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االفتتاحية

كانــت القمــة اليابانيــة ـ اإلفريقيــة »تيــكاد 8«،التــي عقــدت 
بالعاصمــة التونســية،متثل فرصــة اســتثامرية ودبلوماســية مهمــة 
ــن ال أحــد  ــد تدهــور الوضــع االقتصــادي يف البالد،لك ــس بع لتون
كان يتصــور ان أن ينتــج عنهــا أزمــة دبلوماســية كبــرة بــن تونــس 
واملغــرب وصلــت حــد اســتدعاء الســفراء واصــدار البيانــات وســط 

حــرب اعالميــة تــزداد وترتهــا.

هل تتجه االزمة بني املغرب وتونس نحو الالعودة؟
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الرئيــس  اســتقبال  مــع  كانــت  األحــداث  بدايــة   
جبهــة  عــام  أمــن  بنفســه  ســعّيد  قيــس  التونســي 
ــن  ــة ب ــرة االزم ــم غالي،لتتدحــرج ك البوليســاريو إبراهي
البلديــن مــع اعــان االنســحاب مــن القمــة اليابانيــة ـ 
ــه االشــكال مــع انســحاب  ــم ينت اإلفريقيــة »تيــكاد 8«،ول
الربــاط، بــل جتــاوزه الــى دعــوة ســفير املغــرب يف تونــس 
كمــا حصــل نفــس الشــيء عندمــا دعــت تونــس ســفيرها 

مــن الربــاط.

البلدين،حيــث  بــن  البيانــات  تتالــت  ذلــك  عقــب   

الــذي  االســتقبال  املغربيــة  اخلارجيــة  وزارة  وصفــت 
»جبهــة  لزعيــم  التونســية  الدولــة  رئيــس  خصصــه 
ــر مســبوق يســيء  ــر وغي البوليســاريو«،بأنه »عمــل خطي
وقــواه  املغربــي،  الشــعب  مشــاعر  إلــى  عميــق  بشــكل 
العدائــي  املوقــف  »هــذا  ان  البيــان  احلية«.واضــاف 
يضــر بالعاقــات األخويــة التــي ربطــت البلديــن علــى 
بــأي شــكل مــن األشــكال علــى  يؤثــر  الــدوام، كمــا ال 
الروابــط القويــة واملتينــة القائمــة بــن الشــعبن املغربــي 
والتونســي، اللذيــن يجمعهمــا تاريــخ ومصيــر مشــترك«.

وصفـــت وزارة اخلارجية املغربية االســـتقبال الـــذي خصصه رئيس 
الدولة التونســـية لزعيـــم »جبهة البوليســـاريو«،بأنه »عمل خطير 
وغير مســـبوق يســـيء بشـــكل عميـــق إلى مشـــاعر الشـــعب املغربي، 

وقـــواه احلية«.
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اخلارجيــة  اكــدت  يتأخر،حيــث  لــم  التونســي  الــرد 
التونســية يف بــاغ لهــا إن »تونــس حافظــت علــى حيادهــا 
التــام يف قضيــة الصحــراء التزامــاً بالشــرعية الدوليــة، 
وهــو موقــف ثابــت لــن يتغيــر إلــى أن جتــد األطــراف 
أن  اجلميع«.وأوضحــت  يرتضيــه  ســلمياً  حــاً  املعنيــة 
االحتــاد األفريقــي عمــم مذكــرة يدعــو فيهــا كل أعضــاء 
االحتــاد األفريقــي مبــن فيهــم زعيــم جبهــة »بوليســاريو« 
للمشــاركة يف فعاليــات قمــة طوكيــو الدوليــة للتنميــة يف 

تونــس«.

عــن  لهــا  بيــان  يف  التونســية  اخلارجيــة  وأعربــت 

مــن  املغربيــة  بيــان  ورد يف  الشــديد ممــا  »اســتغرابها 
ومغالطات«.واكــد  تونــس  علــى  مقبــول  غيــر  حتامــل 
يف  التــام  حيادهــا  علــى  »حافظــت  تونــس  أن  البيــان 
ــة،  ــا بالشــرعية الدولي ــة التزام ــة الصحــراء الغربي قضي
وهــو موقــف ثابــت لــن يتغيــر إلــى أن جتــد األطــراف 

اجلميــع«. يرتضيــه  ســلميا  حــا  املعنيــة 

اخلارجيــة  مــن  بانتقــادات  قوبــل  التونســي  البيــان 
ــر التصــرف  ــة لتبري ــه »محاول ــه بان ــي وصفت ــة الت املغربي
العدائــي وغيــر الــودي للســلطات التونســية جتــاه القضية 
املغربيــة  للمملكــة  العليــا  واملصالــح  األولــى  الوطنيــة 

اكـــدت اخلارجيـــة التونســـية يف بـــالغ لهـــا إن »تونـــس حافظت على 
حيادهـــا التـــام يف قضية الصحـــراء التزاماً بالشـــرعية الدولية، وهو 
موقـــف ثابـــت لـــن يتغيـــر إلى أن جتـــد األطـــراف املعنية حالً ســـلمياً 

يرتضيـــه اجلميع«.
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واملغالطــات«. التأويــات  مــن  العديــد  علــى  ينطــوي 
مشــيرة الــى أن »البيــان لــم يــزل الغمــوض الــذي يكتنــف 

املوقــف التونســي، بــل ســاهم يف تعميقــه«.

أروقــة  جتــاوزت  البلديــن  بــن  املتصاعــدة  االزمــة 
أعلنــت  الرياضة،حيــث  عالــم  الــى  لتصــل  السياســة 
اجلامعــة امللكيــة املغربيــة لكــرة اليــد، االنســحاب وعــدم 
العربيــة  للبطولــة   37 الــدورة  يف  أنديتهــا  مشــاركة 
لألنديــة البطلــة التــي حتتضنهــا تونــس مــن 17 إلــى 
ــاغ لهــا  27 ســبتمبر القادم.كمــا قــررت اجلامعــة يف ب
مــن  اإلثنــن 29 أوت 2022، اإلنســحاب  أصدرتــه  

ســُتجرى  التــي  البطلــة  لألنديــة  اإلفريقيــة  البطولــة 
إلــى 10 أكتوبــر. بتونــس كذلــك مــن 28 ســبتمبر 

مــع  االفتراضــي  العالــم  الــى  االزمــة  وصلــت  كمــا 
كا  يف  االجتماعــي  التواصــل  منصــات  رواد  تبــادل 
البلديــن االتهامــات. ويف املغــرب، بــدأت حملــة إلكترونية 
تدعــو إلــى مقاطعــة املنتجــات التونســية.وقام نشــطاء  
بنشــرصور ومعطيــات املنتوجــات التونســية، فضــا عــن 
مطالبــة احلكومــة املغربيــة باتخــاذ قــرارات ســيادية ردا 

ــة«. ــوه بـ«اإلســاءة للســيادة املغربي ــى مــا وصف عل

ودخلــت اجلامعــة املغربيــة حلقــوق املســتهلك علــى 

قـــررت اجلامعـــة املغربيـــة حلقـــوق املســـتهلك جتميـــد جميع 
أشـــكال األنشـــطة والعالقات مع مؤسســـات حماية املســـتهلك 
التونســـية واملطالبـــة مبقاطعـــة جميـــع املنتجات التونســـية.
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مقاطعــة  إلــى  الداعيــة  االلكترونيــة  احلملــة  خــط 
جتميــد   ، اجلامعــة  قــررت  التونســية،حيث  املنتجــات 
مؤسســات  مــع  والعاقــات  األنشــطة  أشــكال  جميــع 
حمايــة املســتهلك التونســية واملطالبــة مبقاطعــة جميــع 
املنتجــات التونســية.مرجعة ذلــك الــى اســتقبال الرئيــس 

البوليســاريو. لزعيــم  التونســي 

تصاعــد االزمــة بشــكل ســريع بــن البلديــن الشــقيقن 
املغــرب  الحتــاد  العــام  األمیــن  وفــق  »مفاجــأة«  شــكل 
بــن  العاقــات  أن  البكوش،مؤكــدا  العربي،الطيــب 
البلديــن املغاربيــن متــر بامتحــان عســیر آخــر يضــاف 

إلــى مــا يعیشــه املغــرب الكبیــر مــن أزمــات.

