مجلـــس النـــواب ومجلـــس الدولـــة. وهذان همـــا طرفا 
املباحثـــات. لألســـف مـــا زالـــت الهـــوة كبيـــرة بينهمـــا. 

يف  اشـــتباكات  شـــهدت  طرابلـــس  العاصمـــة 
منطقـــة آهلـــة بالســـكان.. فهل ميكن القـــول إننا 

األول؟ الصـــراع  ملربـــع  عدنا 

إن كان املقصود هو العودة لالقتتال بن امليليشـــيات 
 2019 يف  جـــرى  كمـــا  الليبـــي  الوطنـــي  واجليـــش 
و2020، فإنـــه، بالطبـــع، يصعـــب قـــول ذلـــك بالنظـــر 

إلى طبيعة االشـــتباكات األخيـــرة يف العاصمة. فهي يف 
رأيـــي كانت محاولـــة لتصفية احلســـابات بن ميليشـــيا 
النواصـــي، املحســـوبة علـــى فتحي باشـــاغا، وميليشـــيا 
دعـــم االســـتقرار املحســـوبة علـــى الدبيبـــة. واجلديـــد 
هـــو أن هـــذا الصـــراع، بـــن ميليشـــيات محســـوبة على 
طرابلـــس، أصبحـــت تديـــره يف الوقت الراهـــن قيادات 
مـــن مصراتـــة، كباشـــاغا والدبيبة. ومعلـــوم أن الصدام 
حـــدث بينهمـــا قبـــل بضعـــة أســـابيع حـــن اســـتضافت 
ميليشـــيا النواصـــي الســـيد باشـــاغا لبعـــض الوقت يف 
العاصمـــة، قبـــل أن تقـــوم ميليشـــيا دعـــم االســـتقرار 

بإخراجـــه خـــارج طرابلس. 

هنـــاك فرق كبير بـــن توجهات مجلس النـــواب ومجلس 
الدولـــة. وهـــذان هما طرفـــا املباحثات. لألســـف ما زالت 

الهوة كبيـــرة بينهما. 
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