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شّتر يبرنح فٕ عراتوس :اهشرانج ٖينً أً خخشؼ
هخشيل اهتوداً األخرْ اهخٕ خشِد خغٖرا خبرٖخٖب ،يذل
هٖتٖب (اهضّرث)Louafi Larbi/Reuters :



شرانج دّفٖل اهخٕ خشخِدف يشبٌدث اهيٌعلج خخّشؼ هخظى أؽظبء آخرًٖ؛ ّهٖتٖب خشبرم تضفج يراكة



توداً اهشرق األّشع خلدى اشخراخٖسٖبخِب اهيضوٖج هويدْ اهيخّشع



اهيشبٌدث اهدّهٖج ؽبيل سُّرٔ هوخلدى فٕ خضلٖق أُداف اهيٌعلج

عززث هجهوعت البمداو الصىاعيت السبعت ،باإلضافت إلى روسيا ،دعهها لبمداو الشرق األوسط
وشهال إفريقيا في إطار "شراكت دوفيل" ،وهي هبادرة أُطمِقث في قهت القادة الجي اىعقدث في شهر
هايو الهاضي ،ورحبث بجحركاث الهؤسساث الهاليت الدوليت لجحسيو الجىسيق فيها بيىها.

أذٌبء اسخيبػ ؽلد فٕ يدٌٖج يبرشٖوٖب اهفرٌشٖج ،رضتح "شرانج دّفٖل" اهخٕ خظى اهتوداً اهضٌبؽٖج ّتوداً اهشرق
األّشع تبٌظيبى شرٖنًٖ سدٖدًٖ ـ ُيب األردً ّاهيغرة ـ تٌٖيب شبرنح ليبيا تضفج يراكةّ .إظبفج إهٓ ذهم،
اٌظيح إهٓ اهشرانج نل يً اهنّٖح ّكعر ّاهييونج اهؾرتٖج اهشؾّدٖج ّخرنٖب ّاإليبراح اهؾرتٖج اهيخضدث هيشبٌدث توداً

اهيٌعلج اهخٕ خير تيرضوج خضّل شٖبشٕ ّاكخضبدّٔ .كد اخشؼ ٌعبق ُذٍ اهشرانج ّأضتضح خظى خشؼ يؤششبح يبهٖج
دّهٖج ّإكوٖيٖج ،يٌِب ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ.
الجحدياث االقجصاديت الهقبمت
ّفٕ بياو ضدر فٕ خخبى االسخيبػ ،أندح شرانج دّفٖل أً األضداد األخٖرث فٕ يٌعلج اهشرق األّشع ّشيبل إفرٖلٖب

ّظؾح خضدٖبح أيبى اشخلرار االكخضبد اهنوٕ فٕ األسل اهلرٖة .ففٕ تٖئج ؽبهيٖج ضؾتج خخشى تبرخفبػ اهيخبعر اهيبهٖج
ّخضبؽد أشؾبر اهشوؼ األّهٖج ،خؾرظح تؾط اهتوداً هضبهج يً اهِتّع فٕ اهٌشبع االكخضبدّٔ ،اهشٖبضجّ ،خدفلبح
االشخذيبر ،فٕ اهّكح اهذٔ خّاسَ فَٖ زٖبدث فٕ اهظغّع االسخيبؽٖج ٌغرا الرخفبػ يؾدالح اهتعبهج اهيزيٌج ـ ال شٖيب
تًٖ اهشتبة ـ ّدؽّاح هويزٖد يً اهضرٖج ّاهؾداهج فٕ خّزٖؼ اهفرص االكخضبدٖج.
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ّفٕ هذكرة أُؽدح هِذا االسخيبػٖ ،خّكؼ ختراء اهضٌدّق أً خخدُّر أّظبػ اهيبهٖج اهؾبيج يؼ اشخيرار اهضنّيبح فٕ
زٖبدث اهدؽى ّاهخضّٖالح ّأسّر اهؾبيوًٖ فٕ اهلعبػ اهؾبى هخوتٖج اهيعبهتبح االسخيبؽٖج ّخخفٖط اهتعبهج.

ّفٕ ُذا اهضدد ،كبهح اهشٖدث كريسجيو الغارد  ،يدٖر ؽبى ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ،أيبى يؤخير ضضفٕ فٕ شٖبق

االسخيبػ إً " اهخغٖراح اهخبرٖخٖج اهسبرٖج فٕ اهيٌعلج خيذل فرضج فرٖدث هخضشًٖ يشخّٖبح اهيؾٖشج ّرشى يشخلتل أنذر
رخبء ّإشرانب هوسيٖؼ خٌؾى تَ نل شؾّة اهيٌعلج .أيب فٕ األسل اهلضٖر ،فِٕ خٌعّٔ ؽوٓ فخرث يضفّفج تبهخضدٖبح
االكخضبدٖج فٕ نذٖر يً توداً اهشرق األّشع ّشيبل إفرٖلٖب".
ّنيب ّرد فٕ يذنرث اهضٌدّق ،خيذل زٖبدث اإلٌفبق اهؾبى يعوتب ظرّرٖب هوضفبغ ؽوٓ اهخسبٌس االسخيبؽٕ ،هنً فيً
اهيِى أٖظب خسٌة اهخداتٖر اهخٕ خخشتة فٕ اٌؾنبشبح شوتٖج عّٖوج األسل ؽوٓ اهيبهٖج اهؾبيج أّ اهخٕ ٖضؾة اهخراسؼ