وقــال البكــوش أنــه »نصــح تونــس بالقیــام مببــادرة 
صلحیــة إثــر قطــع العاقــات بیــن اجلزائــر واملغــرب، 
الــدول  خارجيــة  وزراء  بــن  مغاربیــة  خلــوة  لعقــد  ثــم 
السیاســي يف  احلــل  لصالــح  العــام  واألمیــن  املغاربيــة 
لیبیــا، إال أنــه شــاهد » بــكل أســف وألــم فرصــة أخــرى 
القّمــة  انعقــاد  مبناســبة  املبــادرة  فیهــا  وتغیــب  تهــدر 

بتونــس«. الثامنــة  األفريقیــة  الیابانیــة 

وأمــام هــذه االزمــة اجلديــدة بــن تونــس واملغــرب 
واألحــداث التــي تعيشــها ليبيــا، دعــا الطيــب البكــوش 
اخللــوة  لعقــد  االســتجابة  الســتكمال  املغاربیــة  الــدول 
اخلماســیة وإجناحهــا واغتنــام مناســبتها لتحقیــق ثاثــة 

أكـــد األمین العـــام الحتاد املغـــرب العربي،الطيـــب البكوش، 
أن العالقـــات بـــني البلديـــن املغاربيـــني متـــر بامتحان عســـیر 

آخـــر يضـــاف إلـــى ما يعیشـــه املغـــرب الكبیر مـــن أزمات.
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أهداف،أولهــا هــو صیاغــة خطــة ســام يف لیبیــا، ثــم 
عقــد لقــاءات ثنائیــة علــى هامــش اخللــوة حلــل املشــاكل 
الثنائیــة، يف حــن يتمثــل الهــدف الثالــث تعییــن أمیــن 

ــل. ــد يواصــل العم عــام جدي

وخروجــا  تونــس  تاريــخ  يف  ســابقة  هــذه  وتعتبــر 
»احليــاد«  يف  التونســية  الدبلوماســية  تقاليــد  عــن 
ووزيــر  الدبلوماســي  االقليمية.وقــال  النزاعــات  جتــاه 
اخلارجيــة التونســي الســابق أحمــد ونّيــس، أن تونــس 
الصحــراء  عــن  وفــد  قــدوم  مــن  بدورهــا  تفاجــأت 
ــة »ســبوتنيك«  ــع وكال ــف يف حــوار م ــة إليها،مضي الغربي
الروســية: »نحــن نأســف للخطــوة املغربيــة التــي كان مــن 
املمكــن لتونــس جتنبهــا خاصــة وأنــه ســبق مللــك املغــرب 
أن دعــا جميــع الــدول إلــى توضيــح موقفهــا مــن قضيــة 

الصحــراء. 

والســبت املاضــي أكــد العاهــل املغربــي امللــك محمــد 
الســادس أن ملــف الصحــراء »هــو النظــارة التــي ينظــر 
بهــا املغــرب إلــى العالــم وهــو املعيــار الواضــح والبســيط، 
الــذي يقيــس بــه صدق الصداقات، وجناعة الشــراكات«.
ودعــا العاهــل املغربــي بعــض الــدول الشــريكة لبــاده 
التــي ال تؤيــد بوضــوح موقــف الربــاط بشــأن النــزاع يف 

الصحــراء الغربيــة إلــى »توضيــح مواقفهــا.

وأكــد ونّيــس أنــه كان يتوجــب علــى تونــس أن تــدرس 
أبعــاد هــذه احلساســية املغربيــة العاليــة التــي ســبق وأن 
ــا، قبــل  تســببت يف خــاف بــن املغــرب وإســبانيا وأملاني
أن تتراجــع هاتــن األخيرتــن عــن مواقفهــا جتــاه ملــف 
بإمــكان  أنــه  الدبلوماســي  الغربية.واشــار  الصحــراء 
قضيــة  تطــرح  أن  »تيــكاد«،  قمــة  انتهــاء  إثــر  تونــس، 
اســتعادة الســفراء إلــى عواصمهــم واســتعادة العاقــات 
وعلــى  األخــوة  علــى  املبنيــة  البلديــن  بــن  الطبيعيــة 
املســتقبل املشــترك، مشــيرا إلــى أن »األخــوة العميقــة 
بــن تونــس واملغــرب متكــن مــن جتــاوز هــذه العقبــة«.

أزمــات  مــن  وتونــس  املغــرب  بــن  االزمــة  وتعمــق 
املنطقــة املغاربيــة التــي تعيــش أوضاعــا صعبــة بســبب 
يف   منطقــة  األمــن  والغــذاء     وانعــدام  الطاقــة  أزمــة 
الســاحل واخلافــات بــن اجلزائــر واملغــرب.ويف ظــل 
التونســية  املغربيــة  االزمــة  تأخــذ  أن  مــن  مخــاوف 
يؤكــد  القادمــة  الفتــرة  يف  معقــدة  أخــرى  مســارات 
مراقبــون ان ذلــك ســيكون لــه كلفتــه علــى الصعيديــن 
الــدول  اســتقرار  أن  ذلــك  واالقتصــادي،  السياســي 
ومناعتهــا وازدهارهــا تتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى مــدى 

محيطهــا. يف  اندماجهــا 
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شريف الزيتوني

تونس وقضية الصحراء الغربية... حياد السنوات 
الطويلة تغّيره قمة »تيكاد«

منــذ اســتقاللها كانــت تونــس مــن الــدول »املســاملة« يف عالقــة بالقضايــا الدوليــة. مواقفهــا تصدرهــا 

ــي  ــدة عــن كل إحراجــات. باســتثناء الــراع العــريب اإلرسائي ــا بعي ــذي يجعله ــاد ال وفــق منطــق الحي

ــريب«،  ــكر الغ ــن »املعس ــْن م ــي القريب ــن ع ــة وب ــريت بورقيب ــى يف ف ــس، حت ــه تون ــت في ــذي كان ال

سياســة واقتصــادا، الــذي كانــت األمــور فيــه محســومة، بــل يف الكثــر مــن األحيــان كانــت مواقفهــام 

أشــجع حتــى مــن دول ذات نفــوذ أكــر منهــا، بالوقــوف مــع الحــق الفلســطيني. أمــا بقيــة القضايــا 

ــا ال  ــا وإمكانياته ــأن حجمه ــا ب ــا منه ــاد إميان ــا بالحي ــمت مواقفه ــد اتس ــا فق ــا أو دولي ــواء إقليمي س

ــة. ــا باالصطفــاف مــع طــرف مــن األطــراف يف أي قضي يســمحان له
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وقـــال عبـــد الـــرزاق قســـوم، رئيـــس جمعيـــة العلماء 
نشـــاط  جتميـــد  تقـــرر  إنـــه  اجلزائـــر،  يف  املســـلمن 
األعضـــاء، إلى حـــن تقدمي اعتـــذار صريـــح ودقيق من 
رئيســـها أحمـــد الريســـوني أو اســـتقالته مـــن منصبـــه. 
ودعا قســـوم كل العلماء املســـلمن املنضوين يف االحتاد، 
إلـــى تبني قـــرار الفـــرع اجلزائـــري ودعمـــه يف املطالبة 
بتنحيـــة الريســـوني من منصبه، مشـــيرا إلـــى أن القرار 
»جاء نتيجة متســـك رئيســـها املغربي أحمد الريســـوني، 
بتصريحاتـــه العدائية واملشـــينة يف حـــق اجلزائر«. وقال 
رئيـــس الفـــرع اجلزائـــري إن الداعيـــة املغربي »اســـتغل 
منبـــرا إســـاميا جامعـــا لينفث ســـمومه علـــى اجلزائر 
واســـتمر يف هجومـــه غيـــر املبـــرر علـــى دولة جـــارة يف 

تصـــرف ال يليـــق مبنصب رئيس االحتـــاد العاملي للعلماء 
تبنـــى نعـــرة عصبيـــة توســـعية علـــى  الـــذي  املســـلمن 
حســـاب اســـتقرار االحتاد واســـتقاليته«، حسب قوله.

