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 التطورات املیدانیة والسیاسیة يف املشهد اللیبي 

 العملیات العسکریة تمهیدا لترشحه يف االنتخابات فتر وقف إعالن ح 

 اکتشاف مزید من املقابر الجماعیة والدعوة إلی محاسبة املتورطین فیها 

  السودان تضبط شحنة أسلحة وذخائر  قادمة من لیبیا 

 سحب الثقة من الحکومة اللیبیة: الحیثیات والتفاعالت 

 یاسیة والقانونیة لقرار سحب الثقة من الحکومة اللیبیةثالثا: التداعیات الس 

 السلطةيف ظل استحواذ قیس سعید یلع  السیاسیةتطورات األزمة  

  الجزائریة: السیاقات والسیناریوهات-ملف العدد: أزمة العالقات املغربیة 

 هذا العدد:  يف
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 المرصد المغاربي

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

فی لیبیا، تونس، املغاربي 

 وموریتانیا الجزائر، املغرب

 د. نورة الحفیان: إعداد

 

 صناع الوعي""وعى 

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

 "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 

 @Al Marsad 
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 تقدیم

املرصد املغاريب تقرير دوري يصدر عن موقع املرصد، يتناول أهم التحوالت التي شهدتها الدول املغاربية،  

من حيث التحوالت والتطورات الداخلية يف كل دولة من هذه الدول، وتطورات التفاعالت البينية بينها،  

   :والدولية، وذلك عىل النحو التايلوكذلك تفاعالتها اإلقليمية  

 التطورات املیدانیة والسیاسیة يف املشهد اللیبي
إعالن  شهدت الساحة الليبية العديد من التطورات امليدانية والسياسية، وقد متثلت أبرز هذه التطورات  

العسكرية،   العمليات  السودان ضبط شحنة من األسلحة والذخائر  و خليفة حفرت  وقف جميع  أعلنت 

النقاشات مع أطراف إقليمية ودولية ملناقشة  قادمة من ليبيا . يف املقابل شهد املسار السيايس تواصل 

وذلك . نهاية العام الجاريخصوصا تلك املتعلقة بإجراء االنتخابات العامة الليبية  ، تطورات امللف الليبي

من أجل اعت�د القاعدة    وتفاعالت أطراف إقليمية ودوليةسلطة التنفيذية خارجية لل تحركاتعىل ضوء 

 وقد كانت أبرز أحداث املشهد الليبي كالتايل:   ،القانونية إلجراء االنتخابات 

إعالن حفتر وقف جمیع العملیات العسکریة تمهیدا لترشحه يف االنتخابات 

 الرئاسیة

 

يف خطوة متوقعة من أجل فتح طريق ترشحه لالنتخابات الرئاسية، أعلن خليفة حفرت تعليق جميع  

ويف خضم ذلك،    .2021ديسمرب    24ءها يف  العمليات العسكرية وذلك قبيل االنتخابات املقرر إجرا

القائد العام للجيش ملدة ثالثة أشهر حتى   الناطوري مبهام  من    24أعلن حفرت تعي� عبد الرزاق 
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وقد جاء هذا اإلعالن بعد إقرار قانون انتخايب مث� للجدل،    ديسمرب القادم أي موعد االنتخابات الرئاسية.

 .1ري مجددا يف حال عدم نجاحه يف االنتخاباتيتيح له الرتشح ثم تويل منصبه العسك

ويسعى حفرت من وراء ترشحه إىل انتزاع السلطة عرب صناديق االقرتاع بعد فشله يف عملياته العسكرية عىل  

، استعان عىل إثرها من دعم متوييل وعسكري 2019إىل غاية حربه عىل طرابلس يف أبريل    2014التوايل منذ  

 من أطراف إقليمية ودولية كم أبرزها روسيا وفرنسا واإلمارات ومرص.  

ارتكبتها  و الحرب ومجازر  املحمل بجرائم  نتيجة سجله  االستفهام  العالمات  العديد من  يث� ترشح حفرت 

ميليشياته يف الرشق والغرب وجنوب ليبيا، ما أدى إىل مالحقته دوليا بتهم ارتكاب جرائم دولية أبرزها  

 جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية.

 

املكتب اإلعالمي للهيئة العامة للبحث والتعرف عىل املفقودين يكتشف العديد من املقابر الج�عية،    ال زال

أنها إحدى الجرائم الدولية الخط�ة التي ارتكبها حفرت ومرتزقته يف حق املدني�،   التي تم تصنيفها عىل 

 .ئية الدولية تحقيقا دوليا ملتابعة املسؤول� عنها وفتحت عىل إثرها املحكمة الجنا

 

ق مهامھ العســـكر�ة قبل ثالثة أشـــهر من موعد االنتخابات الرئاســـية �� ليبيا، القدس العر�ي، بتار�خ  - 1
ّ
  22أنظر �� ذلك: خليفة حف�� �عل

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021سبتم��  

 الرابطبط التا��: ـ متوفر ع�� الرا2021سبتم��   22، بتار�خ DWحف�� "�ستعد" لل���ح وأملانيا تدعو إلجراء االنتخابات بموعدها، 
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ضاف إىل قامئة املقابر الج�عية التي  لتُ . ت� جديدت�رب مقويف خضم هذا املوضوع، أعلنت الهيئة اكتشافها 

 والثانية يف مكب مدينة ترهونة.   ،، وقد تم اكتشاف األوىل يف املرشوع الزراعي2020تم اكتشافها منذ يونيو  

عليها، شدّ  العثور  تم  التي  الج�عية  املقابر  عدد  ارتفاع  ترهونة عىل رضورة  ويف ظل  رابطة ضحايا  دت 

تحريك الحكومة مللف املقابر الج�عية عرب متابعة هذه القضية وتكثيف العمل عليها من دون إدخالها  

املجرم� ومحاسبتهم عىل هذه الجر�ة التي تصنف عىل يف السجاالت السياسية والتعجيل بالقبض عىل  

 .1الدولية  أنها إحدى الجرائم الدولية املنصوص عليها يف نظام املحكمة الجنائية

التابع لألمم املتحدة، لرضورة  ويف نفس السياق، دعت منظ�ت حقوقية دولية، مجلس حقوق اإلنسان 

جل محاسبة املتورط� بجرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية   تجديد والية بعثة تقيص الحقائق يف ليبيا من أ 

والقانون   اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  انتهاكات  عن  العقاب  اإلفالت من  أن سياسة  مؤكدة  ليبيا،  يف 

طوال السن� املاضية واملستمرة إىل الوقت الحايل، تساهم يف تحفيز العنف    حدثتالدويل اإلنسا� التي  

أكرث من   منذ  القائم  االستقرار  أن  10وانعدام  إىل  أشارت  زالت هناك ج�عات مسلحة    هسنوات. ك�  ال 

وميليشيات ترتكب جرائم ال حرص لها من قتل وتعذيب وإخفاء قرسي واعتقال تعسفي والعنف بجميع 

 أنواعه. 

