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 تصنیفات: الجزائر بین مؤشرات الدیمقراطیة والفساد  

 ترسیم الحدود البحریة املغربیة والجدل اإلسباني  

 بولیفیا تسحب اعترافها بالبولیساریو واملغرب یعترف بالحکومة البولیفیة  

 املغرب یستغرب استبعاده من مؤتمر برلین وتونس ترفض املشارکة  

 زیارة وزیر الخارجیة اإلماراتي إلی تونس  

 مخرجات مؤتمر برلین حول األزمة اللیبیة  

 یخ: نعترف بحکومة الوفاق ونرفض التدخل الخارجي ولد الش  
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 تقدیم 

، يتناول  املعهد املرصي للدراسات السياسية واالسرتاتيجية تقرير دوري يصدر عن

املغرب، الجزائر، تونس، ليبيا،  أهم التحوالت التي شهدتها الدول املغاربية (

)، من حيث التحوالت والتطورات الداخلية يف كل دولة من هذه الدول، موريتانيا

وتطورات التفاعالت البينية بينها، وكذلك تفاعالتها اإلقليمية والدولية، وذلك عىل  

 :النحو التايل

 أوال: املشهد املغربي
 ترسیم الحدود البحریة املغربیة والجدل اإلسباني

مرشوعي   من الشهر 22أقر الربملان املغريب بشكل نهايئ ويف جلسة عمومية يف 

الخاص بحدود املياه اإلقليمية، ومرشوع   37.17قانون ه�: مرشوع قانون رقم 

الخاص باملنطقة االقتصادية الخالصة. وبذلك يكون املغرب من   38.17قانون رقم 

 عىل كافة مجاالته البحرية. خالل هذين القانون� قد بسط الوالية القانونية

 

ي واملغاربة املقيم� بالخارج فريقوبهذه املناسبة أكد وزير الخارجية والتعاون األ 

هدفها تحي�   �ة يكتسبان أهمية كب�ن املرشوع يالسيد نارص بوريطة أن هذ

شكل  ي ذلك إذ أن اصة باملجاالت والحدود البحريةـ الرتسانة القانونية الوطنية الخ

ملالءمتها للرتسانة القانونية الدولية وباألخص مقتضيات االتفاقية األممية  فرصة 

 .  1982لقانون البحار لسنة  

وقد جاء ذلك يف إطار تزكية الجهود امللكية التي سعت إىل تحريك املسطرة  

الترشيعية للمرشوع�، وذلك لتت�ىش مع املقاربة التي طرحها امللك محمد  

والتي أكد فيه عىل رضورة استيعاب   44 س�ة الخرضاء السادس يف خطاب ذكرى امل

 الهوية املجالية للمملكة املغربية. 

 المرصد المغاربي

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

فی لیبیا، تونس، املغاربي 

 وموریتانیا الجزائر، املغرب

 د. نورة الحفیان: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

 "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 املشرف العام

 ورــد عاشـخال

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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https://t.me/joinchat/AAAAAEUxD6gbJV7SBNl7wg
https://t.me/joinchat/AAAAAEUxD6gbJV7SBNl7wg
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
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ك� أكد الوزير عىل أن اململكة ال تريد فرض سياسة األمر الواقع األحادي يف مسألة ترسيم الحدود البحرية الخارجية،  

نها تبقى مسألة دولية قابلة للتفاوض ب� املغرب والدول املتاخمة أو املقابلة له وباألخص الجارة الش�لية إسبانيا  إبل 

ة وسياسية عميقة ورشاكة اقتصادية قوية قامئة عىل روح التعاون واالحرتام املتبادل،  التي تربطها باململكة عالقات تاريخي

 ومن أجل كل ذلك فاملغرب منفتح عىل منطق الحوار البناء الكفيل للتوصل إىل توافقات تريض الطرف�. 

سيم الحدود البحرية ال يجب  ن قرار تر إقالت وزيرة خارجية إسبانيا    فقدالخطوة املغربية أثارت غضبا عارما يف إسبانيا،  

ألحكام القانون الدويل. ويف الوقت ذاته، طالب االئتالف   اأن يكون أحادي الجانب، بل عرب اتفاق متبادل ب� الطرف� وفق 

الكناري حكومة مدريد بتقديم شكوى رسمية إىل األمم املتحدة. ويف معرض ذلك توعد رئيس جزر الكناري فيكتور  

السيادة اإلسبانية يف املياه اإلقليمية، محذرا املغرب من املساس بحدود األرخبيل  عن بية بالدفاع توريس الحكومة املغر

اإلسبا�، أما رئيس الحكومة املحلية لجزر الكناري فأكد أن حكومته ستصدر قرارا مؤسساتيا مفاده الدفاع عن الحدود  

 ي اتخذه املغرب. ذالبحرية ردا عىل القرار االنفرادي ال

  من الشهر 25وقف ردود األفعال اإلسبانية عند هذا الحد، بل قامت وزيرة الخارجية اإلسبانية بزيارة للمغرب يوم مل تت

ها مع نظ�ها املغريب نارص بوريطة أكدت  ئللتباحث مع الطرف املغريب حول حيثيات موضوع ترسيم الحدود، ويف لقا

يعاته القانونية في� يخص ترسيم الحدود البحرية، ك� له الحق الوزيرة اإلسبانية أن للمغرب كامل الحق يف تعزيز ترش

يف تحديد منطقته االقتصادية الخالصة، موضحة أنه لن تكون أي مبادرات أو قرارات أحادية من كال الطرف�، بل سيلتزم 

احرتام الفضاء   الطرفان عىل إيجاد حلول توافقية مرضية للبلدين. لكن يف الوقت ذاته، أوضحت أنه من واجب املغرب

البحري اإلسبا�، ومن أجل ذلك يجب االشتغال بشكل مشرتك يف قضية الرتسيم وذلك مبا يتوافق مع املواثيق الدولية  

 ومن ضمنها معاهدة قانون البحار. 

 بولیفیا تسحب اعترافها بالبولیساریو واملغرب یعترف بالحکومة البولیفیة

ادر عن وزارة أعلنت جمهورية بوليفيا من خالل بيان ص

 ها بالبوليساريو وقطع جميع خارجيتها قرارها بسحب اعرتاف 

، وذلك من خالل نهجها سياسة الحياد بهاالدبلوماسية  صالتها

اإليجايب البناء بخصوص قضية الصحراء املتوافق مع املواثيق 

الدولية وعىل رأسها ميثاق األمم املتحدة. ويف إطار ذلك أبدت 

عالقة مثمرة وجيدة مع املغرب تقوم عىل بوليفيا سعيها لبناء 

 أساس االحرتام املتبادل لكال الطرف�. 

ويف املقابل، قامت اململكة املغربية باالعرتاف بالحكومة البوليفية، وقد جاء ذلك يف نص بيان لوزارة الخارجية  

بالحكومة    ذلك فهي تعرتفعىل ضوء  التي أكدت من خالله متابعة واهت�م اململكة بالوضع السيايس يف بوليفيا، و 

البوليفية برئاسة السيدة جن� أنينز تشافيز، باإلضافة إىل مساندتها لكل الجهود الدولية املساهمة يف تحقيق  

األهداف التي حددت من خالل الدعوة إلجراء االنتخابات العامة يف بوليفيا، بحيث أن ذلك سيسهم ال محالة  

يا، ويف بزوغ إشعاعها عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، وهذا األمر الذي  يف ض�ن االستقرار والرفاهية لبوليف
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سيشكل دفعة قوية لتعزيز العالقات الثنائية ب� البلدين يف إطار احرتام السيادة الوطنية والوحدة الرتابية وعدم التدخل  

 يف الشؤون الداخلية. 

بوليفيا، عىل موقفها اإليجايب والحكيم حيال قضية الصحراء املغربية، ك� تضمن البيان أيضا، امتنان املغرب العميق لدولة  

 والتزامها يف إطار املساعي الدولية للتوصل إىل حل سيايس مقبول لدى كافة األطراف ويف إطار الرشعية الدولية. 