وأعلـــن 25 عاملـــا جزائريـــا جتميـــد عضويتهـــم يف 
االحتـــاد العاملـــي لعلمـــاء املســـلمن احتجاجـــا على تلك 
وعدائيـــة«  »مســـتفزة  اعتبروهـــا  التـــي  التصريحـــات 
للريســـوني، الـــذي يعتبـــر أحـــد املقربـــن مـــن يوســـف 
القرضـــاوي، »الزعيـــم« التاريخـــي لاحتاد، مشـــترطن 
عودتهم بتنحيته ملا ميثله من »فرقة« للصف اإلســـامي، 
بـــن  التقليديـــة  السياســـية  اخلافـــات  وانخراطـــه يف 
بـــاده واجلزائـــر، متهمن إياه بالســـكوت عـــن خيارات 

قمـــة تيـــكاد حركـــت غضبا مغربيـــا على تونـــس، لكنهـــا طرحت ســـؤاال مخفيا عن 
املوقـــف التونســـي تاريخيا مـــن قضية الصحـــراء الغربية.
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املغـــرب يف عاقـــة بالصراع العربي اإلســـرائيلي وتطبيع 
العاقـــات مع كيـــان االحتال، الذي مثـــل ورطة لقاعدة 
اإلخـــوان املســـلمن الذيـــن وّقعـــت حكومتهـــم يف املغرب 

قبـــل مغادرتهـــا احلكم علـــى وثيقـــة التطبيع

الريســـوني لم يتســـبب يف أزمة مع اجلزائر فقط، بل 
ســـبق ذلك غضب موريتاني علـــى تصريحات اعتبر فيها 
أن موريتانيـــا جزء مـــن املغرب واســـتقالها خطأ، قائا 
إن “وجـــود موريتانيـــا غلـــط وأن بيعـــة علمـــاء موريتانيا 
وأعيـــان موريتانيـــا أو ما يســـمى اآلن مبوريتانيا أو باد 

شـــنقيط، للعـــرش العلوي يف املغرب، بيعـــة ثابتة”، األمر 
الـــذي جعـــل الناطق باســـم احلكومـــة املوريتانيـــة محمد 
مـــاء العينن ولد أييـــه، يرد بــــ“أن التصريحات الصادرة 
عـــن أحمد الريســـوني بخصـــوص موريتانيـــا تصريحات 
ومـــردودة  ومشـــجوبة،  ومدانـــة  ومســـتنكرة،  منكَـــرة 
لصاحبهـــا، ولـــكل مـــن تامس لديـــه هـــذه التصريحات 
أي هـــوى«، مضيفـــا أن الكام املذكور ال مســـتند له، وال 
ميكن أن يستند ألي مصدر مينحه أي نوع من الصدقية؛ 
ألنـــه ضد شـــواهد التاريـــخ وشـــواهد اجلغرافيا، وضد 
القوانـــن والشـــرائع التي حتكـــم الدول وحتكـــم العاقة 

يف قضيـــة الصحـــراء الغربيـــة ال يعـــرف عـــن تونس موقـــف واضـــح، كل األنظمة التونســـية 
بعـــد االســـتقالل حافظت على عالقات طيبة ســـواء مع املغـــرب أو مع اجلزائر، رأســـْي احَلْربة 
يف ملـــف شـــائك ومعقـــد بدرجة كبيـــرة، إلى أن جـــاءت قمة »تيـــكاد« األخيرة لتعرف املســـألة 
»انقالبـــا« كبيـــرا، عندمـــا أصـــدر املغـــرب بيانـــا غاضبا حـــول اســـتدعاء تونس لزعيـــم جبهة 

ابراهيم غالي. البوليســـاريو 
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بن الشـــعوب واألشـــخاص، كمـــا أنه ُيناقض ســـلوك من 
ُينتظـــر منـــه أن ينشـــر الطمأنينة وينشـــر احترام اآلخر، 

وأن يلتزم بعدم اســـتفزاز األشـــخاص”.

العلمـــاء  هيئـــة  رئيـــس  الشـــيخ صالـــح،  قـــال  كمـــا 
املوريتانيـــن املنضوية حتت االحتاد العاملـــي، “إن الهيئة 
اطلعـــت على احلديـــث املريب واملســـتفز... للريســـوني، 
والـــذي ذكـــر فيـــه مبواقف بعـــض املغاربة من اســـتقال 
موريتانيـــا أيام اســـتقالها”.. معتبـــرا “أن هذا احلديث 
فيـــه تطاول علـــى الســـيادة املوريتانيـــة«، و«أن موريتانيا 
لـــم تخضع حلكم أي دولة منذ القـــرن اخلامس الهجري 
موريتانيـــا،  تأسســـت يف  التـــي  املرابطـــن  دولـــة  غيـــر 
وخضعـــت لهـــا بعـــض دول اجلـــوار، وامتـــد ملكهـــا إلى 

األندلس”.

املوريتانـــي  اإلســـامي  القيـــادي  شـــّن  جانبـــه  مـــن 

محمـــد جميـــل منصورهجومـــا علـــى الريســـوني بالقول 
“ال أعـــرف ملـــاذا يصـــر الدكتـــور أحمد الريســـوني على 
تصريحـــات مســـتفزة ومســـيئة ملوريتانيـــا، فالقـــول إن 
وجـــود موريتانيـــا خطـــأ، خطأ مبنطـــق التاريـــخ، وخطأ 
مبنطـــق اجلغرافيـــا، وخطـــأ مبنطـــق السياســـة، لو كان 
احلديث عاماً عن دول املســـلمن والدعـــوة إلى وحدتهم 
لتفهمنـــا، ولـــو كان احلديث عن التاحـــم املغاربي الذي 

يتناســـى فيـــه اجلميـــع خصوصياتهـــم ألنصتنا”.

القاعـــدة  جعلـــت  للريســـوني  املثيـــرة  التصريحـــات 
اإلخوانيـــة يف العالـــم اإلســـامي واملنطقـــة العربية أمام 
حـــرج كبيـــر وخوف على »كيـــان« بحجم االحتـــاد العاملي 
لعلماء املســـلمن، متســـائلة عن الدافع الذي جعل رئيسه 
يخـــرج بتصريحـــات غريبـــة عـــن اجلزائـــر وموريتانيـــا، 
مبـــا ميكـــن أن يهـــدد »وحدتـــه« ومســـتقبله، خاصـــة أنه 

يبـــدو املوقـــف املغربـــي من تونس جاهـــزا حتى قبل قمة »تيكاد« باعتبار املغرب يســـعى إلـــى تكوين حلف يف 
مواجهـــة اجلزائـــر وهو ما ترفضه تونس التي ترفض أيضا مســـار التطبيع الـــذي انخرطت فيه الرباط، حتى 

دون التصريح املباشر بذلك.
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احلاضنـــة التي تقـــّدم الدعـــم املالي لفروعـــه واملقربن 
منـــه ولـــه حتى تأثيـــر سياســـي يف بعض الـــدول خاصة 
تركيـــا وقطر املمولتـــن الرئيســـيتن واملدافعتن عنه يف 
وجـــه الضغوطـــات التـــي متـــارس التخاذ موقـــف عاملي 
ضـــّده، بالنظـــر إلـــى االتهامـــات التي تلحقـــه يف عاقة 
مبلفـــات اإلرهـــاب وبالتدخـــل يف شـــؤون بعـــض الدول، 
باإلضافـــة إلـــى ثبوتيـــة دوره الســـلبي يف »موجـــة الربيع 
العربـــي« ســـواء يف مســـتوى الدعـــوة الصريحـــة لرفـــع 
الســـاح يف بعـــض الـــدول، ســـواء يف الـــدور اإلعامـــي 
لرئيســـه التاريخـــي يوســـف القرضـــاوي الـــذي اســـتغل 
املنابـــر املتاحـــة إلصدار فتاوى تســـببت يف حروب أهلية 

ومشـــاكل سياســـية كبيـــرة يف تلـــك الدول.

وعلـــى الرغم من أن االحتاد العاملي لعلماء املســـلمن 

حـــاول تـــدارك »الورطة« التـــي وضعه فيها الريســـوني، 

بالقـــول إن ما قاله هو رأيه اخلاص قبل الرئاســـة ولكنه 

ليـــس رأي االحتـــاد، إال أن التصريحـــات والتصريحـــات 

املضـــادة وغلبـــة النزعـــة »الوطنيـــة« لدى بعـــض قياداته 

قـــد تؤشـــر إلى انفـــراط تنظيـــم يعتبر األقـــوى بن بقية 

املجموعـــات اإلســـامية، وإذا كانـــت »احلـــرب الباردة« 

بـــن فـــروع املغـــرب وموريتانيـــا واجلزائر مثـــاال حينيا، 

فـــإن االحتـــاد أمـــام انتقادات كبيـــرة يف أكثر مـــن مكان 

يف العالـــم اإلســـامي، بســـبب مـــا تلحقـــه مـــن اتهامات 

عن ارتباطه مبجموعات اإلســـام السياســـي وعبره يتم 

التســـويق دوليـــا ملا يعـــرف اليوم بـ«اإلســـام املعتدل«.