، نتيجة القيود التي  2021، ومل تبدأ بعملها الفعيل إال يف يونيو  ت قبل عامئجه هذه البعثة التي أنشتوا و 

تنفيذ وال  والتي عرقلت  الزمنيفرضتها جائحة كورونا  املرتبطة  يتها  العراقيل  إىل  باإلضافة  كامل،  ة بشكل 

ا التي تعا� منها  السيولة  أزمة  املادية واللوجستية جراء  باإلضافة إىل عراقيل  بالجوانب  ملنظمة األممية، 

باإلضافة إىل عراقيل تنظيمية قانونية تتمثل يف رفض الشهود اإلدالء    ، ميدانية مرتبطة بالتطورات األمنية

 .2بشهادتهم خوفا عىل حياتهم وسالمتهم

 

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021سبتم��  26ليبيا.. اكتشاف مق��ت�ن جديدت�ن �� ترهونة، األناضول، بتار�خ  - 1

ي ا�حقائق �� ليبيا، هيومن رايتش وو�ش، بتار�خ  - 2 ســـــبتم��    21أنظر �� ذلك: إ�� مجلس حقوق اإل�ســـــان األم�ي: جّددوا والية �عثة تق�ـــــىّ

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86%D8%A9/2375550
https://www.hrw.org/ar/news/2021/09/21/379963
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ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات  دثا آخر يتمثل يف إعالن السودان  كشفت املعطيات امليدانية ح

دوريات من الدعم    تقادمة من ليبيا، وقد جاء ذلك من خالل بيان لقوات الدعم الرسيع، بحيث قام 

متكنت عىل إثرها  مع عصابات لتجارة السالح، و   باالشتباكالحدودي،    املثلثالرسيع مبنطقة الباريل عىل  

ك�   ؛ مختلفة  ية الليبية واثن� آخرين من جنسياتنارص اثن� منهم يحمالن الجنسع  4القبض عىل  

تم ضبط وحجز سيارت� عىل متنها صندوقي قنابل يدوية ومدفع (دوشكا) املضاد للط�ان، وقاذف 

بندقية من نوع كالشنكوف وعدد كب� من الذخائر عىل   36) املضاد للدروع، باإلضافة إىل  7(آربجي  
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

6 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي 
 October 2021 13  || 019العدد 

 

 

 

 

 
 

ودي ب� السودان  ات التي تتمحور مهامها يف مراقبة الرشيط الحدوقد متكنت هذه القو   اختالف أنواعها.

 .1ومرص وليبيا يف العديد من املرات من ضبط شحنات أسلحة ومسلح� قادم� عرب الحدود الليبية

 التطورات السیاسیة للمشهد اللیبي: 

 : الحیثیات والتفاعالت سحب الثقة من الحکومة اللیبیة

 

شهد املشهد الليبي حدثا بارزا من خالل سحب الربملان الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وذلك يف ظل  

يايس من  ذي كان له انعكاسات عىل املسار  الستعايل السجاالت السياسية ب� األطراف الليبية، هذا األمر ال

 تأم� الذهاب إىل االنتخابات الرئاسية والربملانية وعدم تعطيل مسارها وسياقها. 

 عل الدولية حوله؟فحيثيات قرار سحب الثقة؟ وما هي أبرز ردود ال  ف� هي إذاً 

 

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021سبتم��   18السودان �علن ضبط �حنة سالح قادمة من ليبيا، و�الة األناضول، بتار�خ  - 1
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-/2368157
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 وحدة الوطنیة حیثیات قرار سحب الثقة من حکومة الأوال: 

سحب الثقة من حكومة عبد الحميد  عن  الذي يرأسه عقيلة صالح، مبوافقة األغلبية    النوابأعلن مجلس  

عىل ملتمس سحب الثقة.     118نائبا من أصل    89الدبيبة، وقد تم اإلعالن عن هذا القرار بعد تصويت  

نائبا مبجلس النواب رفضهم سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وذلك عرب عريضة    38وعىل هذا النحو، أبدى  

 .1تم التوقيع عليها من طرفهم

وقد جاء هذا القرار، بعد موجه من التوترات التي سادت ب� مؤسسات الحكم جراء نشوب خالفات حول  

املجلس   بشقيها  التنفيذية  والسلطة  جهة،  من  طربق  نواب  مجلس  ب�  االنتخابية  والقوان�  الصالحيات 

األعىل للدولة من جهة أخرى، ك� جاءت جلسة سحب الثقة  الرئايس وحكومة الوحدة الوطنية واملجلس  

 بعد أيام من جلسات من مساءلة الحكومة والتي تركز محورها حول كيفية التدب� املايل وأوجه اإلنفاق. 

 حول قرار مجلس النواب سحب الثقة من الحکومة  ردود األفعال ثانیا: 

الداخلية والخارجية حول قرار  الربملان سحب الثقة من حكومة الوحدة وكانت أبرزها   توالت ردود األفعال

 كالتايل: 

   األطراف الداخلیة:

واصلة عملها ودعم العملية االنتخابية وااللتزام باتخاذ  املجلس الرئايس الليبي الحكومة مبطالب  

عا املجلس السلطات الترشيعية  املطلوبة لتمك� مؤسسات الدولة القيام مبهامها، ك� داإلجراءات 

 إىل تحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية إلنجاز الترشيعات املطلوبة إلمتام العملية االنتخابية. 