 املغرب یستغرب استبعاده من مؤتمر برلین بشأن األزمة اللیبیة

ة، استغربت اململكة  يف بيان صادر عن وزارة الخارجي

املغربية عدم إرشاكها يف محادثات مؤمتر برل� الذي  

يناير من الشهر، وذلك باعتبارها من    19عقد بتاريخ  

أوائل الدول التي سارعت للمشاركة يف الجهود  

الدولية الرامية لحل األزمة الليبية، وذلك ما تبلور  

من خالل دور املغرب الفاعل والحاسم يف إبرام 

، والذي  2015ديسمرب  17الصخ�ات بتاريخ  اتفاق

يشكل اإلطار السيايس الوحيد، الذي يحظى بدعم املجتمع الدويل ويف طليعته مجلس األمن وقبول جميع الفرقاء الليبي�،  

 من أجل تسوية األزمة يف هذا البلد املغاريب. 

أساسها اختيار البلدان املشاركة يف لقاء برل�،  وقد أبدى البيان أيضا استغراب املغرب للمعاي� والدوافع التي تم عىل

مؤكدا يف الوقت ذاته، أنه سيواصل عىل الرغم من ذلك جهوده إىل جانب األطراف الداخلية واإلقليمية والدولية املهتمة  

 بصدق بالشأن الليبي، والساعية للدفع واملساهمة يف الجهود املبذولة إليجاد حل مستدام لألزمة الليبية. 

 صل سلسلة افتتاح قنصلیات لبلدان أفریقیة جنوب اململکةتوا

بعد افتتاح كل من قنصليتي جزر القمر وغامبيا بجنوب املغرب، قررت مجموعة من الدول األفريقية من بينها جمهورية  

 اخلة:  غينيا كوناكري، الغابون، أفريقيا الوسطى، ساوتومي ويراتسيب افتتاح قنصلياتهم بكل من مدينتي العيون والد

افتتحت غينيا كوناكري قنصليتها العامة مبدينة الداخلة، وقد ترأس حفل التدش� كل من وزير الخارجية  :  2020يناير    17

 والتعاون األفريقي واملغاربة املقيم� بالخارج السيد نارص بوريطة ونظ�ه الغيني السيد مامادي كوري.

ويف إطار ذلك، أكد السيد نارص بوريطة أن هذه  

الخطوة التي اتخذتها جمهورية غينيا كوناكري،  

تؤكد بجالء دعمها الكامل ملغربية الصحراء  

وثبات مواقفها التاريخية تجاه اململكة  

املبنية عىل أساس االحرتام املتبادل، والتي  

تبلورت من خالل دور غينيا كوناكري الفاعل  

واملحوري يف عودة املغرب إىل االتحاد  

 األفريقي.

https://almarsad.co.uk/
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

4 | P a g e  

 المرصد المغاربي 
 January 2020 31 ||العدد الرابع

 

 

 

 

 
 

قابل قال وزير الخارجية لدولة غينيا كوناكري  ويف امل

أن هذا الحدث يأيت يف إطار تعزيز وتقوية العالقات  

الثنائية ب� البلدين، ك� أنه يؤكد بشكل قاطع دعم  

غينيا كوناكري ملغربية الصحراء، باإلضافة إىل تناغم  

املواقف ب� البلدين يف العديد من امللفات اإلقليمية  

 والدولية. 

: تم افتتاح القنصلية  2020يناير    17ت اليوم أي  يف ذا

العامة لجمهورية الغابون مبدينة العيون والتي 

 عرفت أيضا حضور وزير الخارجية املغريب السيد نارص بوريطة اىل جانب نظ�ه الغابو� السيد آالن كلود تييل باي نزي.

ناسبة عىل مكانة الغابون التاريخية والخاصة لدى  ويف معرض ذلك، أكد السيد نارص بوريطة يف ترصيح له عقب هذه امل

اململكة، بحيث أن دعمها للوحدة الرتابية للمغرب مل يكن وليد اليوم، بل دعمت مند البداية املغرب وحقه يف اسرتجاع  

 أقاليمه الجنوبية. وما هذا الحدث إال ترسيخ للمواقف السابقة للغابون الداعمة للسيادة املغربية. 

ذلك، قال وزير خارجية الغابون أن فتح بالده لقنصلية عامة مبدينة العيون هو دليل عىل دعم الغابون الراسخ  ويف إطار  

ملغربية الصحراء، مؤكدا أن املغرب والغابون تجمعه� عالقة فريدة وخاصة عرب التاريخ، داعيا يف نفس الوقت الجالية  

كة لالستفادة من املؤهالت التي تتوفر باملنطقة يف مجاالت الصيد البحري  الغابونية إىل االستقرار باألقاليم الجنوبية للممل

 والسياحة والطاقات املتجددة وغ�ها. 

 تومي ساومل تتوقف سلسلة افتتاح القنصليات األفريقية عند هذا الحد؛ بل سارت كل من دولة أفريقيا الوسطى و 

 قنصليته� مبدينة العيون: عىل نفس النهج من خالل افتتاح كل منه�   وبرينسيب

  تومي   ساو: افتتحت جمهورية  2020من يناير    23يف  

قنصليتها العامة مبدينة  الد�قراطية  وبرينسيب

العيون، وذلك بحضور وزير الخارجية املغريب السيد  

نارص بوريطة ونظ�ته السيدة إيلزا تيكس�ا دي  

 باروس بينتو. 

السيد بوريطة  وبهذه املناسبة ويف لقاء صحفي، أكد  

أن هذه اللحظة ستظل راسخة يف مسار العالقات  

حدة السيادة  لو الرصيح والداعم    وبرينسيب  تومي  ساوموقف  يشكل  الحدث    ب� البلدين الشقيق�، ك� أن هذا

الوطنية، ك� أنه يحمل رغبة حقيقية يف تعزيز العالقات ب� البلدين يف مختلف املجاالت ويف إطار روح التعاون  

 ألخوة والصداقة.وا

أن حدث افتتاح القنصلية العامة مبدينة  وبرينسيب تومي  ساوومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية جمهورية 

 العيون يشكل لحظة تاريخية وعالمة فارقة يف مسار العالقات ب� البلدين. 
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ويف خامس متثيل دبلومايس  : 2020من يناير  24

رية  لدول أفريقية جنوب املغرب، افتتحت جمهو 

أفريقيا الوسطى أيضا قنصليتها بذات املدينة أي 

العيون، وبحضور وزير الخارجية املغريب ونظ�ته 

 من أفريقيا الوسطى السيدة سيلفي بايبو تيمون. 

كد سف� جمهورية أفريقيا  وبهذه املناسبة أ

ي  فريقوعميد السلك الدبلومايس األ الوسطى 

أن هذا االفتتاح  ،باملغرب السيد إس�عيال ني�غا

والتي بلغت أوجها ب� البلدين، ك� أن هذا الحدث يعترب مرحلة مهمة تحمل يف ة يعكس العالقات الثنائية الوطيد

اضح  دين الصديق�، مربزا يف الوقت ذاته موقف بالده الثابت والو جديدة يف مسار العالقات ب� البلطياتها ديناميكية 

يف األقاليم   أن يرى مزيدا من الدول األفريقية تقدم عىل فتح قنصلياتها حيال الوحدة الرتابية للمغرب، مبديا أمله يف 

 وبية للمملكة. الجن
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 ثانیا: املشهد الجزائري
 الجزائر واألزمة اللیبیة 

من   19شارك الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون يف 

  وذلك بناًء  ،زمة الليبيةيف مؤمتر برل� حول األ  يناير

ارة األملانية  عىل دعوة وجهت له من طرف املستش

تعترب هذه املشاركة أول سفرة  و أنجيال م�كل، 

من   12رسمية له إىل دولة أجنبية منذ انتخابه يف 

 .  2019ديسمرب  

التي ألقاها أمام القادة املشارك�   الكلمة ويف خضم 

دولية باإلضافة  يف املؤمتر وهم قادة دول السداسية ال

إىل تركيا وإيطاليا والكونغو واإلمارات ومرص، أكد عىل أن هذا املؤمتر ينعقد وليبيا تعيش يف ظل تصعيد أمني خط�،  

داعيا املجتمع الدويل وعىل رأسه مجلس األمن لتحمل مسؤولياته يف فرض احرتام السلم واألمن يف ليبيا، مربزا تشبت  

ىل أساس الحوار ب� الفرقاء الليبي� مع رفضها ألي تدخل أجنبي يف الشأن الداخيل الليبي أو  الجزائر باملقاربة املبنية ع 

 املساس بوحدة البالد الوطنية أو سيادة مؤسساتها. 

