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منــذ  الليبــي  املشــهد  يف  الدوليــة  الفواعــل  ابــرز  مــن  فرنســا  تُعتــر 

العام2011،حيــث قــادت العمليــات العســكرية التــي شــنها حلــف شــال 

األطلــي )الناتــو( إلســقاط نظــام العقيــد الليبــي الراحــل معمــر القــذايف يف 

مــارس/ آذار 2011، ليتمــّدد الــدور الفرنــي خــال الســنوات التــي اعقبــت 

ذلــك بحثــا عــن مصالــح اكــر يف البلــد النفطي.لكــن هــذا النفــوذ الفرنــي 

تراجــع أمــام تنامــي نفــوذ قــوى دوليــة اخــرى عــى غــرار ايطاليــا وروســيا 

ــا. وتركي

االفتتاحية

تراجُع النفوذ الفرنسي يف ليبيا: املالمح واألسباب
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بعــد العــدوان الدولــي يف العــام 2011 الــذي ادخــل 
باهتمــام  ليبيــا  متواصلة،حضيــت  فوضــى  يف  البــاد 
خــاص مــن قبــل فرنســا، التــي كان لهــا الــّدور األكبــر يف 
هــذا العــدوان، والتــي متتلــك قواعــد عســكرية شــمال 
النيجــر قــرب احلــدود اجلنوبيــة الليبيــة، والتــي تراهــن 
علــى هــذه املنطقــة كأحــد مصــادر الثــروات الباطنيــة 
مــن نفــط وغــاز ومعــادن وتســعى إلــى بســط نفوذهــا، 
فــزان  إقليــم  كان  حيــث  تاريخــي  إرث  علــى  مســتندة 

لفتــرة طويلــة قابًعــا حتــت ســيطرتها.

فرنســا  اإلرهاب،عــززت  مواجهــة  غطــاء  وحتــت 
االفريقــي  الســاحل  منطقــة  يف  العســكري  وجودهــا 

ــا بتشــاد،  ــع قواعــد عســكرية يف إجنامين مــن خــال أرب
ــي،  ونيامــي يف النيجــر، وغــاو وتيســاليت يف شــمال مال
وقاعــدة للقــوات اخلاصــة يف بوركينــا فاســو.ثم بــدأت 
ــا، فشــرعت  ــط لبســط نفوذهــا يف ليبي ــس بالتخطي باري
يف عــام 2014 يف بنــاء قاعــدة »مادامــا« يف أقصــى 
ليبيــا، ومت  مــع جنــوب  احلــدود  قــرب  النيجــر  شــمال 
نحــو  انطــاق  نقطــة  لتكــون  حربــي  مبطــار  تزويدهــا 

الليبيــة. األراضــي 

السياســية  املكاســب  جنــي  باريــس  حاولــت 
الســاحة  يف  نفوذهــا  زيــادة  خــال  مــن  واالقتصاديــة 
واملــوارد  املهــم  اجليوسياســي  املوقــع  ذات  الليبيــة 

بـــدأت باريـــس بالتخطيط لبســـط نفوذها يف ليبيا، فشـــرعت 
يف عـــام 2014 يف بنـــاء قاعـــدة »مادامـــا« يف أقصى شـــمال 
النيجـــر قـــرب احلدود مع جنـــوب ليبيـــا، ومت تزويدها مبطار 

حربـــي لتكـــون نقطة انطـــالق نحو األراضـــي الليبية.
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بامللــف  الفرنســي  االهتمــام  الهائلــة.وازداد  الطبيعــة 
الليبــي مــع الرئيــس إميانويــل ماكــرون؛ فقــد صــرح وزيــر 
حــوار  يف  لودريــان،  إيــف  جــان  الفرنســي،  اخلارجيــة 
ــران/  ــد الفرنســية، يف حزي ــة لومون ــه صحيف ــه مع أجرت
يونيــو 2017، أن ليبيــا مــن أولويــات الرئيــس ماكــرون.

يوليــو  ففــي  ســريعا،  جــاء  الفرنســي  التحــرك 
ــش  ــام للجي ــد الع ــن القائ ــاء ب ــرون لق 2017 نظــم ماك
املشــير خليفــة حفتــر ورئيــس حكومــة الوفــاق آنــذاك 
تفاهمــات  عــدة  علــى  الطرفــان  واتفــق  الســراج  فايــز 
لــم تتحقــق أيضا.ثــم نظمــت باريــس يف مايــو 2018 
أهــم مخرجاتــه حتديــد  مــن  ليبيــا كان  مؤمتــرا حــول 
الرابــع والعشــرين مــن ديســمبر مــن نفــس الســنة موعــدا 

إلجــراء انتخابــات عامــة وهــو األمــر الــذي لــم يتحقــق.

أثــار حتــرك باريــس املنفــرد آنــذاك غضــب ايطاليــا 
مســتعمرتها  يف  بالنفــوذ  األحــق  نفســها  تعتبــر  التــي 
القدمية.وتصاعــد فعــا التنافــس اإليطالــي الفرنســي 
لدرجــة  األخيــرة  الســنوات  يف  كبيــر  بشــكل  ليبيــا  يف 
فرومــا  البلديــن.  بــن  واالتهامــات  الشــكايات  تبــادل 
مســتاءة مــن التدخــل الفرنســي يف بلــد تعتبــره جــزءا 
تتمســك  بينمــا  ســابقة،  مســتعمرة  كقــوة  نفوذهــا  مــن 
البلــد  السياســية واالقتصاديــة يف  باريــس مبصاحلهــا 
إفريقيــا،  إلــى  بوابــة  يعتبــر  والــذي  بالنفــط،  الغنــي 
جيــدة  عاقــات  تربطهــا  التــي  الســاحل  دول  خاصــة 
املنافســة  أيضــا  الصــراع  هــذا  وجــوه  ومــن  بفرنســا. 

صـــرح وزير اخلارجية الفرنســـي، جان إيـــف لودريان، 
يف حـــوار أجرتـــه معـــه صحيفـــة لوموند الفرنســـية، 
يف حزيـــران/ يونيـــو 2017، أن ليبيـــا مـــن أولويات 

الرئيـــس ماكرون.



5 اخلميس 11  اغسطس   2022  العدد : 226

ــال الفرنســية  ــاز توت ــن شــركتي النفــط والغ الشرســة ب
اإليطاليــة. وإينــي 

األمــر  وتطــور  ذروتــه  الطرفــن  بــن  التوتــر  بلــغ 
كاميــة،  حــرب  إلــى  ليصــل  الدولتــن  مســؤولي  بــن 
الفرنســي  النفــوذ  مــن  احلــد  علــى  إيطاليــا  وعملــت 
علــى  االنفتــاح  مفادهــا  جديــدة  اســتراتيجية  باتبــاع 
السياســية  القــوى  بــن  ليبيــا،  داخــل  األطــراف  كل 
والعســكرية يف شــرق وغــرب البــاد، ال ســيما بعدمــا 
خســرت حضورهــا الفاعــل يف منطقــة الهــال النفطــي 

عليهــا. الليبــي  اجليــش  ســيطرة  بعــد 

ــي خفــت، مبوجــب  حــدة التنافــس الفرنســي اإليطال

التركــي،  اجلانــب  بهــا  تســّبب  إربــاك  حالــة  حــدوث 
إيطاليــا  خســرت  الليبيــة  الســاحة  علــى  دخولــه  فمــع 
نفوذهــا غــرب البــاد لصالــح أنقــرة التــي حــازت علــى 
أغلــب مشــاريع إعــادة اإلعمــار باإلضافــة إلــى مشــاريع 
التدخــل  أدى  حــن  يف  والغــاز،  النفــط  عــن  التنقيــب 
ــى  الروســي إلــى تبديــد أحــام فرنســا يف الســيطرة عل
مرتزقــة  انتشــار  عــن  حديــث  بعــد  الوســطى  املنطقــة 
)إقليــم  البــاد  جنــوب  مناطــق  ويف  ســرت  يف  فاغنــر 

فــزان( الــذي يعتبــر منطقــة نفــوذ تاريخيــة لهــا.

ومثــل تدخــل روســيا لصالــح اجليــش الليبــي علــى 
ضــوء مــا تتحــدث عنــه تقاريــر صحافيــة وتركيــا لفائــدة 
الســراج،مجاال  فايــز  برئاســة  ســابقا  الوفــاق  حكومــة 

أدى التدخل الروســـي إلى تبديد أحالم فرنســـا يف الســـيطرة 
علـــى املنطقـــة الوســـطى بعـــد حديـــث عـــن انتشـــار مرتزقة 
فاغنـــر يف ســـرت ويف مناطـــق جنـــوب البـــالد )إقليـــم فـــزان( 

الـــذي يعتبـــر منطقة نفـــوذ تاريخيـــة لها.
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لتراجــع نفــوذ فرنســا شــرق البــاد وغربهــا، فبعــد أن 
كانــت ُتزاحــم الواليــات املتحــدة وإيطاليــا بشــكل غيــر 
مباشــر وجــدت باريــس نفســها أمــام منافســة شرســة 

مــع موســكو وأنقــرة بشــكل مباشــر.

ــز فرنســا  ــن خــال تركي ــدا واضحــا م ــر ب هــذا االم
ملــف  حلحلــة  علــى  الدبلوماســية  وجهودهــا  خطابهــا 
ــون  ــره مراقب املرتزقــة وســحبهم مــن ليبيا،وهــو مــا اعتب
طموحاتهــا  لتحقيــق  باريــس  مــن  أخيــرة  محاولــة 

االقتصاديــة هنــاك، حيــث ُتــدرك باريــس أن وجــود هــذه 
القــوات يهــدف لضمــان موطــئ قــدم لتلــك القــوى يف 

البــاد مبــا يضــع مصاحلهــا علــى محــك حقيقــي.