أداء مهامها   الحكومة مستمرة يف  أن  الرباط،  العاصمة  أعلن من  الليبي، فقد  للدولة  األعىل  أما املجلس 

إىل ح� إجراء  ها  ، داعيا إىل توف� املناخ املناسب ل2021  من ديسمرب  24وعملها حتى إجراء االنتخابات يف  

مؤكدا أن الهدف يف الظرفية الراهنة  و االنتخابات، مش�ا إىل أنها البوصلة التي يعمل عليها مجلس الدولة، 

 . 2إجراء االنتخابات مع دعوته إىل تجاوز أي من األع�ل التي �كن لها أن تعيق الهدف االنتخايب

 

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021سبتم��   21ب اللي�ي ��حب الثقة من ح�ومة الدبيبة، أصوات مغار�ية، بتار�خ مجلس النوا - 1

 ع�� �ـــحب الثقة: ا�ح�ومة الليبية مســـتمرة �� أداء مهامها، العر�ي ا�جديد، بتار�خ  - 2
ً
، متوفر 2021ســـبتم��    21رئيس ا�جلس األع�� رّدا

 الرابطع�� الرابط التا��: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.maghrebvoices.com/front-page/2021/09/21/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D8%AF%D9%91%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7
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علن  أعيان ومشايخ مدن وبلدات الرشق الليبي، دعمهم لحكومة الدبيبة يف ظل هذه املرحلة  ، أ من جهته

، وذلك خالل زيارة أجراها وفد من الهيئة الوطنية ألعيان ومشايخ  الحساسة والحاسمة التي متر بها البالد

 .1املنطقة الرشقية مشددين بدور الحكومة يف تعزيز ودعم االستقرار

اعترب بيان صادر عنها عىل أنه  أما درا اإلفتاء، فقد دعت إىل التظاهر من أجل إسقاط مجلس النواب، الذي  

  ه عىل أنه متادى يف فساده،تالقية برئاسة عقيلة صالح الذي اتهمعية والقانونية واألخساقط من الناحية الرش 

النواب تضيف إىل سجل أع�له  بقراراته الالمعقولة، ك� اعتربت أن كل جلسة يعقدها مج   وتوغل   لس 

جر�ة جديدة من خالل تأييدهم لخليفة حفرت الذي ارتكب جرائم ال حرص لها يف كل أنحاء ليبيا، موضحة  

أن مجلس النواب تجاوز كل الخطوط الحمراء بسحب الثقة من حكومة الدبيبة وذلك بنية عرقلة تحركاتها  

 .2وتضييق الخناق عليها

، رفضهم لقرار مجلس النواب الذي قىض من خالله سحب  116بلدية من أصل    65أعلن عمداء    يف ح�

القرار ال يستند عىل إطار دستوري أو قانو�، معتربين الخطوة ألن  الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، 

ارطة الطريق  وخ  2015مخالفة رصيحة وواضحة لإلعالن الدستوري وتعديالته واالتفاق السيايس للصخ�ات  

املتفق عليها يف جنيف، ك� أنها تهدف إلثارة الفتنة والفوىض من أجل االنزياح عىل مسار خارطة الطريق  

 .3املتفق عليها كمحاولة لعرقلة الوصول إىل تنظيم املحطة االنتخابية يف موعدها املقرر نهاية العام

 األطراف الخارجیة:  

  ، وكان من ب�رجية حول قرار سحب الثقة من الحكومة الليبيةتواترت مجموعة من ردود األفعال الخا

 أهمها:

أكدت البعثة األممية إىل ليبيا أن حكومة الليبية تظل الحكومة الرشعية حتى يتم  البعثة األممية:   -

استبدالها بحكومة أخرى خالل العملية االنتخابية املقبلة، ك� دعت باملقابل مجلس النواب إىل  

نحو استك�ل العمل عىل قانون االنتخابات النيابية، ك� شددت عىل رضورة االمتناع عن  نكباب  اال 

اء  أي عمل �كن أن يقوض العملية االنتخابية ووحدة البالد وأمنها واستقرارها، مش�ة عىل أن إجر

 

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021سبتم��   23خ أعيان من شر�� ليبيا يؤكدون دعمهم �ح�ومة الدبيبة، و�الة األناضول، بتار� - 1

ـــــقاط ال��ملان  - 2 ـــ ـــــول،  بتار�خ ليبيا.. "اإلفتاء" تدعو إ�� مظاهرات ا�جمعة إلســ ـــ ـــــبتم��   23، و�الة األناضــ ـــ ، متوفر ع�� الرابط التا��:  2021ســ

 الرابط

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 21الثقة من ح�ومة "دبيبة".. وا��امات لـ"عقيلة"، عر�ي  حس�ن مصطفى: رفض واسع ل�حب - 3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9/2373450
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-/2373440
https://arabi21.com/story/1386346/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9
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يجب أن يبقى الهدف األسمى وأي جهود    2021من ديسمرب   24موعدها املحدد يف    يفاالنتخابات  

 . 1ويل االنتباه إىل أهداف أخرى يقع ضد إجراء االنتخابات يف موعدها املحددلتح

أكد املبعوث األمرييك إىل ليبيا ريتشارد نورالند، بأن قرار سحب الثقة لن يغ�  الواليات املتحدة:   -

الحكومة   رئيس  أن  إىل  االنتقالية، مش�ا  للمرحلة  التمهيد  الحكومة وهو  تلعبه  الذي  الدور  من 

  مشددامستبعدا تكليف حكومة جديدة بدال من حكومة الوحدة،    بتنفيذ تلك الواجبات،  ملتزم

لألمن   أساسية  ودعامة  الرشعية  لتأم�  الوحيد  السبيل  تعد  التي  االنتخابات  إجراء  رضورة  عىل 

 واالستقرار يف ليبيا، مؤكدا عىل أنه عىل ثقة يف إقرار ترشيع قانو� قريبا لتنظيم االنتخابات بشقيها 

 .2اإلعالن رسميا عن انطالق العملية االنتخابيةومن تم الرئايس والربملا� ملفوضية االنتخابات، 

ك� أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية األمريكية عىل رضورة إجراء االنتخابات يف موعدها املقرر، ك�  

االنتخابات يف أجواء حرة وقانونية  حث البيان القادة الليبي� عىل اتخاذ الخطوات الالزمة لض�ن إجراء  

عىل النحو الذي تم تحديده وفق خارطة الطريق املنبثقة عن منتدى الحوار السيايس الليبي مبا يف ذلك  