بعـــد »الثـــورة« يف 2011 حاول الرئيس التونســـي املؤقت منصف املرزوقي أن يرســـخ مكانـــة خاصة للمغرب. بعض 
الرويـــات تقـــول إن الســـبب يعـــود إلى كونه عاش مـــع والدته فترة يف املغـــرب وأخرى تقول أن شـــقيقته متزوجة من 

مغربـــي وكان دائـــم الزيارة لها، وعلى هذا األســـاس ســـعى إلى أن تكون عالقتـــه متينة بالرباط.
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جناة فقيري

فتحــت األزمــة الدبلوماســية األخــرة بــن تونــس واملغــرب بــاب التســاؤوالت حــول مصــر 
العالقــة بــن البلديــن ومزيــد تعميــق األزمــات الثنائيــة داخــل املنطقــة املغاربيــة خاصــة 
يف ظــل األزمــة القامئــة بــن تونــس والجزائــر للســبب ذاتــه« الصحــراء الغربيــة«. فعــى إثــر 
اســتقبال رئيــس الجمهوريــة التونســية قيــس لزعيــم جبهــة البوليســاريو إبراهيــم غــايل عــى 
هامــش قمــة تيــكاد 8، توتــرت العالقــات الدبلوماســية بــن البلديــن بســحب املغــرب أوال 
ــة التشــاور معــه ثــم تتالــت بيانــات املغــرب رغــم بيــان  لســفرها لــرّد تونــس باملثــل بتعلّ

التوضيــح مــن الخارجيــة التونســية«اعترته املغــرب مغالطــة«.

رغـــم ضعف املبادالت االقتصادية: األزمة بني تونس 
واملغـــرب ثغرة جديدة يف قلب املنطقة املغاربية
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العاقــات  أن  األرقــام  وكذلــك  اخلبــراء  يفيــد 
وأن  بالقويــة  ليســت  وتونــس  املغــرب  بــن  االقتصاديــة 
العاقــات  علــى  كثيــرا  تؤثــر  لــن  الدبلوماســية  األزمــة 
ــر  ــون التأثي ــة أساســا مرجحــن أن يك ــة الضعيف التجاري
املغــرب. ويف هــذا  تونــس منــه علــى  أكثــر حــّدة علــى 
الســياق وعلــى غــرار األزمــة احلاليــة، يبــدو أن البــرود 
منــذ  تســاؤوالت  محــل  كان  البلديــن  بــن  الدبلوماســي 
ســنتن ومطلــع العــام احلالــي  علــى إثــر تــداول معطيــات 
وتقاريــر، وفــق وكالــة األنبــاء الروســية »ســبوتنيك« والتــي  
ــادل احلــر  ــة التب ــة اتفاقي ــاط تتجــه ملراجع تؤكــد أن الرب
ســنوات  ســُينهي  الــذي  األمــر  بتونــس،  تربطهــا  التــي 
طويلــة مــن اخلســائر التــي كان يتكبدهــا امليــزان التجــاري 

التونســية. الصــادرات  لصالــح  املغربــي 

يســتعّد  كان  املغــرب   فــأن  ذاتــه  املصــدر  ووفــق 
لفــرض ضريبــة بقيمــة 17.5 يف املائــة علــى الصــادرات 

التونســية، وحتديــدا الزرابــي واألدوات املنزليــة واملكتبية، 
املفروضــة علــى عــدة  إلــى جانــب مراجعــة الضرائــب 
منتجــات مثــل صــادرات احلديــد واملنســوجات، وذلــك مــن 
أجــل إعــادة التــوازن إلــى ميزانــه التجــاري، يف خطــوات 
ــذي كان  ــادل احلــر ال ــاق التب ــى اتف ــا عل ســبق وأن طبقه
يربطــه بتركيــا. خاّصــة وأنــه الكّفــة اخلاســرة واألقــل 

حظــا يف حجــم املبــادالت هــي املغــرب.

وتنّظــم التعــاون االقتصــادى والتجــارى بــن تونــس 
واملغــرب، اتفاقيــة التبــادل التجــارى احلــر املوقعــة فــى 
بــن  احلــر  للتبــادل  أغاديــر  واتفاقيــة   1999 مــارس 
الــدول العربيــة املتوســطية األربعــة وهــى تونــس واملغــرب 
الفعلــى  التطبيــق  حيــز  دخلــت  والتــى  واالردن  ومصــر 
ــة  ــة الثالث فــى 26 مــارس 2007 وحتتــل املغــرب املرتب
لتونــس   بعــد اجلزائــر وليبــا كشــريك جتــاري  مغاربيــا 

بفائــض لصالــح تونــس.

 يفيـــد اخلبـــراء وكذلـــك األرقـــام أن العالقـــات االقتصاديـــة بـــني املغرب وتونس ليســـت 	 
بالقويـــة وأن األزمـــة الدبلوماســـية لـــن تؤثر كثيـــرا على العالقـــات التجاريـــة الضعيفة 

أساســـا مرجحـــني أن يكـــون التأثيـــر أكثر حـــّدة على تونـــس منه علـــى املغرب



15 اخلميس 1  سبتمبر   2022  العدد : 229

املغــرب   الــى  التونســية  الصــادرات  شــهدت  وقــد 
علــى  منتوجــات  بعــدة  األخيــرة  الســنوات  يف  تطــورا 
جــن  الغذائيــة  واملــواد  الصوجــا  وزيــت  التمــور  غــرار 
واملشــتقات  زيتــون  وزيــت  غذائيــة  ومســتحضرات 
والكــراس  والــورق  املطاطيــة  واالطــارات  الفســفاطية 
الباســتيكية  واملــواد  الكهربائيــة  واالســاك  املدرســى 
ومــواد التنظيــف والبطاريــات واملــواد الصحيــة واالحذيــة 
الرياضيــة. فيمــا تعــد الصــادرات املغربيــة إلــى تونــس 
ضعيفــة مقارنــة بحجــم صــادرات اململكــة إلــى الــدول 
ــن  ــن أهــم املنتوجــات املســتوردة م الشــريكة األخــرى وم
القطنيــة  واملنســوجات  اخلفيفــة  الســيارات  املغــرب 
واالثــاث  اخلــام  والرصــاص  حديديــة  ومــواد  والقهــوة 

باســتيكية.  ومنتوجــات 

وتونــس  املغــرب  وقــع  التعــاون  تعزيــز  اطــار  وفــى 
ــى مجــاالت الســياحة   ــذ 2014،  ف ــرة من ــات كثي اتفاقي
والصناعــة والطاقــة والنقــل مت التوقيــع علــى اتفــاق فــى 
املجــال الصناعــى والتكنولوجــى وبروتوكــول تعــاون فــى 
بــن املعهــد الوطنــى  مجــال حمايــة امللكيــة الصناعيــة 
املغربــى  واملكتــب  الصناعيــة  وامللكيــة  للمواصفــات 
للملكيــة الفكريــة والصناعيــة واتفــاق تعــاون بــن الشــركة 
التونســية لانشــطة البتروليــة والديــوان الوطنــى للمــواد 
فــى  شــراكة  واتفاقيــة  باملغــرب  واملناجــم  البتروليــة 
مجــال تطويــر الطاقــة الشمســية فــى 30 مــاى 2014 
بتونــس   2015 جــوان   12 يــوم  البلــدان  وقــع  كمــا 

يبدو أن البرود الدبلوماســـي بني البلدين كان محل تســـاؤوالت منذ ســـنتني ومطلع 	 
العـــام احلالـــي  علـــى إثـــر تـــداول معطيـــات وتقاريـــر، وفق وكالـــة األنباء الروســـية 
»ســـبوتنيك« والتـــي  تؤكـــد أن الربـــاط تتجـــه ملراجعـــة اتفاقية التبـــادل احلر التي 

تربطهـــا بتونس
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علــى اتفاقيــة اطــار للتعــاون التقنــى فــى ميــدان النقــل 
وأبرمــا فــى 30 مــاى 2014 اتفاقيــات فــى مجــاالت 
الشــركة  بــن  والتعــاون  البحــرى  والتكويــن  اللوجســتية 
ــى  ــب الوطن ــة التونســية واملكت ــة للســكك احلديدي الوطني

املغربيــة. احلديديــة  للســكك 

أفــاد املعهــد الوطنــي التونســي لإلحصــاء، يف آخــر 
حتييناتــه، أن املبــادالت التجاريــة لتونــس مــع املغــرب قــد 
شــهدت إرتفاعــا  بنســبة 24.5 %  ووفــق آخــر األرقــام 
الــى حــدود شــهر جويليــة مــن ســنة 2022 ، فــان قيمــة 
الصــادرات كانــت يف حــدود 549 مليــون دينــار، وبلغــت 
مليــون   337 بفائــض  دينــار،  مليــون   195 الــواردات 
دينــار .مــن جانبــه أفــاد تقريــر مكتــب الصــرف حــول 

التجــارة اخلارجيــة  باملغــرب لســنة 2021، فــإن واردات 
املغــرب مــن تونــس بلغــت قيمتهــا 228 مليــار ســنتيم، 
مقابــل صــادرات لــم تتجــاوز قيمتهــا 129 مليــار و600 

ــون ســنتيم.  ملي

ولكــن رغــم العاقــات االقتصاديــة الضعيفــة إلــى حــد 
مــا بــن املغــرب وتونــس، والتــي تبحــث منــذ زمــن عــن 
مزيــد دعمهــا والنهــوض بهــا ملــا ميكــن أن توفــره مــن منــو 
للمنطقــة بأكملهــا، فــإن الدبلوماســية املغاربيــة بحاجــة 
ماّســة لتفــادي أي أزمــة جديــدة بــل وإيجــاد حــل عاجــل 
لألزمــة املغربيــة اجلزائريــة وتوســيع مجــاالت التعــاون 

لتمتــن وحــدة املغــرب العربــي الكبيــر.