نفــوذ  يهــدد  حقيقــي  خطــر  إلــى  روســيا  وحتولــت 
الســابقة،خاصة  األفريقيــة  مســتعمرتها  يف  فرنســا 
بعــد ان اســتثمرت روســيا جيــدا التوتــر بــن املجلــس 
العســكري املالــي وفرنســا لتعزيــز نفوذهــا ومــلء الفــراغ 
ــة  ــذي خلفــه انســحاب قــوة برخــان والقــوات األوروبي ال

احتضنـــت فرنســـا، مؤمترا ضم العديد مـــن الدول املهتمة 
بالشـــأن الليبي ،وهوو ما اعتبـــر محاولة من باريس تهدف 
إلى اســـتعادة نفوذها الذي خســـرته يف البالد بعد تدخل 

روســـيا وتركيا عسكريا يف البالد.



7 اخلميس 11  اغسطس   2022  العدد : 226

ــن  ــة.وأدار العســكريون الذي بضغــط مــن احلكومــة املالي
أغســطس/اب  انقــاب  بعــد  الســلطة  علــى  اســتولوا 
الشــعبية،  االحتجاجــات  مــن  أشــهر  عقــب   2020
ظهرهــم لفرنســا واعتمــدوا بــدال مــن ذلــك علــى روســيا.

تولــي  بــدأت  التــي  البلــدان  مــن  روســيا  وتعتبــر 
اهتمامــا خاصــا بــدول مجموعــة الســاحل اإلفريقــي، 
يف ظــل تراجــع الــدور الفرنســي يف املنطقة،حيــث تشــكل 
تنافــس  منطقــة  اإلفريقــي،  الســاحل  مجموعــة  دول 
تربــط  كنقطــة  االســتراتيجي  ملوقعهــا  نظــرا  دولــي 
باملــوارد  وثرائهــا  الســمراء  القــارة  دول  مختلــف  بــن 
الطبيعية.ووقعــت موســكو اتفاقــات عســكرية مــع عــدد 
ــا  مــن دول مجموعــة الســاحل كان آخرهــا مــع موريتاني

املاضــي. يونيو/حزيــران   24 يف 

ــن موعــد  ــة م ــل أســابيع قليل ــر املاضي،وقب يف نوفمب
فرنســا،  بليبيا،احتضنــت  العامــة  االنتخابــات  إجــراء 
مؤمتــرا ضــم العديــد مــن الــدول املهتمــة بالشــأن الليبــي 
بهــدف الدفــع مــن أجــل دعــم االســتحقاق االنتخابــي 
والتأكيــد علــى ضــرورة إخــراج القــوات األجنبيــة مــن 
البــاد، وانهــاء الصــراع السياســي املتنامــي الــذي يهــدد 

ــذ عــام. ــة ســام مســتمرة من بإفشــال عملي

العــودة الــى ورقــة تنظيــم املؤمتــرات الدوليــة بشــأن 
ليبيــا اعتبــرت محاولــة مــن فرنســا تهــدف إلــى اســتعادة 
نفوذهــا الــذي خســرته يف البــاد بعــد تدخــل روســيا 
وتركيــا عســكريا يف الباد.لكــن هــذه املحاولــة فشــلت 
ايضــا يف ظــل تأجيــل االنتخابــات واســتمرار اخلافــات 
التــي تصاعــدت لتصــل الــى تركيــز حكومتــن تتنازعــان 
الســلطة مــع عــودة اشــتباكات مســلحة متفرقــة تنــذر 

بعــودة االزمــة الــى مربــع الصفــر.

  ال شــك ان تذبــذب املواقــف الفرنســية مــن االزمــة 
يف  مصداقيتهــا  علــى  كبيــر  بشــكل  اثــر  قــد  الليبيــة 
علــى  كبيــر  بشــكل  يؤثــر  مــا  وهــو  الليبيــة  االوســاط 
محاوالتهــا اعــادة التموضــع مجــددا يف الســاحة بعــد 
دخــول قــوى اجنبيــة جديدة.ويــرى مراقبــون أن باريــس 
مثــل  الليبــي  املشــهد  مهمــا يف  مكانــا  تعــد حتتــل  لــم 
تركيــا وروســيا وحتــى الصــن التــي ميكنهــا أن تــؤدي 
دورًا أكبــر أهــم مــن فرنســا يف إعــادة إعمــار البــاد.
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آخرها خسارة الريادة التجارية لفائدة إيطاليا... 
سنوات تراجع النفوذ الفرنسي يف تونس

العاقــة بــن تونــس وفرنســا متشــابكة إىل حــد كبــر. هــي عاقــة مرتبطــة بــكل تأكيــد باالســتعار أوال 

الــذي جثــم عــى البــاد لســبعة عقــود مخلفــا »ندوبــا« كثــرة يف الثقافــة واملجتمــع، وهــذا يكتشــفه 

أي عــارف بتونــس أو زائــر لهــا. ومرتبطــة أيضــا باالقتصــاد، حيــث تســتحوذ فرنســا إىل وقــت قريــب 

ــح،  ــك املصال ــاء عــى تل ــس، وهــي تســتغل كل نفوذهــا لإلبق ــر االســتثار يف تون ــب األك عــى النصي

ــرة مــن بعــض األطــراف  ــات الكث ــا، رغــم املطالب ــرا صعب ــل أخــرى أم بشــكل يجعــل التفكــر يف بدائ

السياســية للبحــث عــن رشكاء متنوعــن مــن أجــل تحريــر االقتصــاد التونــي مــن الهيمنــة الفرنســية 

املرســخة للمنطــق الرأســايل يف االقتصــاد.

شريف الزيتوني



9 اخلميس 11  اغسطس   2022  العدد : 226

يف  مهيمنــة  الفرنســية  اللغــة  مازالــت  الثقافــة  يف 
ــم،  ــا يف العال ــة« له ــة »الصفري ــم واإلدارة رغــم القيم التعلي
ويف املجتمــع ليــس خــاف أن جــزءا وإْن كان قليــا لكنــه 
نافــذ مــازال متعلقــا بفرنســا ويــرى نفســه داخــل مصاحلهــا 
ومتقبــل لفكــرة االنصهــار الثقــايف فيهــا وهنــا احلديــث عمــا 
يســمى يف تونــس بالـ«نخبــة الفرنكفونيــة« املهيمنــة خاصــة 
يف احلقلــن اإلعامــي والثقــايف ولديهــا شــبكة عاقــات 
قويــة بباريــس وهــي ضامنــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
لهيمنــة الفرنســية يف البــاد، وهــي نخبــة غالبا مــا تكون يف 

ــة منهــا. ــر القريب الســلطة أو يف الدوائ

هــو  الفرنســية مبــا  التونســية  العاقــة  ترتبــط  كمــا 
سياســي، حيــث لــم يحــدث منــذ االســتقال أن صعــدت 
إلــى احلكــم حكومــة أو أي مســؤولية يف الدولــة دون أن 
تكــون فرنســا راضيــة عنهــا، مبــا فيهــا فتــرة التحــوالت عــام 
2011، وثبــوت تــورط فرنســي يف إســناد الرئيــس األســبق 

بــن علــي مــن أجــل إجهــاض الثــورة. كمــا كانــت مرحلــة 
»الثــورة« ُحبلــى بالتغيــرات لكــن فرنســا لــم تغــب عنهــا حتــى 
يف فتــرة املنصــف املرزوقــي الــذي يبنــي يف خطاباتــه علــى 
معــاداة القــوى الغربيــة، وكل ذلــك بقــي نظريــا وســقط 
مبجــرد مغادرتــه الرئاســة بيــد أشــبه بالفــراغ وبعــداءات لــم 

ــرة التــي وقعــت. ــوال األخطــاء الكثي تكــن لتحصــل ل

لكن ألن السياســة متغيرات، فقد بات النفوذ الفرنســي 
يف تونــس ينحســر يف بعــض املســتويات؛ املســتوى األول 
اقتصــادي بعــد أن فاجــأت آخــر اإلحصائيــات التجاريــة 
املتابعــن، بصعــود إيطالــي يف تونــس لتصبــح األولــى يف 
املعامــات مزيحــة فرنســا بعــد عقــود طويلــة. وقــد قالــت 
الوكالــة اإليطاليــة للتجــارة اخلارجيــة بدايــة أغســطس إن 
البيانــات التــي حتصلــت عليهــا من املعهد الوطني التونســي 
لإلحصــاء )حكومــي(، أشــارت إلــى أن إيطاليــا ليســت فقط 
املــورّد األول لتونــس، ولكنهــا أيضــا الدولــة الشــريكة األولــى 

العالقـــة بـــن تونس وفرنســـا متشـــابكة إلى حـــد كبير. هي عالقـــة مرتبطة بـــكل تأكيد باالســـتعمار أوال الـــذي جثم على 
البـــالد لســـبعة عقـــود مخلفا »ندوبا« كثيـــرة يف الثقافة واملجتمع، وهذا يكتشـــفه أي عـــارف بتونس أو زائـــر لها. ومرتبطة 
أيضـــا باالقتصـــاد، حيـــث تســـتحوذ فرنســـا إلـــى وقت قريـــب على النصيـــب األكبـــر االســـتثمار يف تونس، وهي تســـتغل كل 

نفوذهـــا لإلبقاء على تلـــك املصالح.
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ــن  ــادل التجــاري ب ــت نســبة التب ــد وصل ــل فرنســا”. وق قب
ــر 2022  ــدة بــن شــهري يناي ــرة املمت ــن خــال الفت البلدي
يقــارب  مــا  دينــار أي  مليــار  ويونيــو 2022، 10.782 

ــورو. ــار ي 3.43 ملي

وبهــذه األرقــام »احتلــت إيطاليــا ألول مــرة املرتبــة األولى 
يف املبــادالت التجاريــة بارتفــاع بنســبة 27.24 ٪ مقارنــة 
بســنة 2021، وهي نســبة لم تســجل منذ االســتقال«، ويف 
ذلــك رســالة لفرنســا أن موقعهــا املغاربــي أصبــح مهــددا يف 
ظــل رغبــة دولــه التــدرج يف تنويــع اقتصاداتــه واالنفتاح على 
ــدة، رغــم أن هــذا أيضــا محفــوف باملخاطــر،  أســواق جدي
باعتبــار أن القــوى املفترضــة، رهاناتهــا يف املنطقة سياســية 
واحلديــث هنــا حتديــدا عــن الصــن وتركيــا ثــم بدرجــة أقــل 
روســيا التــي تبحــث عــن موطــئ قــدم لهــا يف أكثــر مــن مــكان 
يف ظــل الضغــط الغربــي عليهــا بســبب احلــرب األوكرانيــة.