،  2020القاعدة القانونية والدستورية، وكذلك دعم التنفيذ الكامل لوقف إطالق النار املتفق عليه يف أكتوبر  

 . 3ملرتزقة طبقا لقرارات مجلس األمنوإخراج جميع القوات األجنبية وا

أكدت تركيا عرب وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو خالل اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الحكومة    تركيا:

الليبية، دعم بالده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية يف ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك ردا عىل  

ا الليبي بسحب  النواب  البيان جميع    لثقة منها يف بيان صادر عن وزارة الخارجية.قرار مجلس  ك� دعا 

األطراف إىل الترصف مبسؤولية والرتكيز عىل أولويات املرحلة، موضحا أن مثل هذه القرارات لن تساهم يف  

  استقرار ليبيا، واملرحلة االنتقالية فيها، مشددا عىل رضورة استمرار الحكومة يف عملها وبكامل صالحياتها

إىل ح� إجراء االنتخابات يف موعدها املقرر وفق خارطة الطريق املتفق عليها من أجل املرور للمرحلة  

 

،  2021ســـبتم��    12البعثة األممية: ح�ومة الوحدة الوطنية تظل «ا�ح�ومة الشـــرعية» ح�ى إجراء االنتخابات، بوابة الوســـيط، بتار�خ  - 1

 الرابطمتوفر ع�� املوقع التا��: 

ـــــحب الثقة من ا�ح�ومة، أخبار ليبيا، بتار�خ  - 2 ـــ ـــ ـــــف موقفھ من �ــ ـــ ـــ ـــــف�� األمر��ي يكشــ ـــ ـــ ـــــبتم��    27الســ ـــ ـــ ، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021ســ

 الرابط

ـــــال عندور:  - 3 ـــــرورة تنظيم االنتخابات، موقع ا�حرة، بتار�خ ميشــ ـــــؤول أم���ي يؤكد ضــ ـــــحب الثقة من ح�ومة الدبيبة.. مســ ـــــبتم��    22�ــ ســ

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://alwasat.ly/news/libya/333419
https://www.libyaakhbar.com/libya-news/1678631.html
https://www.alhurra.com/libya/2021/09/22/%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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عن  واالبتعاد  الشخصية  املصالح  عىل  الوطنية  املصلحة  تغليب  رضورة  عىل  مشددا  بنجاح،  االنتقالية 

 .1اسة والهامةمناقشات الرشعية العقيمة، والرتكيز عىل أولويات البالد يف هذه املرحلة الحس 

  ا اعتربت السودان إعالن مجلس النواب الليبي سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، تهديدالسودان:  

للمكاسب التي تحققت عرب املسار السيايس والتي أدت إىل تشكيل الحكومة متهيدا إلجراء االنتخابات نهاية  

العام الجاري، ك� دعا البيان إىل تغليب صوت الحكمة واملصلحة الوطنية العليا للبالد والتي أنجزت بإرادة  

السياسية وجميع أطراف املصلحة يف    آملة بأن تواصل القوىوطنية ليبية خالصة، ودعم إقليمي ودويل،  

 .2ليبيا الحوار والتشاور لحل الخالفات مبا يحقق األمن واالستقرار وصون الوحدة والحكمة

أكدت الخارجية املغربية عرب  وزيرها نارص بوريطة دعم املغرب الستقرار املؤسسات التنفيذية  املغرب:  

لدولة، داعيا إىل رضورة إجراء االنتخابات الليبية يف  واملجلس الرئايس والحكومة ومجلس النواب ومجلس ا

 .3الرئييس إلخراج البالد من أتون األزمة والرصاع نفذوقتها املحدد باعتبارها امل

 التداعیات السیاسیة والقانونیة لقرار سحب الثقة من الحکومة اللیبیة ثالثا: 

فعىل   والقانونية،  السياسية  اإلشكاليات  من  العديد  الحكومة  من  الثقة  النواب سحب  مجلس  قرار  أثار 

العديد من التجاذبات يف ظل قرب االنتخابات املقررة نهاية العام، هذا    أنتجاملستوى األول، فإن القرار  

فجوة ب� األطراف الليبية  األمر الذي سيخلق بحسب العديد من املراقب� نوع من االنقسام ومزيد من ال

إثره   عىل  تشكلت  التي  الليبي  السيايس  الحوار  امللتقى  عن  تولدت  التي  الهامة  باملكتسبات  وسينسف 

السلطة التنفيذية املؤثرة، ك� أنه سيكون ملثل هذه القرارات أثر بالغ يف تدوير عجلة خيار خارطة الطريق  

 االنقسام واملناكفات السياسية. من أجل الوصول إىل محطة االنتخابات بعيدا عن 

قانونية سحب الثقة ألنه قرار غ� دستوري  عدد من الخرباء واملحلل� يف الشأن القانو�، عدم    أكدوقد  

هدفه عرقلة تنظيم االنتخابات يف موعدها، وذلك من أجل مصالح أطراف بعينها، في� أكد البعض هذا 

ار سحب الثقة باعتباره قرار مطعون فيه نظرا ألن النصاب  الطرح أي الطرح أي عدم دستورية وقانونية قر

 

ـــــحــب الثقــة م��ــا.. تركيــا تجــدد دعمهــا �ح�ومــة الوحــدة الوطنيــة بليبيــا،    - 1 ـــ ـــ ـــــبتم��    22عر�ي، بتــار�خ    TRTعقــب قرار �ــ ـــ ـــ ، متوفر 2021ســ

 الرابطبالرابط التا��: 

ـــــحب الثقة من ا�ح�ومة  - 2 ـــــودان: إعالن �ــ ـــــول، بتار�خ الســ ـــــكيلها، و�الة األناضــ ـــــب �شــ ـــــبتم��    22الليبية ��دد م�اســ ، متوفر ع��  2021ســ

 الرابطالرابط التا��: 

،  2021ســـبتم��    21ناصـــر بور�طة : إجراء االنتخابات �� موعدها هو ا�حل الوحيد ل�خروج من األزمة �� ليبيا، جر�دة ال�ـــحراء، بتار�خ  - 3

 الرابطمتوفر ع�� الرابط التا��: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.trtarabi.com/now/%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-6671585
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7/2372185
https://assahraa.ma/web/2021/157049
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وعدم    نائبا يف الجلسة   121مل يكن كافيا، بحيث أن األغلبية التي اشرتطها اإلعالن الدستوري هي وجود  

، باإلضافة  من ب� الحارضين  70عضوا، بين� عدد املصوت� بلغ فقط    87بلوغ النصاب القانو� املحدد يف  

املخالفات والحيثيات    إىل  الدالئل  عىل  املساءلة  تبنى  مل  بحيث  الحكومة  مساءلة  جلسات  شابت  التي 

 .1الواضحة

 نتخابات الربملانية والرئاسية يف ليبيا لال القاعدة القانونية إقرار 

 

نهاية العام    نظيمهاتنتظر  امل  العامة  القاعدة القانونية لتنظيم االنتخاباتأقر مجلس الدولة لألعىل الليبي  

اعتمد قانون انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس األمة    بحيث  الدستورية،    للقاعدةالجاري، وكذلك مرشوعا  

 املكون من غرفت� مجلس النواب والشيوخ. 