 ووفـــق املصـــدر ذاته فأن املغرب  كان يســـتعّد لفرض ضريبـــة بقيمة 17 .5 يف املائة 	 
علـــى الصادرات التونســـية...وذلك مـــن أجل إعادة التـــوازن إلى ميزانـــه التجاري، يف 
خطـــوات ســـبق وأن طبقها على اتفاق التبـــادل احلر الذي كان يربطـــه بتركيا. خاصّة 

وأنـــه الكفّة اخلاســـرة واألقـــل حظا يف حجم املبـــادالت هي املغرب.

ّـــم التعاون االقتصـــادى والتجارى بني تونـــس واملغرب، اتفاقية التبـــادل التجارى 	  تنظ
احلـــر املوقعة فـــى مارس 1999
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التوتّر املغربي التونسي ... 
تصّدع جديد يضرب البيت املغاربي

ــة مــن التوتــر أشــعل وقودهــا  تشــهد العالقــات التونســية املغربيــة حال
اســتقبال الرئيــس التونــي قيس ســعّيد لألمــن العــام لجبهة البوليســاريو 
إبراهيــم غــايل الــذي يشــارك يف قمــة »تيــكاد«، مــا يطــرح عــّدة تســاؤالت 

بشــأن مســتقبل العالقــات بــن البلديــن الرشيكــن.

رامي التلغ
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ويف خطــوة غيــر مســبوقة، أعلــن املغــرب مقاطعتــه 
ــكاد« واالســتدعاء الفــوري  ــة »تي ــة الياباني للقمــة األفريقي
لســفيره لــدى تونــس للتشــاور، معتبــرا يف بيــان صدر أمس 
عــن اخلارجيــة املغربيــة أن اســتقبال الرئيــس التونســي 
البوليســاريو هــو »عمــل خطيــر وغيــر مســبوق  لزعيــم 
يســيء بشــكل عميــق إلــى مشــاعر الشــعب املغربــي وقــواه 

ــة«. احلي

»ضاعفــت  تونــس  أن  املغربيــة  اخلارجيــة  وذكــرت 
املســتهدفة  الســلبية  واألفعــال  املواقــف  مــن  مؤخــرا 
للمملكــة املغربيــة ومصاحلهــا العليــا«. وأشــارت إلــى أن 
عــدم املشــاركة يف قمــة تيــكاد »ال يؤثــر بــأي شــكل مــن 

بــن  القائمــة  واملتينــة  القويــة  الروابــط  علــى  األشــكال 
والتونســي«. املغربــي  الشــعبن 

ــك محمــد  ــي املل ــد العاهــل املغرب والســبت املاضــي أك
الســادس أن ملــف الصحــراء »هــو النظــارة التــي ينظــر 
بهــا املغــرب إلــى العالــم وهــو املعيــار الواضــح والبســيط، 
الــذي يقيــس بــه صــدق الصداقــات، وجناعــة الشــراكات«، 
موضحــا أن »املوقــف الثابــت للواليــات املتحــدة األميركيــة 
شــكل حافــزا حقيقيــا ال يتغيــر بتغيــر اإلدارات وال يتأثــر 

بالظرفيــات«.

ورّدت تونــس بتصــرف مماثــل، حيــث ســارعت هــي 
للتشــاور،  الربــاط  مــن  ســفيرها  ســحب  إلــى  األخــرى 

أعلن املغـــرب مقاطعته للقمـــة األفريقيـــة اليابانية »تيكاد« 	 
واالســـتدعاء الفوري لســـفيره لـــدى تونس للتشـــاور، معتبرا 
هـــو  البوليســـاريو  لزعيـــم  التونســـي  الرئيـــس  اســـتقبال  أن 

»عمـــل خطيـــر وغير مســـبوق«. 
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معربــة يف بيــان نشــرته وزارة اخلارجيــة يف وقــت متأخــر 
الســبت عــن اســتغرابها الشــديد ممــا ورد يف بيــان اململكــة 
اجلمهوريــة  علــى  مقبــول  غيــر  »حتامــل  مــن  املغربيــة 
التونســية ومغالطــات بشــأن مشــاركة وفــد اجلمهوريــة 

العربيــة الصحراويــة الدميقراطيــة يف نــدوة تيــكاد«.

ــى  ــة التونســية أن تونــس حتافــظ عل وأكــدت اخلارجي
حيادهــا التــام يف قضيــة الصحــراء الغربيــة، وأن حضــور 
اجلمهوريــة الصحراويــة يف القمــة كان بدعــوة عامــة مــن 
االحتــاد األفريقــي وبدعــوة فرديــة مباشــرة مــن رئيــس 
وجــود ألي  »ال  أنــه  إلــى  مشــيرة  األفريقيــة،  املفوضيــة 

تبريــر منطقــي للبيــان املغربــي«.

أطلــق نشــطاء مغاربــة حملــة علــى مواقــع التواصــل 
علــى  التونســية  املنتوجــات  ملقاطعــة  تدعــو  االجتماعــي 
اثــر األزمــة الدبلوماســية التــي جــدت بــن البلديــن اثــر 
مشــاركة زعيــم جبهــة البوليســاريو إبراهيــم غالــي يف نــدوة 

»تيــكاد 8« اليابانيــة اإلفريقيــة.

الســلع  شــراء  عــدم  إلــى  مغاربــة  نشــطاء  ودعــت 
واملنتوجــات التونســية املعروضــة يف املحــات التجاريــة 
باململكــة املغربيــة تعبيــرا عــن غضبهــم الســتقبال ابراهيــم 
غالــي مــن طــرف قيــس ســعيد يف تونــس للمشــاركة يف 

تيــكاد 8 بتونــس.

واملغــرب  تونــس  بــن  الدبلوماســية  األزمــة  وأثــارت 

أكـــدت اخلارجيـــة التونســـية أن تونـــس حتافـــظ على حيادهـــا التام 	 
يف قضيـــة الصحـــراء الغربيـــة، وأن حضور اجلمهوريـــة الصحراوية 

يف القمـــة كان بدعـــوة عامـــة من االحتـــاد األفريقي .
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عاصفــة مــن النقاشــات واجلــدل يف الفضــاء اإللكترونــي، 
امتزجت فيها قضية الصحراء الغربية باألزمة السياســية 
يف تونــس بجانــب توتــر العاقــات بــن الربــاط واجلزائــر.

قــال األمیــن العــام الحتــاد املغــرب العربــي، يــوم األحــد، 
إن األزمــة الدبلوماســية التــي اندلعــت، مؤخــرا، بن املغرب 
ــى أن العاقــات بــن  وتونــس شــكلت »مفاجــأة«، منبهــا إل
البلديــن املغاربيــن متــر بامتحــان عســیر آخــر يضــاف إلــى 

مــا يعیشــه املغــرب الكبیــر مــن أزمــات.

ويأتــي بيــان احتــاد املغــرب العربــي، فيمــا كان املغــرب 

قــد بــادر إلــى اســتدعاء ســفيره لــدى تونــس مــن أجــل 

إثــر اســتقبال الرئيــس التونســي قيــس  التشــاور، علــى 

يف  االنفصاليــة،  البوليســاريو  جبهــة  لزعيــم  ســعيد، 

التونســية. العاصمــة 

هذا املســـتجد ســـيزيد من تعقيـــد وضعية اإلحتـــاد املغاربي الذي 	 
يعـــرف بطبعـــه حالـــة من البـــرود و اجلمـــود إذ احتضنـــت تونس 

عـــام 1994، آخـــر لقاء جمع قـــادة الـــدول املغاربية.
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الطيــب  االحتــاد،  رئيــس  عــن  صــادر  بيــان  وذكــر 
البكــوش«يف هــذا الوقــت الــذي ســعینا فیــه لنصــح تونــس 
بالقیــام مببــادرة صلحیــة إثــر قطــع العاقــات بیــن اجلزائر 
واملغــرب، ثــم لعقــد خلــوة مغاربیــة بــن وزراء خارجيــة 
الــدول املغاربيــة واألمیــن العــام لصالــح احلل السیاســي يف 
لیبیــا، نــرى بــكل أســف وألــم فرصــة أخــرى تهــدر وتغیــب 
فیهــا املبــادرة مبناســبة انعقــاد القّمــة الیابانیــة األفريقیــة 

ــة بتونــس. الثامن

وتابــع البكــوش »نــرى بــكل أســف وألــم فرصــة أخــرى 
القّمــة  انعقــاد  مبناســبة  املبــادرة  فیهــا  وتغیــب  تهــدر 
الیابانیــة اإلفريقیــة الثامنــة بتونــس التــي انتهــت أشــغالها 

يــوم 28 )أغســطس( 2022، وذلــك علــى غــرار جهودنــا 
يف القمــة الســابعة يف الیابــان عــام 2019«.