واملســتوى الثانــي سياســي بعــد أن غيــر سياســيو مــا 
بعــد 2011، جــزءا مــن حتالفاتهــم الدوليــة واإلقليميــة، 
بفضــل  وتركيــا،  وأملانيــا  املتحــدة  الواليــات  باتــت  حيــث 
صعــود اإلســام السياســي، تلعــب دورا بــارزا يف تونــس، بــل 
تدعمــان بــكل قــوة مــا تســميه التوجــه الدميقراطــي الــذي 
مينــح اإلســامين فرصــة لتســيير البــاد، لكنه رهان فشــل 
ووصــل إلــى مرحلــة النهايــة عندمــا قــرر الرئيــس التونســي 
قيــس ســعّيد يف 25 يوليــو 2021، إقالــة احلكومــة ثــم يف 
مرحلــة الحقــة حــل البرملــان وتعليــق العمــل بالدســتور، وهي 
إجــراءات قوبلــت ببــرود مــن بعــد القــوى وبالرفــض مــن 
قــوى أخــرى مازالــت تعتقــد يف إمكانيــة عــودة مــا تســميها 

ــة«. »املؤسســات املنتخب

ُياحــظ  حيــث  واجتماعــي،  ثقــايف  الثالــث  املســتوى 
مــن خــال بعــض مــا يصــدر عــن بعــض املثقفــن أو مــا 
ــرودا مــن نحــو  ــة ب ــات واملواقــع االجتماعي ينشــر يف الدون

تراجـــع بعـــض املصالح الفرنســـية يف تونس، ال يعني انتهـــاء التأثير لفائدة دول أخـــرى، واحلديث عن صعود 
إيطالـــي يف تونـــس ســـابق ألوانه، وروما نفســـها ال تراهن على ذلك بشـــكل كبير وال ترى نفســـها مراهن على 

املنافســـة مـــع أي طرف وغير قادرة أصـــال على مواجهة أي طـــرف يف لعبة النفوذ
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الثقافــة الفرنســية، بعــد أن أصبحــت تتشــكل مجموعــات 
أن  فهمــت  املهيمنــة،  الفرنكفونيــة  ضــد  النخــب  داخــل 
ــة االنخــراط يف النهــج الفرنســي إضاعــة للوقــت،  مواصل
ــج  ــى املن ــة إل ــة والتعليمي ــر النظــم اإلداري ــى تغيي ــة إل داعي
اإلجنلوسكســوني األجنــع يف هــذه املرحلــة مــن التاريــخ. 
كمــا أن هنــاك مــا يشــبه »العــداء« املجتمعــي لرواســب 
االســتعمار الــذي ترفــض فرنســا إلــى اليــوم االعتــراف 
بالذنــب املرتكــب مغاربيــا فيــه وتقــدمي االعتــذار لشــعوب 
املنطقــة، مبــا يســاهم يف فتــح ثغــرة مصاحلــة مــع التاريــخ 
وجتــاوز اجلــروح التــي تركتهــا الفتــرة االســتعمارية يف تلــك 

ــس. ــا تون الشــعوب ومنه

كل هــذه املعطيــات الهــدف منهــا التأكــد مــن تقلــص 
الــدور الفرنســي وإن بشــكل نســبي يف تونــس، وعــدم قــدرة 
باريــس علــى مجــارات التطورات احلاصلــة يف مرحلة أولى، 
واملرحلــة الثانيــة هــي فتحهــا جلبهــة ليبيــا التي كانــت بعيدة 
ــه لفائــدة دول أخــرى  عنهــا نســبيا، لكنهــا أفقدتهــا أجنحت
ــر أن  ــاك، غي ــا هن ــت تســتغل الوقــت لضمــان مصاحله كان
ذلــك ال يعنــي انتهــاء التأثيــر الفرنســي لفائــدة دول أخــرى، 
واحلديــث عــن صعــود إيطالــي يف تونــس ســابق ألوانــه، 
ــر وال تــرى  ــى ذلــك بشــكل كبي ورومــا نفســها ال تراهــن عل
نفســها مراهــن علــى املنافســة مــع أي طــرف وغيــر قــادرة 

أصــا علــى مواجهــة أي طــرف يف لعبــة النفــوذ.

كانـــت مرحلـــة »الثـــورة« ُحبلـــى بالتغيرات لكن فرنســـا لـــم تغب عنها حتـــى يف فترة املنصـــف املرزوقي الـــذي يبني يف 	 
خطاباتـــه علـــى معـــاداة القـــوى الغربيـــة، وكل ذلك بقي نظريا وســـقط مبجـــرد مغادرته الرئاســـة بيد أشـــبه بالفراغ 

وبعـــداءات لـــم تكن لتحصـــل لوال األخطـــاء الكثيرة التـــي وقعت.

يف الثقافـــة مازالـــت اللغة الفرنســـية مهيمنة يف التعليـــم واإلدارة رغم القيمة »الصفرية« لهـــا يف العالم، ويف املجتمع 	 
ليـــس خـــاف أن جـــزءا وإْن كان قليـــال لكنـــه نافذ مـــازال متعلقا بفرنســـا ويرى نفســـه داخـــل مصاحلها ومتقبـــل لفكرة 
االنصهـــار الثقـــايف فيهـــا وهنـــا احلديث عما يســـمى يف تونـــس بالـ«نخبـــة الفرنكفونيـــة« املهيمنة خاصـــة يف احلقلن 

اإلعالمـــي والثقـــايف ولديها شـــبكة عالقات قويـــة بباريس.
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جناة فقيري

يف ســابقة تاريخيــة، فقــدت فرنســا »هيمنتهــا« وحضورهــا كرشيــك رئيــي 

يربــع عــى عــرش الــرشاكات الدبلوماســية واإلســراتيجية واإلقتصاديــة 

ــر  ــرورا بالجزائ ــا م ــس وليبي ــدءا بتون وغرهــا، مــع دول املغــرب العــريب. ب

ــا. ورغــم أن فرنســا تحتــل املركــز األول مــن  واملغــرب وصــوال إىل موريتاني

ــام  ــا أم ــع تراجعه ــك مل مين ــدد املســتثمرين  يف املغــرب إال أن ذل ــث ع حي

ــة. ــرشاكات املغربي ــة اإلســبانية عــى ال الهيمن

أمام احلضور اإلسباني يف املغرب..
فرنســـا تفقد آخر بيادقها يف املنطقة اإلفريقية
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احلــل  يعــّد  املغــرب  أن  واملحللــون  اخلبــراء  يــرى 
املغاربيــة،  اخلارطــة  علــى  فرنســا  أمــام  األخيــر 
وحضورهــا يف منطقــة شــمال إفريقيــا كمركــز رئيســي 
لتموقعهــا يف إفريقيــا خاصــة بعــد فقــدان متركزهــا مــع 
ــدوي  ــم التصــدع امل ــس ث ــة الرئيســة تون ــا املغاربي حليفته
ــة وأهــم  ــدول املغاربي ــر ال ــر أكب ــع اجلزائ ــا م يف عاقاته
منتجــي الغــار يف العالــم، طبعــا مــع ســوء متوقعهــا يف 
األزمــة الليبيــة خاصــة وأن ليبيــا قبــل 2011، لــم تكــن 

لفرنســا. األول  الشــريك  قــط 

املغربيــة  الفرنســية  الدبلوماســية  العاقــات  بــدأت 
تســّجل بــرودا الفتــا منــذ أواخــر العــام 2020، لتتعمــق 
األزمــة البــاردة بــن الطرفــن صائفــة العــام املاضي،يوليو 

2021، علــى خلفيــة قضيــة »بيغاســوس« واتهــام باريــس 
الشــخصيات  مــن  الكثيــر  هواتــف  باختــراق  الربــاط 
البــارزة، مــن بينهــم الرئيــس الفرنســي إميانــوال ماكــرون، 
»بيغاســوس«.لكن  اإلســرائيلي  التجســس  برنامــج  عبــر 
مــا  رافضــة  االتهامــات  هــذع  نفــت  املغربيــة  احلكومــة 
»علــى  ترتكــز  ال  التــي  الزائفــة«  بـ«االدعــاءات  وصفتــه 

ــع«. أســاس مــن الواق

لتعلــن فرنســا يف بعــد احلادثــة بشــهر واحــد، تشــديد 
واجلزائــر  املغــرب  ملواطنــي  التأشــيرات  منــح  شــروط 
وتونــس بدعــوى »رفــض الــدول الثــاث إصــدار التصاريح 
القنصليــة الازمــة الســتعادة مهاجريــن مــن مواطنيهــا«. 
قــرار اســتنكره وزيــر اخلارجيــة املغربــي ناصــر بوريطــة، 

يـــرى اخلبـــراء واملحللـــون أن املغـــرب يعـــّد احلـــل األخيـــر أمـــام فرنســـا على 
اخلارطـــة املغاربيـــة، وحضورهـــا يف منطقـــة شـــمال إفريقيا كمركز رئيســـي 

إفريقيا. يف  لتموقعهـــا 
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يف مؤمتــر صحفــي بالعاصمــة الربــاط، ووصفــه بـ«غيــر 
دبلوماســية  األســباب«.توترات  مــن  ملجموعــة  املبــرر 
ليســت باجلديــدة إطاقــا خاصــة مــع األزمــة املشــابهة 

يف عهــد قرنســوا هوالنــد يف 2014.