 

،  2021ســـبتم��    22أنظر �� ذلك: شـــرعية القرار وتداعياتھ.. ملاذا حجب ال��ملان اللي�ي الثقة عن ح�ومة الدبيبة؟، ا�جز�رة نت، بتار�خ  - 1

 الرابطمتوفر ع�� الرابط التا��: 

ــــــ�� االنتخابات، ا�حرة، بتار�خ  ــــــتور�ة" القرار ومصــ ــــــاؤالت حول "دســ ــــــحب الثقة من ح�ومة الدبيبة.. �ســ ــــــبتم��    21�ــ   ، متوفر ع�� 2021ســ

 الرابطالرابط التا��: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/22/%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D8%A8
https://www.alhurra.com/libya/2021/09/22/%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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مرشوع القاعدة الدستورية والقوان� االنتخابية إىل مجلس  ويف خضم ذلك، أكد مجلس الدولة أنه سيحيل  

سيحيل القوان� عىل املفوضية  ك� أنه  ة عليه وفق ما ينص عليه االتفاق السيايس،النواب من أجل املوافق

 .1العليا لالنتخابات والبعثة األممية يف ليبيا لإلدالء مبالحظاتهم حول هذه القوان�

 اإلطار  العام لقوانین االنتخابات التشریعیة والتنفیذیة  أوال: 

  63فت الوثيقة الدستورية من  القاعدة الدستورية تنفيذا ملقتضيات اتفاق الصخ�ات، وقد تألجاء إقرار   

تنص املادة األوىل منها عىل أن من سيتوىل مهام السلطة الترشيعية  ففي� يخص السلطة الترشيعية، ف،  مادة

ي سيكون مكونا من غرفت� ه� مجلس النواب ومجلس الشيوخ. أما املادة  مة الذالبالد هو مجلس األ يف  

الثانية منه فتقيض إىل أن انتخاب أعضاء مجلس النواب سيكون بواسطة االقرتاع العام الرسي املبارش مع  

عضوية  والسادسة عرش والية  ددت املادة الرابعة  مراعاة املعيار الجغرايف وعىل أساس ساكنة البالد. ك� ح

الرتشح ومن أهمها أن  يف أربع سنوات، يف ح� حددت املادة الثالثة رشوط    مجلس النواب والشيوخأعضاء  

يكون املرتشح ليبيا مسل� وأن ال يحمل جنسية أخرى ومتمتعا بالحقوق املدنية والسياسية وأي رشوط  

الرتشح سارية عىل ع القانون نفس رشوط  ضوية مجلس الشيوخ عىل أن ال يتعدى عمر  أخرى يحددها 

 .14سنة حسب منطوق املادة  40املرتشح 

عىل أن السلطة التنفيذية تعهد إىل رئيس    36أما في� يخص السلطة التنفيذية، فقد أكدت فحوى املادة  

مة  ، ويكون الرئيس الضامن لوحدة البالد واستقالل الوطن وسال الدولة والحكومة وفق أحكام هذه القاعدة

، أما رشوط الرتشح لهذا املنصب فقد  38أراضيه والراعي لشؤون ومصالح الشعب وفق ما جاءت به املادة  

  40خب�، وأن ال يقل عمره عن  ا تم تحديدها يف مثا� رشوط أبرزها أن يكون املرشح مسجال يف سجل الن

جنسية دولة أخرى، وأن يكون �، وأن ال يحمل  سنة، وأن يكون مسلم وليبي الجنسية لوالدين مسلم� ليبي

حامال ملؤهل جامعي أو ما يعادله، وأن ال يكون متزوج من غ� ليبي أو ليبية. وأن يكون متمتعا بالحقوق  

السياسية واملدنية، وأن ال يكون قد حكم عليه يف جناية أو جنحة...أما الرشط األبرز فهو أن ال يكون أحد  

كان عسكريا أن يكون قد مىض عىل انتهاء خدمته العسكرية  أفراد املؤسسة العسكرية، ويشرتط فيمن  

 . 2هذا الرشط الطريق أمام ترشح خليفة حفرتحيث يقطع سنتان عىل األقل، 

 

ـــــتور�ة لالنتخابات؟، العر�ي، بتار�خ  - 1 ـــ ـــ ـــــبتم��    20ليبيا.. هل يوافق مجلس النواب ع�� القاعدة الدســ ـــ ـــ ، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021ســ

 الرابط

ـــــبتم��    19أنظر �� ذلـك: ا�جلس األع�� للـدولـة �� ليبيـا �عتمـد قـانون االنتخـابـات، العر�ي ا�جـديـد، بتـار�خ    - 2 ـــ ـــ ، متوفر ع�� الرابط 2021ســ

 الرابط التا��:

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.com/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-49286
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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خالف بین مجلس األیلع للدولة اللیبي ومجلس نواب حول فحوى القاعدة  ثانیا:  

 القانونیة

جاء إقرار  املجلس األعىل للدولة لألساس الدستوري لالنتخابات ردا عىل ما أس�ها الخطوة أحادية الجانب 

الذي قام بإصدار قانون انتخاب الرئيس وعدم األخذ بع�  و التي قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح  

من    23منافية ملنطوق املادة  بحيث جاءت هذه الخطوة    ،االتفاق السيايس للصخ�اتباالعتبار ما جاء  

أجل صياغة الترشيعات    االتفاق التي تؤكد عىل رضورة تشكيل لجنة مشرتكة ب� مجليس الدولة والنواب من 

 االنتخابية.