ؽٌِب فٖيب تؾدّ .يً خالل زٖبدث اهدكج فٕ خّسَٖ اهدؽى ّاهخضّٖالحٖ ،ينً خضرٖر اهيزٖد يً اهيّارد الشخذيبراح اهتٌٖج
اهخضخٖج ّاهخؾوٖى ّدؽى اهفئبح األشد اضخٖبسب.
اسجراجيجيت "هو الداخل"
ّكدى ّزراء يبهٖج يضر ّاألردً ّاهيغرة ّخٌّس أذٌبء االسخيبػ اشخراخٖسٖبح توداٌِى اهلّيٖج هإلضالش االكخضبدٔ
فٕ اهيدْ اهيخّشعّ .رغى خضيٖى ُذٍ االشخراخٖسٖبح تيب ٖخالءى يؼ غرّف نل تود ،فِٕ خشخرم سيٖؾب فٕ االهخزاى
تخؾزٖز اهضّنيجّ ،خشسٖؼ اهديز االكخضبدٔ ّاالسخيبؽّٕ ،إٌشبء اهّغبئفّ ،دؽى اهٌيّ تلٖبدث اهلعبػ اهخبصّ ،دفؼ

سِّد االٌديبر إكوٖيٖب ّؽبهيٖبّ .خّظص ُذٍ االشخراخٖسٖبح أٖظب خّكؾبح اهدؽى اهيٌخغر يً شرانج دّفٖل.
الدعن الدولي أهر أساسي
ٌّٖؾلد اسخيبػ شراكت دوفيل فٕ ّكح خّاسَ فَٖ يٌعلج اهشرق األّشع ّشيبل إفرٖلٖب خّخراح اسخيبؽٖج ّيبهٖج

يخٌبيٖجّ .خأخٕ اهغرّف اهيبهٖج اهؾبهيٖج اهضؾتج ــ يضضّتج تبهزٖبدث اهيخضّرث فٕ يشخّْ اهيخبعر ــ هخظٖف
إهٓ ضؾّتج اهضضّل ؽوٓ اهخيّٖل فٕ اهّكح اهراًُّ .ؽوٓ ذهم فشّف خضخبر اهيٌعلج إهٓ اهدؽى اهدّهٕ هوضفبغ ؽوٓ
اهخلدى اهذٔ ضللخَ ضخٓ اًٗ.
ّفٕ ُذا اهشٖبق ،كبهح اهشٖدث الغبرد" :خشدد اشخراخٖسٖبح اهتوداً ؽوٓ اهيِبى اهضؾتج اهخٕ خّاسَ نل تودّ ،شٖنًّ دؽى
ُذٍ اهؾيوٖج يً اهيسخيؼ اهدّهٕ ؽوٓ ٌفس اهلدر يً األُيٖج".

ّأند اهتٖبً اهذٔ أضدرٍ كبدث اهيؤششبح اهيبهٖج اهدّهٖج أً يشبؽداح اهيسخيؼ اهدّهٕ ٖينً أً خخخذ أشنبال يخؾددث.
فبهيؾٌّج اإلٌيبئٖج ال خنفٕ ّضدُب ـ ّ اهيسبل يخبش هنٕ خلدى ُذٍ اهيؤششبح يشبؽداح فٕ اهسّاٌة اهفٌٖج ّفٕ ضٖبغج
اهشٖبشبح االكخضبدٖج اهيالئيج .نذهم ٌٖتغٕ فخص أشّاق اهتوداً اهيخلديج تدرسج أنتر هويٌخسبح ّاهؾيبهج يً اهشرق
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األّشع ضخٓ خخينً اهيٌعلج يً خٌيٖج رأس اهيبل اهتشرٔ ّخؾزٖز دّر اهلعبػ اهخبص ّخسٌة اهّضّل إهٓ يرضوج
االؽخيبد ؽوٓ اهيؾٌّج.
ّخؾيٖلب هسِّد خٌشٖق اهؾيل اهيشخرم ،اخفلح اهيؤششبح اهيبهٖج اهدّهٖج ؽوٓ إٌشبء هىبر جىسيقي يً أسل "خٖشٖر ختبدل
اهيؾوّيبح ّاهفِى اهيشخرم؛ ّخٌشٖق أؽيبل اهيراكتج ّإؽداد اهخلبرٖر ؽً خٌفٖذ شرانج دّفٖل؛ ّخضدٖد فرص اهخؾبًّ فٕ
اهخيّٖل ّاهيشبؽدث اهفٌٖج ّاهشٖبشج ّاهؾيل اهخضوٖوٕ".
الصىدوق يعجرف بحكوهت ليبيا الجديدة
يؼ اخخخبى يؤخير يبرشوٖوٖب فٕ اهؾبشر يً شتخيتر اهسبرٔ ،أؽوً اهضٌدّق اؽخرافَ تبهيسوس اهّعٌٕ االٌخلبهٕ الميبي
بصفته حكومة هذا البلد الذي مزقته الصراعات.
ّفٕ ُذا اهشٖبق كبهح اهشٖدث الغبردٌ" :ضً ؽوٓ اشخؾداد هيشبؽدث اهشوعبح يً خالل اهيشبؽدث اهفٌٖج ّاهيشّرث تشأً
اهشٖبشبح ّاهدؽى اهيبهٕ ،إذا عوتح اهشوعبح ذهم ُّٕ ،خشرػ فٕ إؽبدث تٌبء االكخضبد اهوٖتٕ".