أن  مــن  وبالرغــم  االقتصــادي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
املغــرب أول وجهــة لاســتثمارات الفرنســية يف القــارة 
اإلفريقيــة، وذلــك بأكثــر مــن 950 فرعــاً لشــركات البلــد 
األوروبــي التــي توفــر نحــو 100 ألــف فرصــة عــم، إال 
ــون للمملكــة  ــى املركــز الثانــي كزب أن فرنســا تراجعــت إل
املغربيــة فاســحة املجــال إلســبانيا، فخــال عــام 2020، 
بحســب بيانــات وزارة االقتصــاد واملــال املغربيــة، شــهدت 
املبــادالت التجاريــة بــن البلديــن منــوا ملحوظــا خــال 

الــذي  الدبلوماســي  التوتــر  رغــم  األخيــرة،  الســنوات 
يســود عاقاتهمــا.

 وحســب املعطيــات التــي نشــرها املكتــب االقتصــادي 
والتجــاري بســفارة إســبانيا يف الربــاط، فــإن املبــادالت 
التجاريــة بــن املغــرب وإســبانيا، بلغــت حوالــي 16.8 
شــهدت  كمــا  املاضيــة،   الســنة  خــال  أورو  مليــارات 
العقديــن  يف  طفــرة  البلديــن  بــن  التجاريــة  املبــادالت 
املاضيــن، حيــث انتقلــت قيمتهــا مــن 22.3 مليــارات 
درهــم ســنة 2000 إلــى 56.9 مليــارات درهــم ســنة 
ســنة  درهــم  مليــارات   132.7 إلــى  لتقفــز   ،2010

ثــم 144 مليــار درهــم ســنة 2020.  ،2017

بـــدأت العالقـــات الدبلوماســـية الفرنســـية املغربيـــة تســـجّل بـــرودا الفتـــا منذ أواخـــر العام 
2020، لتتعمـــق األزمـــة البـــاردة بـــن الطرفـــن صائفـــة العـــام املاضي،يوليـــو 2021، 
علـــى خلفيـــة قضيـــة »بيغاســـوس« واتهـــام باريـــس الربـــاط باختـــراق هواتـــف الكثيـــر من 

البارزة الشـــخصيات 



15 اخلميس 11  اغسطس   2022  العدد : 226

وأصبحــت الصــادرات اإلســبانية إلــى املغــرب تشــكّل 
النصــف مــن إجمالــي صادراتهــا نحــو القــارة اإلفريقيــة 
ــة، بعدمــا  حيــث حققــت  ارتفاعــا بنســبة 29.2 يف املائ
انتقلــت مــن 7.3 مليــارات أورو ســنة 2020 إلــى 9.5 
صــادرات  معــدل  وكان   .2021 ســنة  أورو  مليــارات 
إســبانيا إلــى املغــرب خــال الفتــرة املمتــدة مــن 2016 
إلــى 2019 يتــراوح مــا بــن 7 مليــارات يــورو و8.4 
مليــارات أورو، ليشــهد ارتفاعــا الفتــا بعــد ذلــك. أمــا 
الصــادرات املغربيــة نحــو إســبانيا، فقــد شــهدت بدورهــا 
نكــوا ملحوظــا خــال الســنة املاضيــة بحوالــي 14.6 
يف املائــة، حيــث ارتفعــت مــن 6.3 مليــارات أورو ســنة 

2020 إلــى 7.3 مليــارات أورو ســنة 2021.

ــي، شــهدت  ــل مــن العــام احلال ــل/ أبري يف شــهر أفري
انتعاشــة  اإلســبانية  املغربيــة-  الدبلوماســية  العاقــات 
لتجمــع  الطويلــة.  التوتــر  ســنوات  بعــد  مســبوقة  غيــر 
وليمــة إفطــار مغربيــة العاهــل املغربــي محمــد الســادس 
برئيــس الــوزراء االســباني بيــدرو سانشــيز يف »مصاحلــة 
مرحلــة  فتــح  الطرفــان  إثرهــا  علــى  أكــد  تاريخيــة« 
جديــدة مــن الشــراكة بينهمــا علــى »أســس أكثــر صابــة« 

واســتئناف التعــاون يف مجــاالت . 

ضــوء  علــى  الطرفــن  عــن  صــادر  بيــان  أكــد  كمــا 
املصاحلــة، التــزام مدريــد والربــاط معاجلــة املواضيــع 
والتشــاور،  الثقــة  مــن  »بــروح  املشــترك  االهتمــام  ذات 
بعيــدا عــن األعمــال األحاديــة أو األمــر الواقــع«. وأعلــن 

أمـــا علـــى الصعيد االقتصـــادي، وبالرغم من أن املغرب أول وجهة لالســـتثمارات الفرنســـية 
يف القـــارة اإلفريقيـــة، وذلـــك بأكثر مـــن 950 فرعاً لشـــركات البلد األوروبـــي التي توفر 
نحـــو 100 ألـــف فرصة عمـــل، إال أن فرنســـا تراجعت إلـــى املركز الثاني كزبـــون للمملكة 

املغربية فاســـحة املجال إلســـبانيا
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ــق »دائمــة وطموحــة«  ــان املشــترك عــن خارطــة طري البي

املرحلــة  لتجســيد  الشــراكة  قطاعــات  جميــع  تغطــي 

»أهدافهــا  أول  ومــن  البلديــن.  عاقــات  يف  اجلديــدة 

اســتئناف حركــة نقــل البضائــع بشــكل طبيعــي يف املعابــر 

ومليليــة«.  لســبتة  احلدوديــة 

الدبلوماســية  العاقــات  يف  مفاجئــة  حتــول  نقطــة 
املغربيــة اجلزائريــة ســتعزز األرقــام االقتصاديــة املســّجلة 
وتوّســع نطــاق الشــراكات بــن البلديــن مزحزحــة بذلــك 
احلضــور  مــع  خاصــة  املتّصــدع  الفرنســي  احلضــور 
املنطقــة  يف  قــوي  كشــريك  والهــام  امللمــوس  الصينــي 

بأكملهــا.

توتـــرات دبلوماســـية ليســـت باجلديـــدة إطالقـــا خاصـــة مـــع األزمـــة املشـــابهة يف عهـــد قرنســـوا 	 
.2014 يف  هوالنـــد 

وحســـب املعطيـــات التـــي نشـــرها املكتب االقتصـــادي والتجاري بســـفارة إســـبانيا يف الربـــاط، فإن 	 
املبـــادالت التجاريـــة بـــن املغـــرب وإســـبانيا، بلغـــت حوالـــي 16.8 مليـــارات أورو خـــالل الســـنة 

املاضيـــة،  كمـــا شـــهدت املبـــادالت التجاريـــة بـــن البلديـــن طفـــرة يف العقديـــن املاضين

وأعلـــن البيان املشـــترك عـــن خارطة طريق »دائمـــة وطموحة« تغطي جميع قطاعات الشـــراكة 	 
لتجســـيد املرحلـــة اجلديـــدة يف عالقـــات البلديـــن. ومـــن أول »أهدافهـــا اســـتئناف حركـــة نقـــل 

البضائـــع بشـــكل طبيعـــي يف املعابـــر احلدودية لســـبتة ومليلية«. 
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 رمال العالقات الدولية املتحركة تلقي 
بظاللها على نفوذ باريس يف اجلزائر

وصــف الرئيــس الفرنــي إميانويــل ماكــرون خــال حملتــه االنتخابيــة 
ــر، االســتعار بأنــه »جرميــة ضــد االنســانية«، وهــي  يف 2017 بالجزائ
ترصيحــات لقيــت استحســاناً كبــراً لــدى الجزائريــن، الذيــن يطالبــون 
منــذ اســتقالهم يف عــام 1962 باعتــذار فرنــي عــن »جرائــم بشــعة« 

ارتكبــت خــال 132 عامــاً مــن االســتعار.