وكان مجلس النواب قد أقر قانون انتخاب الرئيس  وأحاله عىل املبعوث األممي إىل ليبيا يان كوبيتش، وقد  

قدم مدنيا أو عسكريا وبدون  داال واسعا، مبنح حق الرتشح سواء كان املتمنه ضجة وج   12أثارت املادة  

الة من عمله، والس�ح له بالعودة يف حال عدم النجاح يف االنتخابات، هذه املادة التي لها داللة  االستق

ويؤكد ذلك، ما قرره حفرت حين�    خليفة حفرت لرئاسيات ليبيا.  ضحة بفتح الباب عىل مرصاعيه لرتشحوا

  هوري مبهام منصب القائد العام للجيش بدال منطعبد الرزاق الناكلف  تنحى عن منصبه ملدة ثالثة أشهر، و 

 .1، وذلك متهيدا لخوضه االنتخابات الرئاسية يف ديسمرب املقبل

 حول تنظیم االنتخابات يف موعدها املحدد توافق داخلي وخارجي ثالثا: 

املقرر يف   االنتخابات يف موعدها  تنظيم  واإلقليمية عىل رضورة  الدولية  األطراف  العديد من    24أكدت 

، فقد أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة عىل داخليةاألطراف ال، فعىل مستوى  2021ديسمرب  

ة ال رجوع عنها للحفاظ  رضورة تنظيم االنتخابات يف موعدها نهاية العام الجاري، بحيث اعتربها رضور 

العسكري للخيار  نهايئ  االنقسام ووقف حد  إلنهاء  األسايس  والسبيل  ليبيا  أمام  2عىل وحدة  كلمته  . ويف 

،  أكد رئيس املجلس الرئايس محمد املنفي، عىل أهمية رضورة  76يف دورتها    الجمعية العامة لألمم املتحدة

 

ــــــتور�ة أخرى و�حيلها إ�� مجلس النواب إلقرارها، القدس العر�ي، بتار�خ  ـــ ــــــوت ع�� قاعدة دســ ـــ ــا: ا�جلس األع�� للدولة اللي�ي يصــ ــــ ـــ   19أيضــ

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021سبتم��  

، متوفر 2021ســــبتم��    20نتخابية متباينة �� ليبيا �شــــعل ا�خالف حول انتخابات الرئاســــة، ا�جز�رة نت، بتار�خ أنظر �� ذلك: قوان�ن ا - 1

 الرابطع�� الرابط التا��: 

 ليبيا.. هل يوافق مجلس النواب ع�� القاعدة الدستور�ة لالنتخابات؟، مرجع سابق.

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021سبتم��   24ليبيا.. الدبيبة يؤكد ضرورة إجراء االنتخابات �� د�سم��، و�الة األناضول، بتار�خ  - 2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/20/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/20/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/20/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/20/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
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 يف موعدها املقرر نهاية العام الجاري، مش�ا يف نفس الوقت، � إجراءات االنتخابات بشقيها الرئايس والربملا 

عىل أن بالده تواجه تحديات حقيقية يف إمتام العملية السياسية يف ظل مرحلة مص�ية ومفصلية مع قرب  

  ي الد�قراطالحدث االنتخايب يف ديسمرب املقبل، منوها إىل أن ليبيا أمام مفرتق� إما النجاح نحو التحول  

عرب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لفتح الطريق أمام تحقيق االستقرار الدائم واالزدهار، وإما العودة  

 .1حاملسلّ   عمربع االنقسام والرصا  إىل

   خارجیةاألطراف ال

، فقد أكدت واشنطن عىل رضورة إجراء االنتخابات الرئاسية والربملانية يف  خارجيةاألطراف الأما في� يخص  

بحيث ذكر بيان صادر عن الخارجية األمريكية عىل دعم الواليات املتحدة لتنظيم العملية  موعدها املقرر،  

خطوات  البيان مؤسسات الحكم إىل اتخاذ ال  ك� حثّ   .2021االنتخابية يف ليبيا مبوعدها املحدد يف ديسمرب  

الالزمة لض�ن انتخابات حرة ونزيهة عىل النحو الذي حددته خارطة طريق منتدى الحوار السيايس الليبي،  

 .2مبا يف ذلك الحاجة إىل اتفاق بشأن إطار دستوري وقانو�

ومن جانبها أكدت فرنسا عىل لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان عىل رضورة إجراء االنتخابات الليبية  

بتعهداتهم، داعيا  2021من ديسمرب    24يف موعدها املقرر يف   بااللتزام  أشار أن  جميع األطراف  ، بحيث 

ك� هو مخطط له وااللتزام بجميع الطريق الستعادة االستقرار والسيادة يف ليبيا مرشوط بإجراء االنتخابات  

بنود خارطة الطريق املرسومة، مشددا عىل رضورة تقديم املجتمع الدويل الدعم الالزم من أجل استك�ل  

 .  3العملية االنتقالية عرب املحطة االنتخابية

لقاء جمع  وذلك خالل  يف ح� جدد االتحاد األورويب دعمه لتنظيم االنتخابات الليبية يف موعدها املقرر،  

بسف� االتحاد األورويب يف ليبيا، بحيث بحث األخ� مع  رئيس املفوضية العليا لالنتخابات ع�د السايح  

الترشيعية   االنتخابات  تنظيم  أجل  من  للمفوضية  األورويب  االتحاد  من  املطلوب  الدعم  الليبي  الجانب 

 .4والرئاسية

 

ــار األمم   - 1 ــام ديمقراطي، أخبـ ـــــول إ�� نظـ ـــ ـــ ــات الليبي�ن �� الوصــ ــات �� تحقيق تطلعـ ــابـ ــة االنتخـ ــد أهميـ ـــــىي اللي�ي يؤكـ ـــ ـــ ــا�ــ رئيس ا�جلس الرئـ

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021سبتم��   23تحدة، بتار�خ امل

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021سبتم��  24واشنطن تؤكد دعمها إجراء انتخابات ليبيا �� موعدها، و�الة األناضول، بتار�خ  - 2

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021سبتم��  28فر�سا تدعو لعقد االنتخابات الليبية �� موعدها، و�الة األناضول، بتار�خ  - 3