ــة  ــد وضعي ــدو أن هــذا املســتجد ســيزيد مــن تعقي ويب
ــرود  ــة مــن الب ــي الــذي يعــرف بطبعــه حال اإلحتــاد املغارب
و اجلمــود إذ احتضنــت تونــس عــام 1994، آخــر لقــاء 
جمــع قــادة الــدول املغاربيــة، فيمــا لــم تنجــح أي محاولــة 
بعــد ذلــك لعقــد قمــة أخــرى، بســبب اخلــاف املغربــي - 

ــة أساســاً. ــة الصحــراء الغربي ــري حــول قضي اجلزائ

ــي  ــي لاحتــاد املغارب ــون الوضــع احلال ووصــف مراقب
ــذي ينتظــر قــرار إعــان  ــه أشــبه باملــوت الســريري ال بأن
بعــد  املنطقــة  شــعوب  عاشــته  الــذي  والتفــاؤل  نهايتــه. 
إعــان االحتــاد ســرعان مــا تبّخــر بســبب أزمــات وقضايــا 
عجــز قــادة دول املنطقــة عــن حلهــا ومنهــا قضيــة لوكربــي 
واحلصــار الــذي ُفــرض علــى ليبيــا مطلع تســعينيات القرن 
املاضــي، والفشــل يف تقريــب وجهــات النظــر بــن اجلزائــر 
ــى الرغــم مــن  ــة عل واملغــرب حلــل أزمــة الصحــراء الغربي
اجلهــود اإلقليميــة والدوليــة التــي بُذلــت لتحقيــق ذلــك 
ــس و  ــن تون ــات ب ــذي يســود العاق ــر ال فضــا عــن التوت

الربــاط الــذي ينبــؤ مبزيــد التطــور.

واالتهامــات  الدبلوماســية  العاقــات  قطــع  ودّق 
اجلزائريــة، ناقــوس اخلطــر إزاء احتمــال تصاعــد الصــراع 
بــن البلديــن ووصولــه إلــى حالــة احلــرب فضــا عــن 
اتهامــات الربــاط لتونــس بتخليهــا عــن حيادهــا االيجابــي 
يف قضيــة الصحــراء الغربيــة ، وهــذا مــا حــّذر منــه باحثون 
فــإن عــدم التدخــل الســريع مــن جانــب أشــقاء وأصدقــاء 
هــذه البلــدان خلفــض حــدة النــزاع مــن املحتمــل أن يفتــح 
ديبلوماســي  تصعيــد  و  عســكري  صــدام  أمــام  البــاب 
ال ميكــن معرفــة نتائجــه ويهــدد األمــن واالســتقرار يف 
ــة،  املنطقــة بشــكل كامــل ويســمح بدخــول أطــراف إقليمي
مــا رمبــا يشــكّل بوابــة لصــراع طويــل األمــد ال ميكــن توّقــع 

نتائجــه وآثــاره البعيــدة يف دول املنطقــة وشــعوبها.

عـــدم التدخـــل الســـريع من جانب أشـــقاء وأصدقاء هـــذه البلدان 	 
خلفـــض حـــدة النـــزاع مـــن املحتمـــل أن يفتح البـــاب أمـــام صدام 

عســـكري و تصعيـــد ديبلوماســـي ال ميكـــن معرفـــة نتائجه.
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الرحيلي: ال تداعيات اقتصادية جراء توتر
 العالقات بني تونس واملغرب 

حوار: سوزان الغيطاني

ــن  ــوارد حس ــرف يف امل ــة والت ــي يف التنمي ــص التون ــدث املتخص تح

ــال إن  ــرب قائ ــس واملغ ــن تون ــات ب ــر العالق ــات توت ــن تبع ــي ع الرحي

ــه  ــن يكــون ل ــس ل ــن املغــرب وتون ــايس ب الحــادث الســيايس والدبلوم

تداعيــات اقتصاديــة تذكــر نظــرا لضعف املعامــالت التجارية بــن البلدين 

وأضــاف يف مقابلــة مــع صحيفــة املرصــد أن تونــس واملغــرب ليــس بينهام 

عالقــات اقتصاديــة كبــرة بــل ميكــن القــول إن البلديــن يف حالــة تنافــس 

اقتصــادي خاصــة يف مجــاالت الفســطاط والســياحة والنســيج. 
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مـــن اخلاســـر اقتصاديا جـــراء توتـــر العالقات 
بـــن تونـــس واملغرب؟ 

تونـــس واملغرب ليس بينهما عاقـــات اقتصادية كبيرة 
بـــل ميكن القـــول إن البلديـــن يف حالة تنافـــس اقتصادي 
خاصـــة يف مجـــاالت الفســـطاط والســـياحة والنســـيج. 
وحتـــى مجاالت التبـــادل االقتصادي التـــي كانت موجودة 
تراجـــع حجمهـــا بناء على االجـــرءات الوقائيـــة الديوانية 
التـــي أخذتهـــا املغـــرب يف الســـنوات الفارغـــة لذلك فإن 
تأثيـــر احلـــادث السياســـي والدبلوماســـي بـــن املغـــرب 
وتونـــس لـــن يكـــون لـــه تداعيـــات اقتصادية تذكـــر نظرا 

لضعـــف املعامـــات التجارية بـــن البلدين

جبهـــة  لزعيـــم  تونـــس  رئيـــس  اســـتقبال 
البوليســـاريو أدى ملقاطعـــة املغـــرب ملؤمتر طوكيو 
االقتصاديـــة  األهميـــة  مـــا  للتنميـــة..  العاملـــي 

لتونـــس؟ بالنســـبة  للمؤمتـــر 

مقاطعـــة املغـــرب للمؤمتـــر االقتصادي تيـــكاد8 ليس 
لـــه انعكاس يذكر علـــى جناح التظاهرة . كمـــا أن املغرب 
يعتبـــر العبا مهما على املســـتوى االقتصادي والسياســـي 
أفريقيـــا مـــن خـــال العمـــل الدبلوماســـي املغربـــي منـــذ 

ســـنوات عديدة

كمـــا أن مؤمتـــر تيـــكاد 8 يعـــد فرصـــة هامـــة لتونس 
اقتصاديـــا و سياســـيا خاصـــة بعـــد 25 جويليـــة. وميكن 
القـــول أن فـــوز تونس بعشـــرة اتفاقيات مـــن 30 اتفاقية 
اقتصاديـــة مت التوقيـــع عليها خـــال املؤمتر بـــن اليابان 
والـــدول األفريقية يعد جناحـــا كبيرا لتونس . خاصة وأن 
الطـــرف اليابانـــي ميـــر لاجناز الفعلـــي فيما التـــزم به. 

لذلـــك تعتبـــر تونس الرابـــح األكبر مـــن تيكاد 8

تأثير احلادث السياسي والدبلوماسي بني املغرب وتونس لن يكون له 	 
تداعيات اقتصادية تذكر نظرا لضعف املعامالت التجارية بني البلدين
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رمبـــا موقـــف الرئيـــس ســـعيد يعنـــي انحيـــاز 
تونـــس للجزائر على حســـاب املغـــرب... اقتصاديا 
هـــل اجلزائر أهـــم بالنســـبة لتونس مـــن املغرب؟

اجلزائـــر بلـــد اجلـــوار ووحـــدة تاريـــخ النضـــال ضد 
اجلزائـــر   أهميـــة  فـــإن  لذلـــك  الفرنســـي.  االســـتعمار 
سياســـيا واقتصاديـــا أكبـــر مـــن أهميـــة املغـــرب. كما أن 
اجلغرافيـــا قد وحـــدت الشـــعبن وهو ما جعـــل اجلزائر 
الشـــريك التجـــاري األول عربيـــا لتونس كمـــا أن اجلزائر 
تدعـــم تونس دوما عند احلاجة وخاصـــة منذ 14جانفي 
2011  وهـــذا الدعم كان والزال ماديا من خال الهبات 

والقـــروض امليســـرة وكذلك الدعـــم الطاقي.