رامي التلغ
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الدميوقراطــي«  »املســار  يف  األمريكــي  التدخــل  إن 
بتونــس لــم يكــن وليــد اإلســتفتاء ونتائجــه، بــل صاحــب 
ــرارات رئاســية.  ــن ق ــا تاهــا م ــو وم ــة/ يولي 25 جويلي
أمريكــي  وفــد  زار  بشــهر  البرملــان  تعليــق عمــل  فبعــد 
فاينــر  جــون  القومــي  األمــن  مستشــار  نائــب  برئاســة 
جــو  األمريكــي  الرئيــس  مــن  برســالة  محمــا  تونــس 
ــه فيهــا علــى  بايــدن لنظيــره التونســي قيــس ســعّيد، حّث
»تســريع العــودة إلــى مســار الدميقراطيــة« يف البــاد، 
األمــور  األمريكــي حينهــا عديــد  املبعــوث  ناقــش  كمــا 
الداخليــة مــع رئيــس اجلمهوريــة التونســية قيــس ســعيد 
املدنــي  املجتمــع  مســؤولي  مــن  بعــض  أيضــا  والتقــى 
ــات املتحــدة  ــى ضــوء هــذه اللقــاءات أن الوالي وأفــاد عل
تونــس  يف  الدميقراطيــة  العمليــة  »تدعــم  األمريكيــة 

وتنتظــر اخلطــوات املقبلــة التــي ســيضطلع بهــا رئيــس 
واحلكومــي«،  السياســي  املســتوين  علــى  اجلمهوريــة 

حســب بيــان للبيــت األبيــض.

ــا أوضــح الرئيــس التونســي قيــس ســعّيد  مــن جانبه
القومــي  األمــن  مستشــار  بنائــب  اجتماعــه  خــال 
األمريكــي جــون فاينــر أن »التدابيــر االســتثنائية التــي 
مت اتخاذهــا تنــدرج يف إطــار تطبيــق الدســتور وتســتجيب 
األزمــات  ظــل  يف  ســيما  ال  واســعة،  شــعبية  إلرادة 
واستشــراء  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
»مــن  الســياق  ذات  يف  محــّذرا  والرشــوة«،  الفســاد 
محــاوالت البعــض بــث إشــاعات وترويــج مغالطــات حــول 
حقيقــة األوضــاع يف تونــس«، مبينــا، أنــه ال يوجــد مــا 

ســـحبت اجلزائر ســـفيرها مـــن باريس، واشـــترطت »احتراماً 	 
كامـــالً« قبـــل عودته، كما منعت مرور الطائرات العســـكرية 

الفرنســـية يف أجوائها، وجّمدت االتصاالت السياســـية.
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يدعــو للقلــق علــى قيــم احلريــة والعدالــة والدميقراطيــة 
األمريكــي. املجتمــع  مــع  تونــس  تتقاســمها  التــي 

يف  الوضــع  حــول  األمريكيــة  البيانــات  تتالــت 
الإلســتفتاء،  وقبــل  تونــس يف محطــات عــدة آخرهــا، 
حيــث  رئاســي  بأمــر  قــاض   57 إقالــة  علــى  تعليقهــا 
حــذرت اخلارجيــة األمريكيــة مــن أن مراســيم الرئيــس 
التونســي قيــس ســعيد تقــوض املؤسســات الدميقراطيــة 
التونســين  أبلغــت املســؤولن  أنهــا  البــاد، مؤكــدة  يف 
وداعيــة  الدميقراطــي  النظــام  يف  التوازنــات  بأهميــة 
إلــى »عمليــة إصــاح شــفافة تشــرك اجلميــع«. وقــال  
نيــد برايــس املتحــدث باســم اخلارجيــة  »إن مراســيم 
قاضيــا   57 بإقالــة  ســعّيد  قيــس  التونســي  الرئيــس 

وحتويــر القواعــد التــي حتكــم املجلــس األعلــى للقضــاء 
تونــس.« يف  الدميقراطيــة  املؤسســات  تقــوض 

قــال  فقــد  ونتائجــه  اإلســتفتاء  علــى  تعليقــا  أمــا 
وزيــر اخلارجيــة األمريكــي أنتونــي بلينكــن، يف بيــان لــه، 
»أن تونــس شــهدت علــى مــدار العــام املاضــي تراجعــا 
مقلقــا عــن املعاييــر الدميقراطيــة وقوضــت العديــد مــن 
املكاســب التــي حققهــا الشــعب التونســي بشــق األنفــس 
منــذ عــام 2011.« منتقــدا االســتفتاء علــى الدســتور 
التونســي اجلديــد الــذي »اتســم بتدنــي نســبة اإلقبــال 
علــى التصويــت«، وفــق تعبيــره، مشــيرا يف الســياق ذاتــه 
إلــى »عــام مــن التراجــع املفــزع«، يف إشــارة إلــى مــا بعــد 

جويلية/يوليــو.  25

وأن 	  االســـتعمار،  قبـــل  جزائريـــة«  »أمـــة  بوجـــود  ماكـــرون  شـــكّك 
اجلزائريـــن كتبـــوا تاريخـــاً مبنياً على كره فرنســـا، ما دفـــع اجلزائر 

لســـحب ســـفيرها.
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ودعا و أنطوني بلينكن يف الســياق ذاته إلى اإلســراع 
بإقــرار قانــون انتخابــي جامــع يف تونــس يضمــن أوســع 
املزمــع  التشــريعية  االنتخابــات  يف  ممكنــة  مشــاركة 
إجراؤهــا يف شــهر ديســمبر القــادم، علــى أن تشــمل مــن 
ــدا أن  ــى الدســتور، مؤك و قاطــع االســتفتاء عل عــارض أ
بــاده تســاند بقــوة املنظومــة الدميقراطيــة يف تونــس 
ــرا  ــى مســتقبل امــن ومزدهــر، معتب ــات شــعبها إل وتطلع
أن قيــام عمليــة إصــاح جامعــة وشــفافة، أمــر جوهــري 
التونســين  مــن  املايــن  ثقــة  اســتعادة  يف  للشــروع 
و عارضــوا الدســتور  الذيــن لــم يشــاركوا يف االســتفتاء أ

ــره. ــق تعبي ــد«، وف اجلدي

كمــا عّبــر وزيــر اخلارجيــة األمريكــي عــن انشــغال 
التونســية   للبــاد  اجلديــد  الدســتور  ن  أ مــن  بــاده 
ن يضعــف الدميقراطيــة يف تونــس، ويحــد  »ميكــن لــه أ

ساســية،  االٔ واحلريــات  اإلنســان  حقــوق  احتــرام  مــن 
منوهــا بالــدور احليــوي الــذي يقــوم بــه املجتمــع املدنــي 
بنــاء مســتقبل سياســي جامــع.« معتبــرا  يف تونــس يف 
أن تونــس »شــهدت علــى مــدار العــام املاضــي تراجعــا 
مفزعــا يف املعاييــر الدميقراطيــة«، مضيفــا أن تعليــق 
التنفيذيــة  الســلطة  وتعزيــز   2014 بدســتور  العمــل 
جويليــة/  25 منــذ  املســتقلة  املؤسســات  ضعــاف  وإ
ــارت تســاؤالت عميقــة داخــل تونــس  يوليــو 2021، »أث

الدميقراطــي«. مســارها  حــول  وخارجهــا 

شــدد  بلينكــن،  أنطونــي  تصريحــات  علــى  رّد  ويف 
ــى ســيادة  ــة التونســية قيــس ســعّيد عل رئيــس اجلمهوري
بــاده واســتقال قرارهــا الداخلــي وحقهــا يف تقريــر 
مصيرهــا، مؤكــدا رفضــه ألي شــكل مــن أشــكال التدخــل 
يف شــؤونها. وقــال الرئيــس التونســي، خــال اســتقباله 

باريـــس ما زالـــت مهيمنة اقتصاديـــاً وثقافيـــاً يف اجلزائر رغم 	 
انحســـار مصاحلهـــا بشـــكل غيـــر مســـبوق يف األعـــوام الــــ5 

األخيرة.
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دولــة  »تونــس  أن  اجلرنــدي،  عثمــان  اخلارجيــة  وزيــر 
حــّرة مســتقلّة ذات ســيادة، وإن ســيادتها واســتقالها 
فــوق كل اعتبــار«، مشــيًرا إلــى أنــه« مــن بــن املبــادئ 
التــي يقــوم عليهــا القانــون الدولــي مبــدأ حــق الشــعوب 
يف تقريــر مصيرهــا بنفســها، وعــدم التدخــل يف الشــؤون 

الداخليــة للــدول.«

اخلارجيــة  وزارة  اســتدعت  ذلــك  ضــوء  وعلــى   
ناتاشــا  األمريكــي  باألعمــال  القائمــة  التونســية 
يف  واشــنطن  تدخــل  علــى  لاعتــراض  فرانشيســكي، 
اخلارجيــة  وزيــر  وعّبــر  للبــاد.  الداخليــة  الشــؤون 
تونــس  »اســتغراب  عــن  اجلرنــدي  عثمــان  التونســية  
ال  التــي  والبيانــات  التصريحــات  هــذه  مــن  الشــديد 

مضيفــا  تونــس«.  يف  الوضــع  حقيقــة  إطاقــا  تعكــس 
شــكل  بــأي  يعكــس  ال  األمريكــي  املوقــف  »هــذا  أن 
البلديــن  التــي جتمــع  مــن األشــكال روابــط الصداقــة 
وعاقــات االحتــرام املتبــادل بينهمــا وهــو تدخــل غيــر 

الوطنــي«. الداخلــي  الشــأن  يف  مقبــول 

مــن جانبــه  أدان االحتــاد العــام التونســي للشــغل، 
وجهــات  ســفارات  بتدخــل  وصفــه  مــا  لــه،  بيــان  يف 
ردا  وذلــك  التونســي.  الداخلــي  الشــأن  يف  أجنبيــة 
علــى التصريحــات التــي أدلــى بهــا ســفراء بعــض دول 
االحتــاد األوروبــي والواليــات املتحــدة األمريكيــة بشــأن 
املســار السياســي يف تونــس، واالســتفتاء األخيــر علــى 