ــــية العليا لالنتخابات، بتار�خ  - 4 ــــية نحو االنتخابات القادمة، املفوضــ ــــبتم��   15�عثة االتحاد األور�ي تؤكد دعمها �جهود املفوضــ ،  2021ســ

 الرابطمتوفر ع�� الرابط التا��: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://news.un.org/ar/story/2021/09/1083742
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7/2372544
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7/2376527
https://hnec.ly/2021/09/15/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF/
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لقاء جمعه برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة عن  فقد أعلن عبد الفتاح السييس خالل    أما مرص،

االنتخابات يف موعدها   املناخ إلجراء  تهيئة  لتقديم كافة اإلمكانات للمساعدة يف  الكامل  استعداد بالده 

 . 1املقرر نهاية العام الجاري

 تطورات األزمة السیاسیة يف ظل استحواذ قیس سعید یلع مقالید السلطة 

 

  رساءإمن  وتونس تعيش عىل مسار مغاير ملا رفعته الثورة التونسية من شعارات   ،2021من يوليو   25  منذ

لتحول د�قراطي يقوم عىل أساس بناء دولة الحق والقانون، هذا املسار الذي رسمه الرئيس التونيس قيس  

ع االنزياح  قرر  الذي  الديكتاتورية  نسعيد  إىل كنف  والعودة  الد�قراطي  قرارات    املسار  البورقيبية عرب 

وبالتايل التفرد    ،استثنائية انقلب فيها عىل الدستور ووسع من صالحياته عىل حساب باقي مؤسسات الدولة 

 مبقاليد الحكم.  

 حیثیات القرارات الجدیدة لقیس سعید: االستحواذ یلع جمیع السلطات أوال: 

الشهرين،   قرابة  قمنذ  قرارات  تشكل  توالت  التي  سعيد  النيس  عىل  واللوائح  انحرافا  القانونية  صوص 

من   25والنزوع نحو التفرد بالسلطة، إذ مل يكتفي بالقرارات االستثنائية التي اتخذها يف التنظيمية، 

 

،  2021سبتم��    17، بتار�خ 24السي�ىي يؤكد خالل لقائھ مع الدبيبة بالقاهرة ع�� أهمية إجراء االنتخابات الليبية �� موعدها، فرا�س   - 1

 الرابطمتوفر ع�� الرابط التا��: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20210917-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7
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قاليد الحكم وأجمع  مبجديدة انفرد من خاللها  أضاف تداب� استثنائية  يوليو والتي مدد العمل بها، بل  

 دا لتحويل النظام السيايس للبالد من شبه رئايس إىل رئايس خالص. السلطات كلها يف يده، وذلك متهي

 :1كالتايل كان أبرزهاع عىل إثرها صالحياته، والتي وسّ ومن التداب� الجديدة التي اتخذها سعيد 

يف لجنة  إلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الحايل يف باب السلطت� الترشيعية والتنفيذية وتكل -

 التعديالت الالزمة، إعداد 

باإلصالحات السياسية، وذلك من خالل  تويل رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديالت املتعلقة   -

 االستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئايس. 

مواصلة تعليق جميع اختصاصات الربملان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء جميع املنح واالمتيازات   -

 وجميع األعضاء.املسندة لرئيس الربملان  

ويف معرض اتهامه باالنقالب عىل الدستور واملعاي� الد�قراطية، أكد سعيد أن ما اتخذه من قرارات هي  

باحرتام   ملتزم  أنه  مؤكدا  والفوىض،  االنقالب  دعاة  من  ليس  وأنه  التونيس،  الشعب  ملتطلبات  استجابة 

أشا الشعبية، ك�  اإلرادة  وامليض يف مسار  والحريات  التي  الحقوق  القرارات  بخصوص  له  يروج  ما  أن  ر 

الذي  باتخذها   الظرف  هذا  الجمهورية يف  رئاسة  إىل  اإلساءة  فقط  هدفه  انقالب  مبثابة  فيه  تحمل  أنها 

 .2الدولة من دوائر الفساد ودعاة الفوىض مسؤولية

الرشعية القانونية  أن ما أصدر من قرارات هي غ� خارجة عن إطار  بويف إطار تربيرات الرئاسة التونسية  

عث�ن   التونيس  الخارجية  وزير  أكد  السلطة،  عىل  االستيالء  خاللها  من  الرئيس  يسعى  وال  والدستورية 

اتخذها   التي  التداب�  أن  املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  السنوي  االجت�ع  أمام  خطابه  الجرندي، خالل 

تصحيح املسار الد�قراطي مبا يستجيب    سليمة. وأن الهدف منهالرئيس تهدف إىل تأسيس د�قراطية  ا

لتطلعات التونسي� ض�نا لحقوقهم وحرياتهم، مشددا عىل أن الد�قراطية يف تونس خيار ال رجعة فيه  

، وأن حقوق اإلنسان والحريات العامة والفردية مكفولة ضمن مؤسسات قامئة عىل سيادة  وال تراجع عنه

 

ــــعيد يحكم - 1 ــــر، بتار�خ  قيس ســ ــــلطات جديدة، ا�جز�رة مباشــ ــــھ ســ ــــتھ ع�� ا�حكم بمنح نفســ ــــبتم��  22قبضــ ، متوفر ع�� الرابط 2021ســ

 الرابطالتا��: 

ـــــىى، العر�ي، بتار�خ  - 2 ـــ ـــــت من دعاة الفو�ــ ـــ ـــــىي: لســ ـــ ـــــهر�ن من الفراغ ا�ح�ومي.. الرئيس التو��ــ ـــ ـــــبتم��   15�عد نحو شــ ـــ ، متوفر ع��  2021ســ

 الرابطالرابط التا��: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/9/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A
https://www.alaraby.com/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-48540
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يف سبيل بناء دولة مستقرة حاضنة لجميع مواطنيها عىل قدم  القانون ومبادئ الحكامة الرشيدة. وذلك  

 .1املساواة وذلك يف سبيل إرساء السلم االجت�عي وتحقيق التنمية املستدامة واحرتام حقوق اإلنسان

 ردود الفعل حول قرارات الرئیس التونسي تعزیز سلطاته وتوسیع صالحیاته. ثانیا: 

قرارات االستثنائية  ما اتخذه الرئيس التونيس من  تسارعت ردود األفعال سواء الداخلية أو الدولية حول  