ومتثل ذلك  ،لت جهودا عىل كافة املستويات من أجل تسوية سياسية لألزمة الليبيةذأن الجزائر ب ،مؤكدا يف الوقت ذاته

العديد من   2015، باإلضافة إىل احتضانها منذ 2014يف طرحها لعدة مبادرات أهمها إنشاء آلية دول جوار ليبيا يف مايو 

أن   جوالت الحوار تحت إرشاف الهيئة األممية ب� قادة األحزاب السياسية الليبية. وقد أبرز تبون يف خطابه أيضا عىل

التدخالت السلبية لبعض األطراف الخارجية   بيا وتعقيد فرص التسوية السياسية راجع إىلأسباب تزايد حدة النزاع يف لي 

 وذلك يف إطار التنافس الدويل. 

مش�ا يف الوقت ذاته، عىل أن الجزائر بقيت عىل مسافة واحدة ب� أطراف النزاع الليبي، بحيث متثل دورها يف تقريب  

املبادرات   إطار هم إىل تغليب لغة العقل واملنطق يف املسار السيايس يف وجهات النظر ب� الفرقاء الليبي� مع دعوت

 املطروحة لحل األزمة الليبية.

الهدنة عىل أرض الواقع   بيت ث وملزمة ألطراف النزاع من أجل تك� شدد عىل رضورة وضع خارطة طريق واضحة املعامل

ال محالة عىل سلم   سيؤثرلبالد إىل وضع أمني خط� وذلك من أجل منع انزالق ا ،منع تزويد أطراف النزاع بالسالحو 

طاولة املفاوضات وتغليب منطق الحوار ألنه هو   إىلالفرقاء الليبي� إىل الجلوس  وأمن املنطقة برمتها، داعيا

ن  وبالتايل تجنيب ليبيا االنزالق إىل مص� مجهول. مع إعرابه استعداد الجزائر الحتضا  ،السبيل الوحيد إلنهاء األزمة

وسائل الدعم التي من املمكن أن تكون عامال مساعدا يف مس�ة  لر ب� أطراف النزاع وتقد�ها جلسات الحوا

 التسوية السياسية. 

ويف إطار االقرتاح الذي طرحه الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون يف مؤمتر برل� الذي أكد فيه استعداد الجزائر 

من الشهر   25ليبية، فقد احتضنت الجزائر بالفعل ومببادرة منها يف الحتضان جلسات الحوار ب� األطراف ال
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اجت�عا إقليميا لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي عرف حضور وزراء خارجية كل من تونس، تشاد، مايل، ومرص 

ارك� عىل مخرجات  ودبلوماسي� من السودان والنيجر، ك� عرف االجت�ع حضور وزير الخارجية األملا� الذي أطلع املش

 مؤمتر برل�. 

وقد أكد املشاركون رفضهم القطعي ألي تدخل خارجي يف الرصاع الدائر يف ليبيا والتي تعيش وضعا أمنيا خط�ا ومعقدا، 

مع دعوتهم أطراف النزاع إىل تغليب صوت الحكمة عن طريق املشاركة يف مسار الحوار السيايس تحت الرعاية األممية  

اد األفريقي ودول الجوار الليبي، وذلك يف سبيل الدفع نحو تسوية سلمية وحل شامل لهذا النزاع الذي  ومبشاركة االتح

يشكل تهديدا حقيقيا لالستقرار اإلقليمي، آمل� يف نفس الوقت االبتعاد عن الحلول العسكرية من أجل فسح املجال  

 ا استقاللها ووحدة سيادتها عىل كامل أراضيها. ملسار سيايس يتمثل يف تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تحفظ لليبي 

 صمود الحراك الشعبي.. قبیل مرور عام یلع انطالقته 

  جمعةاآلن لل  والذي وصل إىل حدودمن فرباير القادم    22سيقفل عامه األول يف  حراكهم الشعبي الذي    يواصل الجزائريون

لك من أجل املطالبة بتغي� جذري للنظام للوصول إىل  وذلك يف شوارع العاصمة وربوع باقي املدن األخرى، وذ، 49الـ

إقامة دولة الحق والقانون. تحت شعار جزائر حرة ود�قراطية ومدنية ال عسكرية. رافض� يف ذات الوقت االعرتاف  

 بالرئيس عبد املجيد تبون بعد شهر ونصف من إعالن فوزه يف االنتخابات الرئاسية والتي قاطعها الحراك الشعبي. 

ىل جانب ذلك، رفع املحتجون شعارات أهمها: "تعديل الدستور مرسحية.. واملشكلة يف الرشعية"، وذلك تعتربا لرفضهم  وإ

الرتتيبات ة من أجل التعديالت الدستورية، مؤكدين أن مسعى التعديالت الذي يروج لها تبون هي محاولة الستدراك  

ميع معتقيل الحراك الشعبي وعىل رأسهم كريم طابو وسم� بن رشعية غائبة، باإلضافة إىل مطالبتهم بإطالق رساح ج

 العريب وفضيل بومالة ونور الهدى عقادي وآخرون. 

 

ومل تقف شعارات الحراك عند هذا الحد، بل  

استهدفت أيضا ناشط� بارزين كانوا باألمس جنبا  

إىل جنب مع املتظاهرين، والذين كانوا من أشد  

املعارض� لالنتخابات ومرشحيها وعىل رأسهم عبد  

املجيد تبون ليتنصلوا بعد ذلك من مبادئ وأهداف  

ارية  الحراك من أجل اعتالء مناصب وزارية واستش 

 ومن ب� هؤالء فرحات آيت عيل وزير الصناعة، ومليكة بن دودة وزيرة الثقافة وغ�هم.

وإىل جانب كل ذلك، فقد رفع املتظاهرون أيضا شعارات رافضة الستغالل الغاز الصخري من أهمها: "الغاز  

ارجية واستع�ل  الصخري يخدم رشكة توتال الفرنسية، وتوتال دخلت لقرص مرداية، الغاز الصخري أجندة خ 

بالوكالة"، وذلك بعد ترصيح الرئيس الجزائري أن هذا اإلجراء يعترب حال للمشاكل االقتصادية التي تعا� منها  

البالد، في� يرى املتظاهرون واملعارضون أن ذلك ليس إال استمرارا لنمطية اقتصاد الريع، وأن الحل يكون من  

 االت األكرث نفعا لالقتصاد.  خالل تنويع االقتصاد واالستث�ر يف املج
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 الجزائر محطة ملجموعة من الزیارات الرسمیة

شهدت الجزائر خالل الفرتة الحالية تحركات دبلوماسية واسعة النطاق؛ بحيث أصبحت العاصمة محطة لزيارات رسمية 

 وكانت زيارة الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان من أبرز تلك الزيارات:

التقى خاللها مع كل من رئيس   جزائربزيارة رسمية لل الفرنيس جان إيف لودريانوزير الخارجية  قام :2020 يناير 21

الجمهورية عبد العزيز تبون، ورئيس الحكومة عبد العزيز جراد، ونظ�ه الجزائري صربي بوقادوم، وقد تركزت محاور  

 الزيارة عىل مناقشة ملفات ثنائية وإقليمية: 

 