البــاد. يف  الدســتور 

صعـــود الصن بكل ثقلها االقتصادي والسياســـي والعســـكري، إضافة 	 
إلـــى احلليـــف الروســـي التقليدي للجزائـــر، كلها عوامل غيـــرت كثيراً 

مـــن املعطيات يف العالقات مع فرنســـا.
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يف  التدخــل  أن  للشــغل  العــام  االحتــاد  وذكــر 
علــى  فقــط  يقتصــر  لــم  التونســي  الداخلــي  الشــأن 
تصريحــات بعــض الدبلوماســين واملســؤولن األجانــب، 
بــل جتاوزهــا إلــى تنّقــل الســفراء والقائمــن بأعمــال 
أو  حســيب  دون  البــاد  أرجــاء  كامــل  يف  الســفارات 
رقيــب. منتقــدا أيضــا »ممارســات بعــض الــدول علــى 
املواطنــن التونســين مــن تضييــق يف تأشــيرات الســفر 
التونســية  الســلطات  االحتــاد  وطالــب  وغيرهــا«، 
ــاد  ــق اعتم ــر تعلي ــزم األم ــوي، وإذا ل »مبوقــف حــازم وق

اجلديــد«. األمريكــي  الســفير 

لهــذه  حــد  وضــع  إلــى  أيضــا  االحتــاد  دعــا  كمــا 
يف  احلقيقيــة  الشــعب  إرادة  وجتســيد  االنتهــاكات 
»رفــض التعــدي« علــى البــاد بــأّي شــكل مــن األشــكال. 
التونســين  للمحامــن  الوطنيــة  الهيئــة  أدانــت  كمــا 
بشــدة »التدّخــل األمريكــي يف الشــأن الوطنــي القائــم 

علــى منهــج املســاومة واســتغال الظــرف االقتصــادي 
الــذي متــر بــه البــاد لفــرض خيــارات معينــة تخــدم 
ــر  ــة إث ــة األميركي ــان اخلارجي ــرة أّن بي مصاحلــه«. معتب
إعــان النتائــج األوليــة لاســتفتاء وتصريحــات الســفير 
وفّجــا  ســافرا  »تدّخــا  ميثــان  تونــس  يف  األميركــي 
التونســي الداخلــي، وتعّديــا علــى الســيادة  الّشــأن  يف 

الدبلوماســية«. األعــراف  مــع  يتعــارض  الوطنيــة 

الشــعبية  الدعــوات  تعالــت  آخــر  جانــب  ومــن 
ــى التدخــل األمريكــي يف الشــأن  للتظاهــر احتجاجــا عل
للدفــاع  التونســية  الرابطــة  وأعلنــت  للبــاد  الداخلــي 
عــن حقــوق اإلنســان عــن تنظيــم وقفــة احتجاجيــة أمــام 
مقــر الســفارة األمريكيــة يف تونــس »تنديــدا بالتدخــل 
ــد  األميركــي يف الشــأن السياســي التونســي، خاصــة بع

تونــس.« للســفير األميركــي اجلديــد يف  تصريــح 
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سوزان الغيطاني

خبير: فرنسا شريك اقتصادي غير مرغوب فيه مغاربيا 

أكــد املتخصــص التونــي يف التنميــة والتــرصف يف املــوارد حســن الرحيــي أن تراجــع النفــوذ االقتصــادي الفرنــي يف 

دول املغــرب العــريب هــو تعبــر عــن تراجــع النفــوذ الســيايس لفرنســا وخاصــة أمــام الصــن وروســيا وأضــاف يف مقابلــة 

مــع صحيفــة املرصــد أن فرنســا الزالــت رشيــكا يف املراتــب األربعــة األوىل مــع دول املغــرب العــريب لكــن التحــوالت 

السياســية ورصاع املحــاور الجديــدة يف أفريقيــا يجعــل منهــا رشيــكا غــر مرغــوب فيــه ليــس يف دول املغــرب العــريب 

فحســب بــل يف جــل الــدول األفريقيــة التــي كانــت امللعــب الخــاص لفرنســا. 

إىل نص الحوار:
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الـــرأي القائـــل إن  إلـــى أي مـــدى تتفـــق مـــع 
املغـــرب  دول  يف  الفرنســـي  االقتصـــادي  النفـــوذ 

تراجـــع؟ العربـــي 

االقتصـــادي  النفـــوذ  تراجـــع  عـــن  احلديـــث  قبـــل 
الفرنســـي يف الـــدول املغربيـــة يجـــب أن نتحـــدث عـــن 
تراجـــع النفـــوذ السياســـي الفرنســـي يف هـــذه الـــدول 
أوال وعلـــى املســـتوى اإلفريقي بشـــكل أعـــم. وذلك منذ 
ســـنة 2007 تاريـــخ اعتـــاء الرئاســـة الفرنســـية جيل 
جديـــد من األفـــراد املرابطـــن مبا فيه املـــال واألعمال 

وبالعاقـــات  الدوليـــة  بالسياســـة  درايـــة  لهـــم  وليـــس 
اإلقليميـــة. الدبلوماســـية 

لذلـــك فتراجـــع النفـــوذ االقتصـــادي الفرنســـي هو 
تعبيـــرة على تراجع النفوذ السياســـي لفرنســـا وخاصة 
أمـــام الصن وروســـيا. وتعتبر اجلزائر الدولـــة املغربية 
التي شـــهدت تراجـــع كبير للنفـــوذ الفرنســـي اقتصاديا 
يف  حصلـــت  التـــي  السياســـية  التناقضـــات  باعتبـــار 
املوجوديـــن  فرنســـا  رؤســـاء  بـــن  األخيـــرة  الســـنوات 
لاســـتعمار وبـــن النزهـــة املحررين للنظـــام اجلزائري 

كان األحـــد املاضـــي آخـــر يـــوم يف املهمة التـــي كانت قد باشـــرتها وليامز قبل أشـــهر 
كمستشـــارة لألمن العـــام لألمم املتحدة، عقب اســـتقالة الدبلوماســـي الســـلوفاكي 

يـــان كوبيتش يف العـــام 2021.
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خاصـــة بعـــد ما ســـمي بالربيـــع العربي كمـــا تراجع يف 
تونس بشـــكل الفت أمام توســـع النفـــوذ التركي املرتبط 

باعتاء اإلســـام السياســـي الســـلطة.

منـــذ بدايـــة العـــام أصبحـــت رومـــا بحســـب 
تقريـــر الوكالـــة اإليطاليـــة للتجـــارة اخلارجية 
الشـــريك التجاري األول لتونس وأزاحت فرنســـا 

عن هـــذا املركـــز ملـــاذا برأيك؟

عاقـــات  يف  األولـــى  املرتبـــة  إيطاليـــا  اعتـــاء 
التبـــادل التجاريـــة مـــع تونس نتيجة مباشـــرة لسياســـة 
إيطاليـــا جتـــاه تونـــس التي متيـــزت يف الفتـــرة األخيرة 
بالتـــوازن واملســـاعدة والتعـــاون حـــول قضايـــا الهجـــرة 
غيـــر النظاميـــة ومقاومـــة اإلرهـــاب.  وهـــو مـــا ســـمح 

لاســـتثمارات اإليطالية بالتوســـع والتجـــارة البيئية بن 
البلديـــن بالتطـــور. كمـــا أن أزمـــة كورونـــا ومـــا قدمته 
تونـــس إليطاليـــا كانـــت حاســـمة يف تطويـــر العاقـــات 

االقتصاديـــة. وبالتالـــي  السياســـية 

إلـــى أي مـــدى تتوقع أن يســـتمر هـــذا الوضع 
القادم؟ العـــام  خـــال  حتى 

ســـيتواصل هـــذا النســـق للســـنوات القادمـــة أمـــام 
ضبابيـــة السياســـة الفرنســـية التـــي عـــادت مـــع هـــذا 
اجليـــل من سياســـي املال إلـــى العقلية االســـتثمارية يف 

التعامـــل مـــع مســـتعمراتها القدميـــة 

بالنســـبة لتونس هـــل هذا التغيـــر إيجابي أم 

بدد الفشـــل يف إجراء االنتخابات يف موعدها، الذي كان مقررا يف الرابع والعشـــرين 
من ديســـمبر املاضي، الهالة التي أحيطـــت بوليامز فور عودته.ا
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وملاذا؟ سلبي 

بالنســـبة إلى تونس الشـــراكة مع الطـــرف اإليطالي 
وذكاء  املســـافات  ولقـــرب  ملرونتهـــا  جـــدوى  أكثـــر 

األخيـــرة سياســـيا.  الفتـــرة  خـــال  اإليطاليـــن 

للشـــراكة  األول  املركـــز  أيضـــا  فرنســـا فقدت 
مـــع اجلزائر منذ ســـنوات؛ بســـبب قـــرار اجلزائر 
تنويـــع اقتصادهـــا والرهان علـــى دول مثل تركيا 
التغيـــر علـــى  آثـــار هـــذا  مـــا  والصـــن، برأيـــك 

؟ ين لبلد ا

وهولنـــدا  ســـاركوزي  أخطـــاء  اســـتغلت  اجلزائـــر 
خاصـــة ماكرون إلعـــادة النظر بشـــكل حـــازم وكبير يف 

عاقاتهـــا السياســـية وبالتالـــي االقتصادية مع فرنســـا 
اجلزائـــر.  ثـــروات  علـــى  لعقـــود  تهيمـــن  كانـــت  التـــي 
وتنوعـــت عاقـــات اجلزائـــر اقتصاديـــا وفـــق التقارب 
السياســـي. فتطـــورات العاقـــات مـــع الصن وروســـيا 
والهنـــد وتركيـــا وهـــذا التنـــوع ســـمح للجزائـــر بإعـــادة 
النظـــر يف عاقاتهـــا بفرنســـا ثـــم باالحتـــاد األوروبـــي 
ولعـــل مـــا يحصل مـــع إســـبانيا ولو أنـــه مرتبط مبوقف 
سياســـي مـــن قضيـــة الصحـــراء الغربية إال أنـــه يدخل 
يف إطـــار مرحلة جيواســـترتبجية جديـــدة يف العاقات 
اجلزائريـــة مـــع بقيـــة شـــركاءها التقليديـــن وخاصـــة 
سياســـيا  خرجـــت  إنهـــا  القـــول  ميكـــن  التـــي  فرنســـا 

واقتصاديـــا مـــن اجلزائـــر .