البعض يقـــول إن التقارب التونســـي اجلزائري 
أدى إلى فتـــور اقتصـــادي يف العالقات التونســـية 

املغربيـــة إلـــى أي مـــدى تتفق مع هـــذا الرأي؟ 

العاقـــات االقتصادية لـــم تكن كبيرة منـــذ زمن بعيد 
بن املغـــرب وتونـــس باملقارنة مع العاقـــات التجارية مع 
اجلزائـــر وذلك لعدم وجود حدود مـــع املغرب إضافة إلى 
الطبيعة املتشـــابهة للتنمية يف البلديـــن مما حوالهما إلى 
منافســـن ال شـــركن.  كما أن فتور العاقات السياســـية 
بعـــد 2011 قد ســـاهم يف ركود العاقـــات التجارية بن 
البلديـــن. رغـــم ذلك فـــإن عاقة الشـــعوب بقيـــت جيدة 

ومتينة. 

لكـــن املغرب هـــو الشـــريك االقتصـــادي الثالث 
لتونـــس على املســـتوى املغربـــي والعربي؟

املغـــرب وتونس يف حالة تنافس اقتصـــادي يف العديد 

فـــوز تونـــس بعشـــرة اتفاقيـــات مـــن 30 اتفاقيـــة اقتصاديـــة مت التوقيـــع عليها 	 
خـــالل املؤمتـــر بـــني اليابـــان والـــدول األفريقيـــة يعد جناحـــا كبيـــرا لتونس.
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مـــن املجاالت. لذلك فإن قيمة املعامـــات التجارية تبقى 
دومـــا أقـــل من مليـــار دينار وهـــو رقم معامـــات ضعيف 
باملقارنـــة مع املعـــادالت التجاريـــة بن تونـــس واجلزائر.  
إذ التبـــادل الطاقـــي  واحلركيـــة التجاريـــة علـــى حـــدود 
البلديـــن يســـاهم بشـــكل كبيـــر يف جعل تونـــس واجلزائر 

جتاريا همـــا األكثر مـــن املغرب

كيـــف قـــرأت توتـــر العالقـــات السياســـية بن 
واملغرب؟ تونـــس 

العاقات السياســـية بن تونس واملغـــرب كانت مثالية 
وذلـــك لكون تونس دائما متمســـكة مبوقـــف احلياد جتاه 
القضايـــا اخللفيـــة على غـــرار قضية الصحـــراء الغربية. 
لكـــن اخلطـــأ يف السياســـة اخلارجيـــة املغربيـــة يكمن يف 
اعتبـــار املوقـــف مـــن قضيـــة الصحـــراء هـــو املحـــدد يف 

العاقـــات وهو خطأ سياســـي كبير. ذلـــك أن املغرب قام 
بالتطبيـــع مـــع الكيـــان الصهيوني ولكن تونـــس لن تتدخل 

بالـــرأي حول املوضـــوع باعتباره شـــأنا مغربيا 

إلـــى مســـتقبل العالقـــات بـــن  كيـــف تنظـــر 
البلديـــن؟

العاقـــات السياســـية التونســـية املغربيـــة ضاربـــة يف 
التاريـــخ وال أتصور أن ســـحابة صيف ســـتؤثر كثيرا على 
هـــذه العاقـــة التـــي ســـتبقى أقوى مـــن املواقـــف العابرة 

والظرفية 

كمـــا أن الشـــعب التونســـي والشـــعب املغربـــي بينهما 
روابـــط التاريـــخ والنضال املشـــترك والطمـــوح واألحام 
املوحدة التي ســـتنتصر على املواقف السياســـية الظرفية 

العابرة.

فتور العالقات السياســـية بعد 2011 قد ســـاهم يف ركـــود العالقات التجارية 	 
بـــني البلدين. رغم ذلك فإن عالقة الشـــعوب بقيـــت جيدة ومتينة. 

العالقات السياســـية التونســـية املغربيـــة ضاربة يف التاريخ ولن تؤثر ســـحابة 	 
صيـــف على هـــذه العالقة التي ســـتبقى أقوى مـــن املواقف العابـــرة والظرفية. 
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أكادميي مغربي: الشعوب العربية توحدها أشياء 
كثيرة ويفرقها نفاق السياسة

تشــهد العالقــات املغربيــة التونســية أزمــة دبلوماســية، عــى 

ــة  ــم جبه ــعيد، زعي ــس س ــي قي ــس التون ــتقبال الرئي ــة اس خلفي

البوليســاريو االنفصاليــة إبراهيــم غــايل، يف إطــار منتــدى التعــاون 

ــف  ــذا املل ــتجدات ه ــة مس ــكاد(. وملتابع ــي )تي ــاين - األفريق الياب

أجــرت بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة هــذا الحــوار مــع الباحــث املغــريب 

وأســتاذ العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة عبداللــه أبوعــوض 

ــوار:  ــص الح ــني، وإىل ن الحس

حوار/ همسة يونس
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بداية ما أسباب األزمة املغربية التونسية؟

بـــكل صراحـــة ال زال املغـــرب مســـتغربا مـــن تصرف 
الرئيـــس قيس ســـعيد رئيـــس تونس الشـــقيقة بشـــعبها، 
عندمـــا قـــام بتمثيليـــة اســـتقبال وفد كان مبطـــار تونس، 
ثـــم صعـــد للطائـــرة ثم نـــزل كوفد رســـمي ميثـــل عصابة 
مخيمـــات تندوف باجلزائر، هذا االســـتقبال جاء يف إطار 
تيـــكاد القمـــة اإلفريقية اليابانية، وهو ما ســـبب أزمة بن 
البلدين باســـتدعاء السفيرين للتشـــاور، لكن هذه املسألة 
تزامنـــت مـــع خطـــاب ملـــك املغـــرب األخير الـــذي جعل 
مقيـــاس الصداقـــة والتعاون بـــن املغرب وبلـــدان العالم، 
مشروط بعدم املســـاس بالوحدة الترابية للمملكة، فكانت 
املفاجـــأة التونســـية للمغـــرب، هـــذا االســـتقبال األرعـــن 

سياســـياً، ألن انعكاســـاته علـــى البلديـــن ســـتكون مضرة 
مبصلحـــة الشـــعب التونســـي يف هـــذه املرحلـــة، أكثر من 
املغربي، ألن تونس يف حاجة ماســـة لاســـتقرار الداخلي 
ورهانات التغيير السياســـي واســـتراتيجية اإلصاح التي 
تدفـــع تونـــس ال محالـــة إلـــى أن تكـــون يف توافـــق تام مع 
بلـــدان اجلـــوار ثـــم بلدان املغـــرب العربـــي وباقـــي العالم 

العربـــي خاصة.

املقاطعـــة،  إلـــى  املفضيـــة  األزمـــة  فســـبب  وبذلـــك 
ســـببها الذي اســـتنكرت له اليابان ومجموعـــة من الدول 
االنفصاليـــة  برمزيتـــه  غالـــي  مشـــاركة  هـــو  املشـــاركة، 
ومتثيليتـــه للمخيمـــات بتنـــدوف، مـــع دول ذات ســـيادة.

الروابـــط التاريخية جتعل املغرب يف خضم املســـؤولية اجتاه 
تونس من حيث املســـاعدة األمنية.
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كما يطرح الســـؤال حـــول الدور الوظيفـــي لهذا الوفد 
يف العمـــق اإلســـتراتيجي لليابـــان، يف محاولتها تأســـيس 
رؤيـــة اقتصاديـــة وسياســـية مشـــتركة بينها وبـــن الدول 
اإلفريقيـــة، ليكـــون اجلواب املباشـــر، أن هـــذا الوفد كما 
اســـتنزف ميزانية الشـــعب اجلزائري الشقيق، جاء ليضر 
مبصالـــح الشـــعب التونســـي الشـــقيق، ويعثـــر تطلعـــات 

اليابـــان يف إفريقيا.

وتأثيراتهـــا  األزمـــة  تلـــك  أبعـــاد  عـــن  -مـــاذا 
االقتصادية والسياســـية واألمنيـــة على الدولتن 

واملنطقـــة؟

ممـــا ال يـــدع مجـــاال للشـــك أن هـــذه األزمة ســـيكون 

لها األثـــر البليغ علـــى العاقات االقتصادية والسياســـية 
واألمنية، فمن الناحيـــة االقتصادية بدأت تتعالى أصوات 
املقاطعـــة، حيـــث دعـــا رئيس نـــادي املســـتثمرين املغاربة 
باخلـــارج، مقاطعـــة كل املعامـــات االقتصاديـــة، علمـــا 
أن املغـــرب وتونـــس، تعـــرف حجـــم مبـــادالت جتارية جد 
مهمـــة، جتعـــل منها شـــريكا مهمـــا يف النمـــو االقتصادي 
املغاربـــي، وهـــذه املقاطعـــة، أن اســـتقرت بســـبب هـــذه 
األزمـــة ســـتضيق علـــى االقتصادين معـــا لكن مـــن زاوية 
ضيقة بالنســـبة للمغـــرب، أما تونس فمعـــدالت التضخم 
وعدم اســـتقرار الســـوق واالقتصاد الداخلـــي منذ حراك 
2011 ال زالـــت تداعياتها حلد اآلن تعصف باالســـتقرار 

التونســـي. االقتصادي 

 املغاربـــة على مرّ التاريخ يتســـاهلون يف كل 
شـــيء وال يتنازلـــون عن شـــبر من وطن.