أكد لودريان رغبة بالده الرفع   املستوى الثنايئ: عىل

من ديناميكية العالقات مع الجزائر عىل أعىل  

املستويات ويف إطار األجندة املصادق عليها ب�  

الطرف� ويف جميع املجاالت ومن ضمنها األمن  

واالقتصاد والثقافة والرتبية والتكوين، ومن جانب  

مة يف  شهدت مرحلة حاس ن الجزائرإ قالآخر 

الذي عرب خالله   تاريخها من خالل الحراك الشعبي 

املواطن الجزائري هو وحده  أن عىل  يف ذات الوقت ك� أكدن بكل سلمية عن رغبتهم يف التغي� واإلصالح، الجزائريو 

خلية  وعدم التدخل يف الشؤون الدا الجزائرية تقرير مص�ه وما عىل الجميع إىل احرتام السيادةفقط من له الحق يف 

باإلضافة إىل ثنائه عىل ما س�ها باإلصالحات الطموحة التي أطلقها الرئيس الجزائري، والتي يسعى من لهذا البلد، 

خاللها إىل تعزيز مقومات الدولة الحداثية القامئة عىل أساس الحكامة الجيدة وترسيخ مبدأ الحق والقانون وتأم� 

تصاد وتنويعه متاشيا مع متطلبات الشعب الجزائري. ويف الجانب املقابل قال  الحقوق والحريات، باإلضافة إىل تقوية االق

وزير الخارجية الجزائري إنه تم االتفاق مع الجانب الفرنيس عىل تفعيل ميكانيزمات العالقات ب� البلدين يف سبيل  

�ل الفرنسي� من أجل توجيه  تقويتها يف الجانب� السيايس واالقتصادي، ك� مثن بوقادوم سعي فرنسا لدعم رجال األع

استث�راتهم إىل الجرائر، مع اتفاق الطرف� عىل رضورة مواصلة الحوار االسرتاتيجي واملشاورات عىل جميع املستويات 

 واملجاالت من أجل االرتقاء بالعالقات الثنائية ب� البلدين. 

امللفات ذات االهت�م املشرتك ويف مقدمتها  تبادل الطرفان وجهات النظر حول مجموعة من  اإلقليمي:عىل املستوى 

يف  املتمخضة عنه برل� والنتائج طرفان خالل ذلك عىل دعمهم ملسار لقاء الوضع يف ليبيا ومنطقة الساحل، وقد أكد ال

يف إطار خطوات مشرتكة عىل دعم  ويف خضم ذلك أكد الطرفان سعيه� ل إعادة الحياة للعملية السياسية، سبي 

جديدة يف  الذي يعترب نقطة محورية يف سبيل بعث روح و الجهود من أجل التوصل إىل وقف إطالق نار دائم 

جلوس إىل طاولة املفاوضات من أجل الحوار وتبادل الرؤى يف  مسار التسوية السياسية مع حث أطراف النزاع لل

عىل بذل مزيد من الجهود ملواجهة كافة   اتفاق الطرفان اإلضافة إىل سبيل إيجاد حل دائم لألزمة الليبية، ب

 التحديات واملخاطر األمنية التي تواجه منطقة الساحل. 
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  الليبي الجوار دول ومشاركة عمل زيارة  إطار يف وذلك الجزائرب ماس هايكو األملا� الخارجية وزير حل :2020 يناير 23

 الليبية.  األزمة حول  اجت�عها

 

  مباحثات   األملا�  الخارجية  وزير  أجرى  ذلك   إطار  ويف

  الطرفان  تناول بوقادوم صربي الجزائري نظ�ه مع

  خالل  من وذلك املشرتك، التعاون تعزيز سبل فيها 

  عطاء إل  الفاعلة  والوسائل السبل عن  البحث 

  وتقوية  االقتصادية للعالقات  جديدة ديناميكية

 االستث�ر.  وفرص التجارية. املبادالت

  أكدا بحيث والدولية، اإلقليمية القضايا من مجموعة حول النظر وجهات الطرفان تبادل الثنائية العالقات جانب إىل

 وزير حرض ذلك أجل ومن  ،ليبيا يف الوضع  رأسها وعىل  ليبيا يف السيايس الحل تدعيم  إطار يف املبذولة  الجهود  كل  دعم 

  برل� مؤمتر مبخرجات بااللتزام الدول جميع خالله من دعا بحيث الليبي الجوار لدو  اجت�ع أشغال األملا� الخارجية

 مؤمتر مبخرجات االلتزامات األطراف جميع وعىل ليبيا يف السيايس الحل عن السياسية التسوية عملية دعم خالل من

 يف النار إطالق  وقف نتهكوي الهدنة يخرتق من  كل  عىل  عقوبات  فرض عىل  األمن مجلس ستحث بالده أن مربزا برل�،

 ليبيا. 

  شملت  التي  يةفريقاأل   جولته  ضمن  كمحطة  للجزائر،  بزيارة  أردوغان  طيب  رجب   الرتيك  الرئيس  قام  : 2020  يناير  27-  26

خالل مشاوراته مع الرئيس الجزائري عبد العزيز تبون أكد الطرفان سعيه� إىل تطوير  يف و  والسنغال، غامبيا  أيضا

 األمنية. وقد جاءت كالتايل:  وأ االقتصادية  وأ السياسية سواء العالقات الثنائية وعىل مختلف األصعدة واملجاالت  

 

رفع حجم  عىل يف الشق االقتصادي: اتفق الطرفان 

دوالر خالل هذه   اتليار م 5املبادالت التجارية إىل 

دوالر خالل  ات مليار  4السنة بعد ما وصلت إىل 

السنة املاضية، وقد أكد الرئيس أردوغان أن قيمة  

االستث�رات الرتكية يف الجزائر وصلت إىل ما يقارب  

ونصف املليار دوالر وهذا ما يعكس الثقة   3

املتبادلة ب� البلدين، باإلضافة إىل االتفاق  

الحواجز   كافةموعة من التداب� واإلجراءات لتسهيل املعامالت الجمركية والعمل عىل إزالة اتخاذ مج عىل

والعقبات التي تعرقل مجال االستث�ر، وتقديم مجموعة من التحفيزات لتشجيع رجال األع�ل إلقامة مشاريع  

وبالتايل املساهمة يف   ،عمل يف كال البلدين من أجل املساهمة أيضا يف خلق فرص عمل جديدة للفئات الشابة

 تخفيض معدالت البطالة.  
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يف الشق السيايس: أكد الطرفان عىل عمق العالقات التاريخية والسياسية التي تربط الطرف�، واملص� املشرتك بينه�،  

قرار  وذلك الرتباطه بأمن واست لدائم عىل أمن واستقرار الجزائر بحيث أكد الرئيس الرتيك يف هذا الجانب حرص تركيا ا

التي أكدا  األزمة الليبية، يف مجموعة من القضايا وعىل رأسها توافقت وجهات النظر ب� الجانب� ؛ تركيا، ويف خضم ذلك

عىل  ، وقد تم االتفاق هاللحلول العسكرية وأن املسار السيايس هو السبيل الوحيد لحل مجال وال مكانال  ه أن من خاللها

يومية  الدين من أجل العمل عىل تنفيذ مخرجات مؤمتر برل�. باإلضافة إىل املتابعة إقامة تنسيق مشرتك ودائم ب� البل

للمستجدات عىل أرض الواقع ومن أهمها التأكد من عدم خرق الهدنة وانتهاك وقف إطالق النار. وتكثيف   دقيقةالو 

إىل طاولة املفاوضات من أجل   يبية لحثها عىل االلتزام باملبادرات الدولية والرجوعاللألطراف االتواصل مع مختلف 

 التي أفرزت تداعيات أمنية وإنسانية خط�ة امتد خطرها إىل خارج الحدود الليبية.  ،إيجاد حل مستدام لهذه األزمة

للتعاون املشرتك وذلك يف   ا اتفاق من أجل تشكيل مجلس وقع الطرفان ومن أجل تحقيق كل األهداف املتفق عليها، 

 سبيل الرفع من مستوى العالقات السياسية واالقتصادية والتجارية والثقافية وغ�ها.