ويليامـــز متكنـــت يف 2020، عندما كانت رئيســـة البعثـــة األممية بالنيابة، من إيجـــاد مخرج غير 
تقليدي الحتكار مجلســـي النـــواب والدولة للقرار.
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رغـــم هـــذا التراجـــع بقيت فرنســـا ضمن الشـــركاء 
التجاريـــن األربعة األوائل لـــدول املغرب العربي 
غيـــر أن هـــذا النفـــوذ يقـــل تدريجيـــا.. فكيف 

تنظـــر إلى مســـتقبل هذه الشـــراكة؟

الزلت فرنســـا شـــريكا يف املراتب األربعة األولى مع 
دول املغـــرب الكبيـــر. لكن التحوالت السياســـية وصراع 
املحـــاور اجلديدة يف أفريقيا يجعل من فرنســـا شـــريكا 
غيـــر مرغـــوب فيه ليـــس يف الدول املغربية فحســـب بل 
يف جـــل الـــدول األفريقيـــة التـــي كانت امللعـــب اخلاص 
لفرنســـا. لكـــن غياب ســـاعة فرنســـا وتعويضهـــا بهواة 
للســـيارة وسماســـرة للمال واألعمال ســـيجعل مســـتقبل 
فرنســـا يف أفريقيا ســـلبيا للغاية وســـتفقد يف الســـنتن 
القادمن  شـــبه وجودهـــا يف جل القارة الســـمراء أمام 

توســـع كبير للصن ولروســـيا حاليا ومســـتقبا.

إلـــى أي مـــدى تـــرى أن األزمات التـــي حتدث 
بـــن باريـــس وعواصـــم املغـــرب العربـــي، أثـــرت 
ســـلبا  علـــى العاقـــات التجاريـــة واالقتصادية 

عمومـــا مـــع هـــذه الدول؟

العاقـــات السياســـية هـــي التـــي حتـــدد العاقـــات 
االقتصاديـــة. لذلـــك فـــإن تفـــن الساســـة الفرنســـين 
يف افتعـــال األزمـــات السياســـية  مـــع الـــدول املغاربيـــة 
مـــن خـــال تصريحـــات أو مواقـــف متجـــد االســـتعمار 
أو ترفـــض نـــزوع هذه الـــدول للتحرر وتنـــوع عاقاتها. 
وهـــذا الفشـــل السياســـي لفرنســـا منـــذ أكثـــر من 15 
عامـــا يف إرســـاء عاقـــات سياســـية متوازنـــه مـــع دول 
املغـــرب الكبيـــر هـــو الذي  ســـمح  لهذه الـــدول بالعمل 
علـــى تنويـــع عاقـــات أكثـــر تـــوازن واحتراما سياســـيا 

واقتصاديـــا.

فرنســـا لم تكن أبدا شـــريكا اقتصاديـــا لليبيا 
علـــى عكس احلـــال بالنســـبة لتونـــس واجلزائر 

ملـــاذا برأيك؟

ليبيـــا  بـــل شـــراكة  لفرنســـا  ليســـت شـــريكا  ليبيـــا 
كانـــت دوما بايطاليا ودول املعســـكر الشـــرقي ســـابقا. 
ثـــم حتولـــت الشـــراكة مـــع تركيـــا وحافظـــت إيطاليـــا 
علـــى موقعهـــا يف ليبيـــا حتى بعد ســـقوط نظـــام معمر 
القـــذايف وذلـــك راجـــع لدهـــاء الدبلوماســـية اإليطالية 
وحتررهـــا من النزهـــة االســـتثمارية والعنصرية مقارنة 
بأفـــكار  دومـــا  املتاثريـــن  الفرنســـين  الساســـة  بلـــوك 

املتطرف. اليمـــن 

 بالنســـبة للمغـــرب فإنها املســـتثمر اإلفريقي 
األول يف فرنســـا والـ 17 عامليا بحســـب املعطيات 
أي  فإلـــى  فرانـــس«  »بيزنـــس  نشـــرتها  التـــي 
مـــدى تـــرى أن ذلـــك يعزز فـــرص االســـتثمارات 

الفرنســـية يف املغـــرب؟

ولسياســـاتها  لفرنســـا  ويف  تاريخيـــا  بقـــي  املغـــرب 
االقتصاديـــة. إضافة إلـــى كون املغرب لـــم تتغير طبقته 
السياســـية حتـــى بعد تغيير الدســـتور رغم أنـــه لم يغير 
مـــن ســـلطات امللـــك الذي بقـــي مهيمنـــا على الســـاحة 
السياســـية واالقتصاديـــة .لذلـــك فـــإن حضـــور امللـــك 
القـــوي يف مراكز املـــال واألعمال يف فرنســـا مكن املال 
املغربـــي مـــن االســـتثمار يف فرنســـا ولكنه اســـتثمار يف 
الفضـــاء الـــذي حتدده امللكيـــة املغربية. كمـــا أن املغرب 
بقيـــت الشـــريك املميز لفرنســـا يف تنافس مـــع أمريكا.  
ويعتبـــر  مشـــروع إجنـــاز القطار الســـريع أحـــدث أكبر 

املشـــاريع الفرنســـية يف املغرب.

فـــإن  فرنســـا  مـــع  لعاقاتـــه  وفيـــا  امللـــك  ومـــادام 
األعمـــال والتجـــارة تبقـــى لصالـــح فرنســـا، لكـــن على 
املـــدى املتوســـط وأمام اإلشـــكالية الهيكليـــة التي يعاني 
منهـــا االقتصـــاد املغربي وأمام توســـع النفـــوذ الصيني 
اجليوسياســـية  التحـــوالت  مـــن  وانطاقـــا  والروســـي 
العامليـــة فإن العاقـــات االقتصادية الفرنســـية املغربية 

ال ميكـــن أن تبقـــى كمـــا هـــي اليوم.

اختارت ويليامز نفس الطريق السياســـي الذي أنتج االتفاق السياســـي يف 2015، 
باالعتمـــاد على آخر جســـمن منتخبـــن، ميثالن ما تبقى من الشـــرعية، لكنهما لم 

يصـــال بها إلى أي اتفـــاق جديد قابل للتنفيذ
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ــة  ــات الدولي ــية والعاق ــوم السياس ــتاذ العل ــريب وأس ــث املغ رأى الباح
عبداللــه أبوعــوض الحســني، أن مــا يقــع من تغــرات دوليــة وتحالفات، 
ــي كان  ــة الت ــة األريحي ــدا، أن لغ ــي جي ــي يع ــف الفرن ــل املوق جع
يفــاوض بهــا دول شــال إفريقيــا مل تعــد تجدي نفعــا. وقال الحســني يف 
مقابلــة مــع »بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة«، إن »الراجــع الفرنــي يصب يف 
صالــح املنطقــة املغاربيــة، ألن املنطقــة املغاربيــة متيــل اآلن إىل مراعــات 

مصالحهــا لحايــة أمنهــا واســتقرارها االجتاعــي«... وإىل نــص الحــوار

أكادميي مغربي: فرنسا قد تغيب من شمال إفريقيا 
إن لم تعد ترتيب أوراقها

حوار/ همسة يونس
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النفـــوذ  تراجـــع  تابعتـــم  بداية..كيـــف 
العربـــي؟ املغـــرب  دول  يف  الفرنســـي 

مـــا دام الســـؤال مرتبـــط باملغـــرب العربـــي، فهو يف 
احلقيقـــة ليس من املســـلمات التي ميكـــن طرحها اآلن، 
بـــل العاقات الفرنســـية بدول املغـــرب العربي ال زالت 
تعـــرف ارتباطـــا وثيقـــا علـــى مســـتوين، االقتصـــادي 
بتبـــادل املصالـــح االقتصاديـــة والثقافية باعتمـــاد اللغة 
الفرنســـية كلغـــة للتـــداول اإلداري وحتـــى العلمي، غير 
بـــدأ  دبلوماســـيا  الكبـــرى  الـــدول  أن صـــراع مصالـــح 
يقايـــض العاقة الفرنســـية بـــدول املغـــرب العربي، من 
خـــال انفتاحـــه املرتبـــط مبصلحته أوال وأخيـــرا، غير 
معترف باحلقبة االســـتعمارية الفرنســـية التي رســـخت 
شـــروطها علـــى تلـــك الـــدول بعـــد مطالبتهـــا األخيـــرة 
بـــن  التـــي ظهـــرت مؤخـــرا  والتوتـــرات  باالســـتقال. 