29 اخلميس 1  سبتمبر   2022  العدد : 229

وأمـــا السياســـية، فيمكـــن القـــول أن مـــا كان يحاضر 
حولـــه األســـتاذ اجلامعـــي قيـــس ســـعيد قبـــل أن يصبح 
رئيســـاً، وهو مشـــروع الوحـــدة املغاربية، املغـــرب العربي 
اخلماســـي الـــدول )املغـــرب، موريتانيا، اجلزائـــر، تونس، 
ليبيـــا( صـــار يف خبـــر كان، ألن كرســـي الرئاســـة خضـــع 
إلمـــاءات واهمـــة حول دعم االســـتقرار من خـــال دولة 
اجلزائـــر، ودولـــة أوروبية لهـــا يدها يف املوضـــوع إلرباك 
اســـتقالية املغرب يف انفتاحه اإلســـتراتيجي على الدول 
العظمـــى، دون اخلضـــوع للضغوطـــات اخلارجية، وكذلك 
املغـــرب املســـتقبلية حـــول سياســـته )جنـــوب  عاقـــات 
جنـــوب( دفعـــت هـــذه الـــدول أن تلعـــب بورقة تيـــكاد مع 
تونـــس للمســـاس باملغـــرب كتهديـــد مبطن حـــول قضيته 

وترســـيخ رؤيتهـــا من خـــال اســـتدعاء إبراهيـــم غالي.

أمـــا مـــن الناحيـــة األمنيـــة، فاملغـــرب شـــريك فعـــال 
للسياســـة األمنيـــة األوروبيـــة، وعضـــو يف الكثيـــر مـــن 
املؤسســـات الدوليـــة التـــي تعنـــى مبكافحة اإلرهـــاب، ما 
يعنـــي أن لـــه قدما راســـخا يف اخلبـــرة األمنيـــة، والدولة 
التونســـية رغـــم عـــدم وجـــود شـــراكة أمنيـــة واضحة مع 
املغـــرب، إال أن الروابـــط التاريخيـــة بـــن البلديـــن جتعل 
املغـــرب يف خضـــم املســـؤولية اجتـــاه تونـــس مـــن حيـــث 
املســـاعدة األمنية يف ترسيخ االســـتقرار األمني الداخلي، 
وبعـــد هذه األزمـــة ال أرى بوادر لاســـتمرار يف املجاالت 
الثـــاث، ألن تونس مّســـت أهم مرتكـــز يف قضايا املغرب 

. لوطنية ا

-برأيـــك.. مـــا مـــدى تأثير تلـــك األزمـــة على 
املغربـــي  الشـــعبن  بـــن  والعالقـــات  الروابـــط 

 العالـــم يعرف لغة جديـــدة يف التعامل مع القارة 
اإلفريقية.
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والتونســـي؟

الشـــعبن  بـــن  والعاقـــات  الروابـــط  أن  يخفـــى  ال 
املغربي والتونســـي هـــي ترجمة حقيقيـــة للروابط بن كل 
الشـــعوب العربيـــة التـــي توحدها أشـــياء كثيـــرة ويفرقها 
نفـــاق السياســـة، وبتتبـــع مـــا يـــروج يف مواقـــع التواصـــل 
االجتماعـــي، نلمس نقمة من الطرفن املغربي والتونســـي 
حـــول هـــذه اخلطوة السياســـية التي جســـدتها الرئاســـة 
التونســـية، وأنهـــا متثل مـــن قام بهـــا واقتنـــع بخطواتها.

والشـــعبن املغربي والتونســـي لن تـــذوب عاقتهما ما 
دامـــت الروابـــط التـــي جمعـــت بينهما ذات امتـــداد أقوى 

من السياســـة، تضـــرب بجذورها يف عمـــق التاريخ.

وال ننســـى أن هنـــاك من ســـيرى يف هـــذه اخلطوة من 
الشـــعب التونســـي، أنها تتوافق مع قرارات األمم املتحدة، 
وســـيغلب الشـــق املرتبط بالقانـــون الدولـــي، والدفاع عن 
موقـــف احليـــاد الـــذي لم يعد كذلـــك منذ زيـــارة إبراهيم 
غالـــي، إال أنـــه اســـتثناء مقارنة بقناعـــة الغالبية العظمى 

من الشـــعب التونســـي التي تدعم الوحـــدة املغاربية.

-هل رد تونس مقنع؟

رد تونـــس مخجـــل، ويؤكـــد قناعـــة اإلقـــدام على هذه 
اخلطـــوة، واعتماد مقاربة األمم املتحدة من دولة شـــقيقة 
تشـــترك يف الدين واللغـــة والتاريخ واملقاومـــة، عار مدون 
يف تاريخهـــا، حيـــث أنـــه لم يعد للـــدول األجنبيـــة التي ال 
زالـــت تصعد مـــع املغـــرب يف وحدته الترابيـــة أدنى حرج 
يف الـــذود عـــن مصاحلهـــا بنـــاء علـــى اســـتثمار قيـــادات 
مخيمـــات تندوف باجلزائر، الســـتخدامهم كعماء ذاتين 

املصلحية. أجندتهـــم  خلدمة 

ولإلشـــارة أنه إذا كانت أبشـــع مظاهر حقوق اإلنسان 

حاضـــرة يف املخيمـــات، فـــإن تلك الـــدول تســـتثمر قيادة 
املخيمات باســـم القانون الدولـــي ملصاحلها.

-من وجهة نظرك.. كيف ميكن حل األزمة؟

األزمة مشـــتركة بن الداخل يف تونس وبن اخلارج يف 
العاقات املغربية التونســـية، من حيث الداخل التونســـي 
ليـــس هنـــاك أدنـــى شـــك أن تونـــس تســـتحق األفضـــل 
مـــن حيـــث القيـــادات السياســـية التي جتعل من مســـيرة 
التنميـــة، إعـــادة الريـــادة االقتصاديـــة والسياســـية التـــي 
كانـــت تونـــس دائمـــا حاضـــرة فيهـــا، ومن حيـــث اخلارج 
يف العاقـــة مـــع املغـــرب، فاملغرب عبر عن اســـتيائه لهذا 
الســـقوط السياســـي، ألنـــه اعتبـــر أن املوضـــوع خـــاص 
بقناعـــة القيـــادة التونســـية، وأنـــه ال يلمـــس ولـــو جـــزءا 
يســـيرا مـــن وحدتـــه الترابية وإميانـــه اجلهـــادي بحماية 
وحدتـــه الترابيـــة، فاملغاربـــة وعلى مّر التاريخ يتســـاهلون 

يف كل شـــيء وال يتنازلـــون عـــن شـــبر مـــن وطن.

-مـــا الســـيناريوهات املتوقعـــة خـــالل األيـــام 
املقبلـــة؟

تختلـــف حســـب  نظـــري  املقبلـــة يف  الســـيناريوهات 
املتغيـــر الدولـــي الـــذي بـــدأ يفـــرض سياســـات جديـــدة 
متعـــددة األطـــراف، تلعـــب علـــى القطبيـــات املختلفـــة.

وتونـــس قطبيتها مـــن وراء اســـتقبال إبراهيـــم غالي، 
قـــد حددت مســـارا إفريقيا مـــن خال اجلزائـــر وجنوب 
إفريقيـــا أساســـا، وعامليا من خال االمتداد الروســـي يف 
نفـــوذه داخل إفريقيا، أما فرنســـا فهـــي الغائب احلاضر 
يف حتركاتهـــا املاكرونيـــة التي بدأت ترســـخ ثقافة النفوذ 
الفرنســـي داخـــل املغرب العربـــي باللعب علـــى ازدواجية 
املواقـــف، وهـــو ما ســـيبعثر أوراقها ال محالـــة، ألن العالم 

يعـــرف لغـــة جديـــدة يف التعامل مع القـــارة اإلفريقية.

الشـــعبني املغربـــي والتونســـي لـــن تـــذوب عالقتهما ما 
دامـــت الروابـــط التي جمعـــت بينهما ذات امتـــداد أقوى 

من السياســـة.
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كــــركــــاتيــــر