قام وزير الخارجية اإلمارايت عبد الله    :2020  يناير  27

للجزائر وذلك يف إطار  قص�ة بن زايد بزيارة

العالقات الثنائية التي تربط البلدين وتبادل الرؤى  

يا اإلقليمية ومن أبرزها األزمة الليبية.  حول القضا

وقد متحورت لقاءات عبد الله بن زايد مع كل من  

الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون ووزير خارجيته  

 صربي بوقادوم حول املواضيع التالية:

تعزيز أوجه التعاون ب� البلدين مع   •

القطاعات كالبيئة والطاقة   يف بعض بالخصوصو واالستث�ر، ات يف مجاالت الرشاكة دراسة آفاق تطوير العالق

 . والفالحة والسياسة والصناعات امليكانيكية

 . تي متر منها املنطقةالتنسيق األمني ب� البلدين ملواجهة التحديات والصعوبات ال تكثيف •

 .االستفادة املتبادلة من تجارب البلدين يف مجال اإلدارة والحكامة •

الليبية والتحديات املنبثقة  عة من ملفات السياسة الدولية ومن أهمها األزمة  تبادل الرؤى واألفكار حول مجمو  •

 . عنها

مناقشة سبل الدفع بالجهود الحالية من أجل التوصل إىل تسوية شاملة لألزمة الليبية وذلك عىل ضوء مخرجات   •

 مؤمتر برل� وذلك يف سبيل استعادة األمن واالستقرار يف ليبيا.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 الجزائر بین مؤشرات الدیمقراطیة والفسادتصنیفات: 

 فرباير منذ انطلق الذي الجزائري الحراك بفضل

  بالرئيس  املطاف نهاية يف أطاح والذي املايض العام

  العقدين،  قرابة استمر الذي بوتفليقة العزيز عبد

  الدول  خانة من لخروجا من لجزائرا متكنت

  وذلك  للد�قراطية  العاملي املؤرش يف االستبدادية 

  الربيطانية،  يكونوميستإ ملجلة تقرير حسبب

  يف   الد�قراطية   مؤرش  تحسن  خالله  من  أكدت  والتي

   الهجينة. األنظمة خانة إىل انتقل يذال الجزائر

 

  خالل 126 املرتبة تحتل كانت بعدما التصنيف، ملهاش دولة 167 أصل من 113 املرتبة الجزائر احتلت ،ذلك إطار ويف

  يليها عامليا، 53 بتصنيفها األوىل املرتبة يف حلت  التي تونس من كل وراء عربيا  الرابع املركز تبوأت ك� ،املاضية السنة 

   عامليا.  106 املرتبة احتلت التي لبنان ثم عامليا، 96 املركز يف بحلوله ثانيا املغرب

  الثا� والصنف الكاملة،  طيات الد�قرا األول الصنف  تصنيفات: ةأربع إىل  املؤرش هذا خالل من  الدول  وتنقسم 

  الصنف  وأخ�ا واالستبداد، الد�قراطية ب� ما تجمع التي أي الهجينة األنظمة الثالث الصنف ثم املعيبة، الد�قراطيات

 واالستبدادية. السلطوية األنظمة يف واملتمثل الرابع

 والتعدية  االنتخابية  العملية  القانون،  وسيادة  املدنية  الحريات  أهمها  ومن  معاي�  عدة  عىل  الد�قراطية  مؤرش  يعتمد  ك�

 الحكومي.  واألداء السياسية املشاركة السياسية،

 العاملي الفساد  مدركات مؤرش يف بالتوازي تراجعت الد�قراطية سلم يف  درجات الجزائر تقدمت فبين� املقابل،  يف لكن 

  وذلك  نقطة 35 مبعدل دولة 180 ب� من عامليا 106 املرتبة احتلت بحيث 2018 العام عن واحد مبركز 2019 للعام

 الدولية. الشفافية منظمة أصدرته تقرير بحسب

  واختالس تبديد إىل باإلضافة  السلطة، استع�ل وإساءة  النفوذ استغالل مؤرشات عىل للدول  تصنيفها يف املنظمة وترتكز

  بقضايا  املرتبط� املسؤول� محاسبة يف الدول فعالية مدى قياس عىل تعتمد ك� الرشوة. وظاهرة العمومية الاألمو 

 النزاهة. معاي� تطبيق يف الحكومات نجاعة ومدى فساد،

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 ثالثا: املشهد التونسي
 إلیاس فخفاخ ومهمة تشکیل الحکومة

من يناير  20كلف الرئيس التونيس قيس سعيد يف 

إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة خلفا 

للحبيب الجميل الذي أسقط الربملان تشكيلته 

 الحكومية املقرتحة. 

إلياس الفخفاخ هو مهندس ميكانييك تخرج من 

، ثم 1995املدرسة الوطنية للمهندس� يف تونس سنة  

حصل عىل درجة املاجست� يف الدراسة الهندسة 

بليون الفرنسية، ومن تم حصوله عل درجة املاجست� يف إدارة األع�ل من جامعة  ) INSAاملعمقة من مدرسة إنسا (

 )باريس. ESSONEإيسون (

 CAVEO) سابقا كافيو (CORTELوقد تقلد الفخفاخ مناصب عديدة منها منصب مدير عام لرشكة كورتيل ( 

Automotive.حاليا التونسية املتخصصة يف صناعة مكونات السيارات ( 

منصب وزير السياحة يف حكومة ح�دي الجبايل، وبعد ذلك يف   2011الوزارية فقد توىل يف أواخر العام  أما املناصب

، أسندت إليه وزارة املالية يف نفس الحكومة، ك� أنه خاض االنتخابات الرئاسية األخ�ة، لكنه مل يتحصل  2012ديسمرب 

 ن ناخب. مليو   3.4ألف صوت من أصل   11أي مبعدل  %0.34إال عىل نسبة 

وأمام إلياس الفخفاخ مهلة شهر لتشكيل حكومة قادرة عىل نيل ثقة الربملان. أما يف حال عدم حصول حكومته املنتظرة  

عىل األغلبية املخصصة لتمرير تشكيلته الحكومية، فإن ذلك الوضع سيحتم حل الربملان وبالتايل إجراء انتخابات جديدة  

  يف ظل مواجهة تونس ألزمة اقتصادية صعبة. من أجل الخروج من هذا املأزق السيايس

مقعدا   22ويف خضم إعالن تكليف الفخفاخ، أكدت مجموعة من األحزاب وعىل رأسها التيار الد�قراطي الذي يحظى بـ  

مقعدا، عىل أن الفخفاخ هو شخصية سياسية لها تجربة يف الحكم، باإلضافة إىل   14يف الربملان، وتحيا تونس التي لها 

 ئه لحزب مناضل يؤمن بأهداف الثورة ويسعى إىل تحقيقها؛ أال وهو حزب التكتل من أجل العمل والحريات.انت�

  38ومن جانب آخر، فقد عارضت وتحفظت أحزاب أخرى عىل هذا التعي� ومن أبرزهم حزب قلب تونس والذي يضم  

 لحزب ليس له أي ممثل داخل الربملان، ك�  نائبا، الذي أرجأ أسباب اعرتاضه عىل شخصية الفخفاخ، بسبب انت�ء األخ�

 أنه ليس هو الشخصية القادرة عىل تشكيل الحكومة يف ظل الظرفية العصيبة التي متر منها تونس. 

مقعدا يف الربملان، فقد عرب عن استغرابه تكليف الفخفاخ بتشكيل   21أما حزب ائتالف الكرامة والذي له 

 يعكس التوجهات التي عربت عنها األحزاب يف املقرتحات التي طرحتها أمام  الحكومة، واعترب أن هذا االختيار ال

 رئيس الجمهورية.

https://almarsad.co.uk/
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ويف خضم هذه التناقضات، بارش رئيس الحكومة املكلف مشاورته من أجل تشكيل الحكومة مع مختلف األحزاب 

 للشغل.  املمثلة يف قبة الربملان، إىل جانب املنظ�ت الوطنية وعىل رأسها االتحاد التونيس

وقد تعهد الفخفاخ عىل تشكيل حكومة سياسية مصغرة منسجمة الرؤى تجمع ب� الكفاءة واإلرادة السياسية والوفاء  

بالثوابت الوطنية ومن أبرزها تحقيق األهداف التي نادت بها الثورة التونسية. ك� أكد أن منهجية االشتغال التي  

كاء الذين أفرزتهم االنتخابات للتوافق حول برنامج حكم متكامل ومتوازن  سيعتمد عليها هي الرتكيز عىل العمل مع الرش 

 الرؤى واألهداف من أجل الوصول إىل التغ� واإلصالح الذي يتطلع إليه التونسيون.