اجلزائـــر وفرنســـا إلى حـــد منـــع الطائرات الفرنســـية 
مـــن املـــرور علـــى الســـماء اجلزائريـــة، أو محاولة نعت 
املغـــرب بالتجســـس على مســـؤولن فرنســـين أو قضية 
التأشـــيرات التونســـية وارتباطهـــا باإلســـام، كل هـــذا 
ال مينـــح اجلـــزم بتراجـــع النفـــوذ الفرنســـي باملغـــرب 
العربـــي، وهـــو مـــا ترجـــم يف ســـرعة جمع هـــذا التوتر 

متينة.  دبلوماســـية  بســـرعة 

هل فقـــدت باريـــس »حديقتهـــا اخللفية« يف 
إفريقيا؟ شـــمال 

مصطلـــح حديقتهـــا اخللفيـــة حســـب مـــا مت تداوله 
سياســـيا فيمـــا مضـــى، مركـــب خطـــأ، فالـــدول التـــي 
أخـــذت  غالبيتهـــا  فرنســـا،  طـــرف  مـــن  اســـتعمرت 
اســـتقالها بلغـــة القـــوة ثـــم املفاوضـــات، مـــا يعنـــي أن 
لغـــة املفاوضـــات ترتبـــط بجانـــب املصلحـــة، أكثـــر من 

صراع مصالح الدول الكبرى دبلوماسيا بدأ يقايض العالقة 
الفرنسية بدول املغرب العربي.
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أي شـــيء آخـــر، فرنســـا مـــع شـــمال إفريقيـــا اقتربـــت 
يف اآلونـــة األخيـــرة لغتهمـــا إلى حـــد التنازع، والســـعي 
حلمايـــة املصلحـــة، مـــع التلميـــح أن دول أخـــرى تريـــد 

إفريقيـــا كمنجـــم عـــن طريـــق شـــمال إفريقيـــا.

مـــاذا عـــن االمتيـــازات االقتصاديـــة وتراجع 
النفوذ الفرنســـي لصالـــح قـــوى إقليمية أخرى؟

وهـــو صلـــب النقاش، فمـــا يقع مـــن تغيـــرات دولية 
جيـــدا،  يعـــي  الفرنســـي  املوقـــف  جعـــل  وحتالفـــات، 
أن لغـــة األريحيـــة التـــي كان يفـــاوض بهـــا دول شـــمال 
إفريقيـــا لـــم تعـــد جتـــدي نفعـــا، فشـــمال إفريقيـــا هو 
الصـــن،  لدولـــة  بالنســـبة  احلريـــر  لطريـــق  ترجمـــة 
وهـــو كذلـــك بوابـــة اســـتراتيجية للمصالـــح األمريكية، 
وحتالفـــات لإليديولوجيـــة العســـكرية الروســـية، وتطلع 
لتجديـــد الـــدور الريـــادي إلســـبانيا، ومفاجـــأة لألملان 
مبـــا فرضتـــه دول شـــمال إفريقيـــا مـــن اســـتيعاب للغة 
املصلحـــة التي تنفتـــح بها على العالـــم، كل ذلك يضعف 

مـــن النفـــوذ الفرنســـي الـــذي مـــال يف األخيـــر إلعان 
احلـــرب اإليديولوجيـــة باســـم احلريـــة على املقدســـات 
اإلســـامية، والتـــي هـــي يف صلـــب العقيـــدة املوحـــدة 
لـــدول شـــمال إفريقيـــا، بـــدل مـــن االهتمـــام باالنفتاح 
االقتصـــادي واحتـــرام التغيـــر الـــذي طـــرأ علـــى هـــذه 

لدول. ا

مـــا أســـباب هـــذا التراجـــع وتأثيراتـــه علـــى 
املنطقـــة؟ ودول  باريـــس 

ميكن إيعاز أســـباب هذا التراجع إلى عاملن:

بالســـهو  واملرتبـــط  االســـتراتيجي،  العامـــل   -
الفرنســـي عـــن مـــا تعرفـــه دول الشـــمال اإلفريقي من 
تغيـــرات جيوسياســـية داخليـــا، وكذلك عدم اســـتيعاب 
االنفتـــاح حتت مبـــدأ االحترام علـــى املتغير السياســـي 
لهـــذه الـــدول، فالنظـــرة االســـتعائية لصنـــاع القـــرار 
الفرنســـي اســـتغلت مبنطـــق العكس من الـــدول الكبرى 
التـــي فتحـــت ســـبل التعـــاون والشـــراكات حتـــت مبـــدأ 

 فرنسا وشمال إفريقيا اقتربت لغتهما إلى حد التنازع يف اآلونة األخيرة.
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النديـــة واالســـتفادة املشـــتركة.

- العامـــل االقتصـــادي، وهـــو املبنـــي علـــى اعتبـــار 
للشـــركات  مفتـــوح  كســـوق  إفريقيـــا،  شـــمال  دول  أن 
الفرنســـية الكبـــرى، وهـــو ما جعل هاته الـــدول أن ترى 
جانـــب مصلحتهـــا أوال باعتبـــار منســـوب الوعـــي العام 
الداخلـــي، صـــار واعيـــا ومراقبـــا لتوجهات مؤسســـات 

عليها. وضاغطـــا  الدولـــة 

لـــذا فالدولة الفرنســـية ملزمة بإعـــادة تنظيم آليات 
االشـــتغال مـــع هـــذه الـــدول لتحافـــظ علـــى مكانتهـــا 

. خلها ا د

التراجع الفرنســـي هل يصـــب يف صالح باريس 
املغاربية؟ املنطقة  أم 

طبعـــا يصب يف صالح املنطقة املغاربية، فكما ســـبق 
وأشـــرت أن الدول العظمى، ال تعترف بالنفوذ املصلحي 
املرتبـــط باحلقبة االســـتعمارية، ألن لغـــة العوملة صارت 
ترجمـــة حقيقة للغـــة املصلحـــة االقتصاديـــة واالمتداد 
الثقـــايف، واملنطقـــة املغاربيـــة متيـــل اآلن إلـــى مراعات 
مصاحلهـــا حلمايـــة أمنهـــا واســـتقرارها االجتماعـــي، 
واالنفتـــاح االقتصـــادي األخيـــر لهذه الـــدول مثا على 
الصـــن لدليل علـــى أن اللغة الدبلوماســـية حتت منطق 
املقايضـــة املنفعيـــة املشـــتركة التي تتبناهـــا الصن، قد 
بـــدأ يعطي ثمـــاره لهـــذه الدول ويســـحب البســـاط من 
الدولـــة الفرنســـية التـــي صـــارت تتراجع دبلوماســـيتها 
يف اكتســـاب رهان البقاء الشـــامل يف جوانـــب املصلحة 

الذاتيـــة مع هـــذه الدول.

لـــدول  ميكـــن  كيـــف  نظـــرك..  وجهـــة  مـــن 
املنطقـــة املغاربيـــة االســـتفادة أو اســـتغال هذا 

لصاحلهـــا؟ التراجـــع 

بصفـــة عامـــة، مـــا يعرفـــه العالم اآلن مـــن حتوالت 
سياســـية كبـــرى، وبـــروز قطبيات جديـــدة ك )بريكس( 
أو غيرهـــا، ليدفـــع قدمـــا إلـــى صناعة قطبية بشـــمال 
إفريقيـــا تعتمـــد مقاربة سياســـية واقتصاديـــة وثقافية، 
لتحافـــظ هـــذه الـــدول علـــى اســـتمراريتها وشـــرعيتها 
داخـــل مجتمعاتهـــا، فهـــذا التراجـــع هو مؤشـــر إيجابي 
علـــى حتـــرر هذه الـــدول مـــن االرتبـــاط الوحيـــد، إلى 
خلـــق ارتباطـــات تتوحد فيهـــا املصالح وتتقاســـم، فلغة 
القـــوة اآلن تختلـــف عن منطـــق االبتـــزاز، ألن القوة يف 
هـــذا الوقـــت هـــي باســـم املنفعـــة املشـــتركة واالنفتـــاح 

باالحترام. املنضبـــط 

املقبلة؟ املرحلة  املشهد خال  ما مامح 

املشـــهد املقبـــل ســـيكون ملـــيء باملفاجـــأت الدوليـــة 
عامـــة، وســـتنعكس ال محالـــة علـــى املنطقـــة املغاربية، 
فمؤشـــر الطاقـــة يعطـــي تشـــتت يف االحتـــاد األوروبي، 
بغيـــاب  توحـــي  أوكرانيـــا  علـــى  الروســـية  واحلـــرب 
فمـــن  متعـــددة،  قطبيـــات  وبـــروز  الواحـــدة،  القطبيـــة 
العالـــم اجلغـــرايف املبنـــي علـــى القـــارات أو السياســـي 
علـــى  مبنـــي  عالـــم  إلـــى  االحتـــادات،  علـــى  املبنـــي 
القطبيـــة االقتصاديـــة والقطبيـــة العســـكرية والقطبية 

وهكـــذا. اإليديولوجيـــة 

أوراقهـــا  ترتيـــب  تعـــد  لـــم  إن  لفرنســـا  وبالنســـبة 
باعتمـــاد لغـــة االحترام والبعد املشـــترك يف ما يســـمى 
باملنفعـــة املزدوجة، قـــد تغيب من شـــمال إفريقيا، ومن 
إفريقيـــا كمـــا حدث مـــع بعض الـــدول اإلفريقيـــة التي 

تبنت املدرســـة األجنلوساكســـونية رســـميا.

 املشـــهد املقبل ســـيكون مليء باملفاجأت الدولية عامة، وستنعكس ال محالة 
على املنطقة املغاربية.

املشهد املقبل مليء باملفاجأت وسينعكس ال محالة على املنطقة املغاربية
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