 تونس ترفض املشارکة يف مؤتمر برلین

رفضت الرئاسة التونسية املشاركة يف أع�ل مؤمتر 

من يناير  19د يف برل� حول األزمة الليبية الذي عق

. 

وقد جاء هذا اإلعالن يف بيان صادر عن وزارة  

الخارجية، أكدت من خالله أن الرئيس قيس سعيد  

تلقى دعوة من املستشارة األملانية أنجيال م�كل  

للمشاركة يف مشاورات لقاء برل� املخصص ملناقشة  

 األوضاع يف ليبيا. 

ورود الدعوة متأخرة، باإلضافة إىل عدم مشاركة تونس يف االجت�عات  وقد علل البيان قرار عدم املشاركة، بسبب 

، وذلك عىل الرغم من إرصار تونس عىل أن تكون 2019واللقاءات التحض�ية للمؤمتر والتي انطلق مسارها منذ سبتمرب  

لحها املتعلقة بأمنها  من أوائل الدول املشاركة يف أي مبادرة دولية تسعى إىل التوصل لحلول عملية، وذلك مراعاة ملصا 

القومي خصوصا أنها تعترب أكرب املترضرين من تدهور الوضع األمني يف ليبيا، وأيضا حرصا عىل مصالح الشعب الليبي  

 الذي يعيش أوضاعا إنسانية صعبة. 

التي  ويف األخ�، أكد البيان عىل أن تونس بالرغم من ذلك ستظل حريصة عىل لعب دور أسايس وفاعل إىل جانب الدول  

تسعى بصدق إىل إيجاد حلول نهائية من أجل إحالل السلم واألمن يف ليبيا، ومبا يتوافق مع مقومات الرشعية الدولية، 

وذلك من خالل تقريب وجهات النظر ب� أطراف النزاع مع الوقوف عىل نفس املسافة من كافة األطراف، وذلك من  

، وبعيد عن التدخالت الخارجية التي كانت أحد أبرز أسباب تدهور  أجل التوصل إىل حل جذري نابع من إرادة الليبي�

 الوضع يف ليبيا. 

 خطة استباقیة لتأمین تدفق التونسیین املوجودین يف لیبیا

يف ظل األوضاع امليدانية الصعبة التي متر منها ليبيا، قامت تونس بوضع خطة استباقية لتأم� تدفق التونسي�  

وتشمل    أ.سو ور الوضع األمني يف ليبيا إىل األ لليبية، وذلك من خالل تزايد احت�لية تدهاملتواجدين عىل األرايض ا

 .هذه الخطة تأم� املواطن� التونسي� انطالقا من طرابلس وصوال إىل الحدود الغربية ب� ليبيا وتونس

https://almarsad.co.uk/
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ومن أجل مواجهة هذا الطارئ قامت الخارجية  

إلداري يف التونسية بتعزيز تواجدها الدبلومايس وا

س عن طريق إيفاد  قنصليتها العامة يف طرابل

من أجل   مختص� يف الشؤون االجت�عية ملحق� 

 .مساعدة القنصلية يف هذا الجانب

بالخارجية  ك� أعلن مدير عام الشؤون القنصلية 

ن هناك خططا لتأم�  أ التونسية محمد النفطي 

عرب املعابر الحدودية غربا من أهمها    رورتسهيل عملية امل ل   كل الظروف  القنصلية التونسية واألفراد العامل� فيها، وتهيئة

رأس الجدير والذهيبة وذلك استعدادا الستقبال املواطن� التونسي� ونقلهم بالتعاون مع جمعيات ومنظ�ت املجتمع  

 .املد�

بية الوحيدة املتواجدة بليبيا إىل جانب  إىل أن البعثة التونسية تعترب البعثة العر ك� أشار القنصل العام لتونس يف ليبيا

بعثات أجنبية كرتكيا وإيطاليا وكذا بعثة األمم املتحدةـ أما باقي البعثات العربية واألجنبية املعتمدة لدى ليبيا فتبارش  

أع�لها من تونس. وتتمركز القنصلية التونسية وسط طرابلس متخذة جميع االحتياطات بتنسيق مع السلطات الليبية  

 تأم� وجودها. ل

 زیارة وزیر الخارجیة اإلماراتي إلی تونس 

بعد زيارة قص�ة للجزائر استمرت لساعات حط وزير 

 نسالخارجية اإلمارايت عبد الله بن زياد الرحال يف تو 

قبل بن زايد من طرف رئيس ، وقد استُ العاصمة

ناقش  قدو  الجمهورية قيس سعيد يف قرص قرطاج،

 : من أبرزها قضايا الطرفان عدة

التأكيد عىل التميز الذي تشهده العالقات  •

 . التاريخية ب� البلدين

 .تدعيم السبل والوسائل من أجل تطوير العالقات الثنائية يف عدة مجاالت ومن أبرزها مجال االستث�ر •

 .العالقات الثنائيةاإلرساع بعقد الدورة السابعة من اللجنة التونسية اإلماراتية املشرتكة من أجل الرفع من وث�ة   •

وذلك عىل ضوء   ،ليبية من أجل إيجاد حل سلمي دائمالتأكيد عىل أهمية التنسيق حيال األزمة ال •

 .ة عن طريق وقف إطالق النارنده ومن أبرزها رضورة االلتزام بال مخرجات مؤمتر برل�
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 رابعا: املشهد اللیبي
 مخرجات مؤتمر برلین حول األزمة اللیبیة

مؤمتر دويل حول األزمة الليبية   ن ينايرم 19عقد يف  

وقد عرف   .والتي استضافته العاصمة األملانية برل�

) (الواليات 1+5دول (دولة هي  12املؤمتر مشاركة 

املتحدة األمريكية، روسيا، الص�، بريطانيا، فرنسا،  

أملانيا)، باإلضافة إىل تركيا، إيطاليا، الجزائر، الكونغو، 

دولية   منظ�تمشاركة إىل جانب اإلمارات، مرص، 

وإقليمية وهي األمم املتحدة، االتحاد األورويب،  

 . غياب ألطراف النزاع الليبييفو جامعة الدول العربية، االتحاد األفريقي، 

 

الهدنة  تثبيت    وقد توصل املشاركون يف نهاية املؤمتر إىل صياغة اتفاق حول خطة شاملة خاصة لتسوية األزمة من خالل

 :وقد متحورت مخرجات املؤمتر يف النقاط التالية  .خول األسلحة إىل األرايض الليبيةعن طريق وقف إطالق النار وحظر د 

ليبية،  - تحقيق مصالحة ليبيةلاتفق املشاركون عىل دعم املسار السيايس الشامل برعاية األمم املتحدة   :الجانب السيايس

كومة موحدة من أجل التمهيد  تشكيل ح يف جنيف إىل نهاية هذا الشهر ليبيا يفذلك تسعى البعثة األممية  ومن أجل

انتخابات ترشيعية ورئاسية وذلك من أجل استعادة وحدة املؤسسات الترشيعية والتنفيذية والقضائية وكافة   جراءإل 

،  2020ى للمصالحة يف ربيع  منتدلتنظيم    الساعية   يفريق، مع الرتحيب بخطوة االتحاد األ األخرى  مؤسسات الدولة الليبية

عدم التدخل يف  بتزام األطراف املشاركة مع الية تحقيق االستقرار يف ليبيا، التأكيد عىل دور الدول املجاورة يف عملو 

 .الشؤون الداخلية الليبية

البنك املركزي  رضورة استعادة املؤسسات السيادية الليبية لدورها ومكانتها وعىل رأسها    التأكيد عىل  الجانب االقتصادي:

الليبية ورشكة النفط الوطنية، مع التأكيد عىل رضورة االلتزام بح�ية أمن املنشآت النفطية   االستث�رالليبي وهيئة 

واالمتناع عن أيه أع�ل عدائية ضدها أو أي استغالل غ� مرشوع ملوارد ليبيا الطاقية التي هي من حق الشعب الليبي،  

وأيضا دعم وتشجيع الحوار االقتصادي مع مختلف   يرادات النفطية،لإل ادل والشفاف وة إىل التوزيع العمع الدع

املؤسسات االقتصادية واملالية وذلك عن طريق تكوين لجنة اقتصادية تتكون تركيبتها من خرباء ومسؤول� تعكس من 

 .خاللهم التنوع املؤسسايت والجغرايف للبالد

اف املعنية إىل مضاعفة جهودها من أجل وقف كافة العمليات  دعوة كل األطر  الجانب األمني والعسكري:

العدائية ووقف التصعيد وإطالق النار وذلك بشكل دائم ومستمر، مع الدعوة إىل تشكيل لجنة عسكرية مؤلفة  

الج�عات  تفكيك  باإلضافة إىل رضورة    طالق النار،ضباط يف كل جانب من أجل تحديد آليات تنفيذ وقف إ   5من  

و   2420من ن اتفاق الصخ�ات وقراري مجلس األ م  34ا وذلك وفق املادة هزع سالحامليليشيات ونو املسلحة 
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دعوة األمم املتحدة للمساعدة  و ، مع إدماج األفراد املناسب� فيها يف مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية واألمنية  2486

 .يف هذه العملية

-عمل �كن له أن يقوض العملية السياسية، مبا يف ذلك تقديم الدعم اللوجستيك� دعا البيان إىل رضورة االمتناع عن كل  

طرف مجلس األمن   منالتأكيد عىل رضورة فرض عقوبات األطراف، مع  أحد  وتجنيد أفراد ومرتزقة لصالح العسكري

 .لكل من ينتهك أو يخرق بنود االتفاق

احرتام القانون الدويل اإلنسا� والقانون الدويل لحقوق   حث االتفاق األطراف الليبية عىل رضورة الجانب اإلنسا�:

وذلك من أجل ح�ية املدني� واملنشآت املدنية العامة والخاصة وتسهيل وصول املساعدات اإلنسانية والطبية،    ،اإلنسان

ناع عن أي دعوات  مع رضورة االمت  باإلضافة إىل وقف بعض امل�رسات الالإنسانية كاالعتقال التعسفي واالختفاء القرسي.

 .كراهية والعنرصية أو التحريض عىل التمييز والعداوة والعنفمن قبيل ال

 األمم املتحدة تعارض إرسال قوات أممیة إلی لیبیا

ممية يف ليبيا عىل لسان رئيسها  أعربت البعثة األ 

ان سالمة معارضتها إرسال أي قوات دولية  غس

وجد أي  يأنه ال  حفظ السالم إىل ليبيا، بحيث جزمل

باإلضافة إىل أن   يف ليبيا  قبول لتواجد قوات أجنبية

مستعد إلرسال أي قوات إىل   املجتمع الدويل غ�

يف ظل املساعي السياسية لحل األزمة بالطرق  هناك  

 . السلمية

 

ة ومستمرة  هو السعي إىل تطبيق وقف إطالق النار من أجل التوصل إىل هدنة دامئ  رحلة الحاليةأن األهم يف امل وقد أكد

سالمة  اللجنة العسكرية املشرتكة التي يدعو من خاللها  إىل جانب مبشاركة مراقب� عسكري� فقط  مع إمكانية الس�ح

أطراف النزاع لتشكيلها وذلك من أجل مراقبة الوضع امليدا� والتأكد من عدم خرق الهدنة املتفق عىل حيثياتها يف مؤمتر  

 .برل�

 اوى ألدنی مستویاتهإنتاج النفط اللیبي یته

ألف برميل يوميا، بعدما كان املعدل يف   320.15انخفاض معدل إنتاج النفط إىل    أعلنت املؤسسة الوطنية الليبية للنفط

مليون دوالر. وذلك يف ظل تواصل    256مع خسائر وصلت إىل أكرث من    مليون برميل يوميا،  1.2السابق يصل إىل  

خليفة حفرت وقواته التي تسيطر عىل الجزء األكرب من رشق ليبيا   املوانئ والحقول النفطية، من طرف  إغالق

 .من املوانئ النفطية الرئيسيةي تتواجد فيها الغالبية الكربى والت وجنوبها،

النفط  وقد أكد رئيس مجلس إدارة املؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أنه من املتوقع أن يتهاوى إنتاج  

  .2011إنتاج النفط منذ  وصل إليه مستوىأد� وهو ألف برميل فقط خالل الفرتة القادمة،  72إىل 
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جددت املؤسسة دعوتها إىل إنهاء   ار ذلك،و يف إط

إقفال املوانئ النفطية والس�ح لها مببارشة عملها  

وذلك من أجل ض�ن   عن طريق استئناف اإلنتاج،

إنعاش  و ل أنحاء البالد،وصول منتجات الوقود إىل ك

االقتصاد الذي وصل إىل حافة االنهيار نتيجة تكبده  

 .لخسائر يومية جسيمة

 : أطفال لیبیا تحت الخطرفالیونیس

ن يعيشون  و ن واملهاجر و للطفولة (اليونيسف) عىل أن أطفال ليبيا ومن ضمنهم الالجئ أعلنت منظمة األمم املتحدة

 .ة العنف والفوىض من خالل اتساع رقعة العمليات العسكريةشديدة الخطورة مع تزايد وت�   اظروف

 

وقد أكدت املنظمة عىل أن العمليات العسكرية 

  2019التي أطلقها خليفة حفرت وانطلقت منذ أبريل  

كانت سببا يف قتل العديد من األطفال وسقوط  

مع االنتشار   ،منهم العديد من الجرحى واملصاب� 

أحد ال والتي تعترب هرة تجنيد األطفالواسع لظا

مبوجب   حرمةدولية واملال أخطر أنواع الجرائم

يؤكد التقرير عىل أنه تم إجبار  و، ةاملواثيق الدولي

نازح�، ك� أن هناك أكرث  ال  يف عداد  ليصبحوا  الفرار من منازلهمعىل  ألف طفل    90ألف شخص من بينهم    150أكرث من  

  ألف طفل،  15احتجاز أكرث من  ك� أنه تم  يف غاية الهشاشة،    اع الالجئ� واملهاجرين يعيشون أوضامن  ألف طفل    60من  

دى  أ هذا الوضع    ،قصف متواصلو  إىل هج�ت  ستعرض غالبية املنشآت املخصصة لألطفال ومن بينها املدار باإلضافة إىل  

 .ألف طفل من متابعة دراستهم 200  مانحر   التايلوب  ،هاعدد كب� من إغالق ىلإ

املتعاون� معها  و وملجابهة كافة هذه التحديات واملخاطر التي تواجه الطفل الليبي تعمل اليونيسف إىل جانب رشكائها 

ضياع   ومساعدتهم من أجل عدموتقديم الرعاية الصحية لهم  الغذايئإىل تزويد األطفال والعائالت املترضرة بالدعم 

  .هم يف التعليمفرص 

هذه األوضاع ناشدت املنظمة املجتمع الدويل برضورة وضع حد لهذا النزاع الذي يساهم يف تدم�  ظل ويف 

إىل رضورة اإلرساع بتنفيذ مخرجات   باألزمة الليبية دعوتها األطراف املعنية داخليا وخارجياو  ،أجيال املستقبل

 .إنقاذ الطفولة يف ليبيا التي تعيش الترشذم والضياع يف سبيلوذلك  دائم    املساعي السياسية من أجل إحالل سالم
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 خامسا: املشهد املوریتاني
 جولة أوروبیة للرئیس املوریتاني بین فرنسا وبریطانیا

 

ل  ك  إىل  2019يف أغسطس  روبية له منذ وصوله إىل الحكم  أو   ةجول   ولأ الغزوا� ب  الشيخولد  قام الرئيس املوريتا� محمد  

سيطر عليها الجانب  الثانية الزيارة الزيارة األوىل عىل الجانب السيايس، بين�  ورمح ارتكزمن فرنسا وبريطانيا، بحيث 

 . االقتصادي

فرنسا بدول   ت قمة تجمعوكانت بداية الجولة من فرنسا وبالضبط من مدينة بو جنوب غرب فرنسا والتي احتضن 

وذلك   اإلرهابموضوع الحرب ضد  وباألخصن الجوانب السياسية واألمنية و فيها الحارض والتي ناقش  الساحل الخمس

 .مايلكل من النيجر و   �شهدته  ن يذال  � ياإلرهاب  �بفعل تزايد العمليات اإلرهابية يف منطقة الساحل كان آخرها الهجوم 

ن يحدقان  ي واإلرهاب اللذ  فز التعاون العسكري ملكافحة التطر االتفاق عىل تعزي  أبرزها  تفاه�توقد أفرزت القمة عدة  

باإلضافة   ،ياأفريقإىل غرب  اإضافي اجندي 220 بإرسال لفرنسا واإلذنباملنطقة. وذلك من خالل موافقة الدول الخمس 

دول الساحل    إليهي دعت  ذاالجت�ع الت فرنسا من خالل هذا  إنشاء هيكل قيادة مشرتك مع دول املنطقة، وقد حاول إىل  

 .هناكالعسكري  هاتواجدتقادات عىل املنطقة يف ظل تزايد االنب إضفاء الرشعية عىل تواجدها ي فريقاأل 

وذلك خالل   ،لبوركينافاسون موريتانيا ستتوىل الرئاسة الدورية للمجموعة خلفا أ  ،وقد أعلن عىل هامش القمة

 .لعاصمة املوريتانية نواكشوطالقمة املقبلة التي ستنعقد يف ا

التقى الرئيس محمد الشيخ ولد الغزوا� بنظ�ه الفرنيس   خارج إطار القمة، ويف إطار ثنايئو  ويف وقت الحق 

والسبل الكفيلة    البلدين  ها الطرفان عالقات التعاون ب�تناول خالل  ،إ�انويل ماكرون يف العاصمة الفرنسية باريس

القضايا ذات االهت�م املشرتك خاصة تلك   العديد من بادل الجانبان وجهات النظر يفلتطويرها وتعزيزها، ك� ت

 .يفريقالساحل األ املتعلقة باألمن يف 
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املشاركة يف مؤمتر االستث�ر    من أجلوروبية وذلك  األ   جولتهبريطانيا املحطة الثانية يف  من فرنسا توجه ولد الغزوا� إىل  

 .هذه الزيارة التي اكتسبت أهمية كب�ة يف الجانب االقتصادي ،ياأفريقو ب� اململكة املتحدة 

والتي تتوىل   British Petroleum مع الرئيس املدير العام ملجموعة  جرى الرئيس املوريتا� لقاًء املؤمتر، أ وقبيل انعقاد 

ت آفاق التعاون ب� الطرف�  استغالل آبار الغاز الطبيعي والتنقيب عنه قبالة السواحل املوريتانية. وقد تناولت املباحثا

وذلك من أجل تعزيز الرشكة استث�راتها يف موريتانيا. وعىل إثر ذلك وقع الجانبان اتفاقا لتطوير الطاقات البديلة  

 .ودمجها يف إنتاج الغاز الطبيعي

ا الفرص  استعرض من خالله ،لقى الرئيس املوريتا� كلمة خالل نقاش ضمن فعاليات القمةأ خالل املؤمتر، فقد  اأم

 .موريتانيا والجهود التي تبذلها من أجل تحس� مناخ االستث�رعليها   االستث�رية التي تتوفر

تتوفر عىل مؤهالت   بالدهن أ ك� أكد الرئيس 

االت حيوية مثل املعادن  اقتصادية هائلة ويف مج

تسعى إىل  ك� أنها    .والطاقات املتجددةحروقات  وامل

ستث�ر من أجل ط�نة  لال أعىل  تشكيل مجلس

 .رجال األع�لو  املستثمرين

وعىل هامش املؤمتر التقى الرئيس املوريتا� برئيس   

تناول   وقد ،الحكومة الربيطانية بوريس جونسون

وجه التعاون القائم ب� موريتانيا واململكة  أ الطرفان  

  إىل األمام وذلكالعالقة  بهذهلقمة كانت مناسبة للدفع ىل أن ا املتحدة وأهمية الرشاكة التي تجمع بينه�، ك� أكدا ع

 .تطويرها بغية خدمة املصالح املشرتكة للبلدين يف سبيل

 ولد الشیخ: نعترف بحکومة الوفاق ونرفض التدخل الخارجي

مثل  يتالوضع يف ليبيا هو موقف واضح وأكد وزير الخارجية املوريتا� إس�عيل ولد الشيخ أحمد أن موقف بالده من 

باململكة    2015االعرتاف بحكومة الوفاق املعرتف بها دوليا عىل ضوء مخرجات اتفاق الصخ�ات الذي عقد يف ديسمرب  يف  

 .املغربية

تدعم املسار  موريتانيا  ن  بأ   قوله  الشيخ  ك� واصل ولد

اعية إىل إيجاد حل  األممي وجهود األمم املتحدة الد

املزيد يجنب الشعب الليبي  توافقي ودائم

دخالت  لكل الت  امن املآيس، مع رفضه 

التأكيد   ، معدوافعهاالخارجية مه� كانت 

  ل بي� لح ي رضورة ترك الفرصة لل عىل

 .مشاكلهم وتقرير مص�هم
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وإنها بذلك ومن ضمنها لقاء موسكو وبرل�، اللقاءات املتعلقة باألزمة الليبية  غتابعت باهت�م بال بالده نإك� قال 

هذه املشاورات وبالخصوص مطلب وقف إطالق النار الذي يعترب خط عبور نحو عودة األطراف  دعم مخرجاتت

 .املتنازعة إىل طاولة املفاوضات

يف   ومه� امركزي اعضو  تربلسلم واالستقرار لليبيا التي تععىل اهت�م موريتانيا البالغ برضورة إعادة ا ه يف األخ�،تأكيدو 

 .الجسم املغاريب

 الب الجانب األوروبي بضرورة تطویر منظومة محاربة اإلرهابموریتانیا تط

ندويب  الث�نية مل ناشد ممثل موريتانيا يف اجت�ع 

الجامعة العربية مع نظرائهم األوروبي� والذي عقد  

يف العاصمة بروكسيل إىل رضورة البحث عن  

مبادرات جديدة وآليات متطورة ملسايرة استرشاء  

الده  ن بأ خصوصا  ،واإلرهابظاهريت التطرف 

  تفاقم   ي تعا� من فريقاملنتمية ملجموعة الساحل األ 

 .التهديدات اإلرهابيةمعضلة 

ك� دعا إىل رضورة الرتكيز عىل األسباب الداخلية  

والخارجية التي أدت إىل تفيش هذه الظاهرة وبشكل واسع النطاق، واملتمثلة أساسا يف الهشاشة والفقر وغياب الحكامة  

 .والد�قراطية الرشيدة

شاشة نتيجة تباين الرؤى  ه من الخلل وال اظاهرة اإلرهابية تعا� نوعللظومة الدفاعية املوضوعة للتصدي مربزا أن املن

مجابهة   العريب واألورويب من أجل  وغياب االنسجام، ومن أجل ذلك دعا إىل رضورة البحث عن رؤية مشرتكة ب� الجانب�

مؤكدا يف ذات الوقت أن الرؤية املوريتانية ملحاربة التطرق واإلرهاب تقوم عىل أساس مقاربايت  ا، األخطار الناجمة عنه

 �كن االنطالق منه� إلنتاج منظومة دفاعية تشكل درع أمان  �يجمع ب� األمن والتنمية باعتباره� عنرصين متالزم

 ) 1( .من أجل التصدي ملختلف أنواع جرائم اإلرهاب والتطرف

  

 

 . رصدالواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل) اآلراء 1(
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