وتعزيز صالحياته بشكل    والتلويح بتعديل الدستور،  التي قرر عىل إثرها تجميد املشهد السيايس التونيسو 

 :من أبرزها ،كب�

فقد رفضت العديد منها تغي� �ط نظام الحكم والتوجه نحو االستالء عىل   ،ةاألحزاب التونسيفي� يخص  

السلطة وعودة االستبداد، ففي هذا السياق أدانت أربعة أحزاب تونسية قرارات الرئيس التونيس ووصفتها  

باالنقالب عىل الدستور، ك� أعلنت تشكيل جبهة د�قراطية تهدف إىل الدفاع عن إدارة الشعب التونيس،  

الشعبي  ع  م االتحاد  حزب  الجبهة  وتضم  لالنقالب.  املعارضة  السياسية  القوى  جميع  عىل  انفتاحها 

، ك� أعلنت وغ�هم من األحزاب  اإلرادة، حزب اإلرادة الشعبية وحركة وفاءالجمهوري، حزب حراك تونس  

د الشعبي الجمهوري   العام لالتحاالجبهة أنها بصدد ضم أحزاب وكيانات أخرى، ويف هذا الصدد أعلن األم� 

نقالب سعيد، ك� تضم ها ال تضم األحزاب التي أعلنت منذ الوهلة األوىل رفضبأن الجبهة  لطفي املرايحي  

 أحزابا أخرى كانت مساندة لقرارات سعيد، لتظهر لها الصورة واضحة بأن ما قام به انقالب عىل الدستور. 

إج�ع أغلبية األحزاب السياسية بأن ما قام به الرئيس هو انقالب مرفوض باستثناء بعض    ويؤكد املرايحي

نظرا ألن   الجمهورية منصب شاغر،  أن منصب رئيس  الجبهة  تعترب  املنطلق  القليلة، ومن هذا  األحزاب 

 .2األخ� فقد أهليته القانونية لرئاسة البالد

و تغي� طبيعة النظام السيايس بقرار فردي اعتباطي دون  أن االتجاه نح  حزب الع�لاعترب  ومن جانبه،  

وتجييش الرأي  احرتام الضوابط واآلليات القانونية وعرب استغالل أجهزة الدولة واحتكار كامل للسلطات  

يجعل من هذه العملية خطوة متقدمة يف مسار االنقالب وانحراف إضايف خط� يتعارض مع تطلعات ،  العام

 الرشعية تحت سيادة القانون.  يقوم عىل أساس  يأملون يف نظام سيايس د�قراطيي التونسي� الذ

 

ــعّيد هدفها بناء "ديمقراطية حقيقية"،   - 1 ــبتم��    28، بتار�خ Arabic Newsتو�س �� األمم املتحدة: تداب�� ســ ، متوفر ع�� الرابط 2021ســ

 الرابطالتا��: 

ــعيد، أصـــوات مغار�ية، بتار�خ  - 2 ــاغر ونطالب بمحاكمة قيس سـ ــبتم��    23املراي��: �علن أن منصـــب رئيس تو�س شـ ، متوفر ع��  2021سـ

 الرابطالرابط التا��: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.euronews.com/2021/09/28/tunisia-speech-un-goal-of-kais-saied-construct-real-democracy
https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2021/09/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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العمومية وتشكيل لجنة لصياغة   ةك� اعترب الحزب أن تعليق الدستور واالعت�د عىل قانون مؤقت للسلط

التي    خطوةدستور جديد   بالسلطة وااللتفاف عىل مكاسب  التام  انفراد سعيد  أمام  الباب  خط�ة تفتح 

 ها الثورة التونسية. بدت نا

رفضه التام االنسياق نحو الحكم الفردي وذلك بنية الرئيس تحويل شكل نظام    حزب التكتل ك� أعلن  

الدولة إىل نظام رئايس، مطالبا الرئاسة اإلفصاح عن رؤيتها للخروج من األزمة السياسية واالقتصادية املزمنة  

يف  يا التونسيون إىل الحفاظ عىل مكتسبات ثورتهم والتجند  وذلك يف إطار احرتام الدستور والقانون. داع

 .1العودة إىل املسار الد�قراطي من أجل مستقبل أفضل لتونسسبيل 

، وآفاق تونس، والتكتل الد�قراطي من  يف بيان مشرتك وهي التيار الد�قراطي   أحزاب  5يف ح� أعربت  

أجل العمل والحريات، والجمهوري، واألمل، عن رفضها املطلق لكل دعوات تعليق الدستور، مطالبة الرئيس  

ب�   الجمع  لحالة  رفضها  عن  عربت  ك�  والقانون.  الدستور  باحرتام  التونسيون  تجاه  بتعهداته  بااللتزام 

ارها لالعتداءات املتكررة عىل الحقوق والحريات وعىل رأسها الحق يف  السلطة واالنفراد بالقرار، واستنك

ني� أمام املحاكم العسكرية وإقصاء نظرية تعدد اآلراء والحوار، مع رفضها  التعب� والتنقل وملحاكمة املد

 .2الفردية ومتسكها بالنموذج الد�قراطي التشاريك والحوار كمنهج إلدارة الشأن العام تللمبادرا

ي ترأسه املث�ة للجدل عب� موىس، فقد ندد بالتداب� األخ�ة التي اتخذها  ذال  الحزب الدستوري الحرأما  

ؤسس لنظام حكم  ملطلق وتنسف ملفهوم الجمهورية، وتالرئيس، معتربا أنها تكرس ملنطق الحكم الفردي ا

القانونية والسياسية   البيعة للحاكم. محمال الرئيس املسؤولية  والتاريخية عن تسببه يف توف�  يقوم عىل 

فرصة مثينة لتنظيم اإلخوان وأذرعه لوضع أنفسهم يف موقع ضحايا االنقالب وح�ة الد�قراطية، ك� نبه 

 . 3الحزب الرئيس إىل رضورة تغليب املصلحة العامة للوطن ومراجعة قراراته التعسفية

، قرارات سعيد خروجا عن الرشعية الدستورية، تجرد من خاللها من كل االعتبارات  ائتالف الكرامةك� اعترب  

السياسية واألخالقية والقانونية املتعارف عليها وطنيا ودوليا، مش�ا إىل أن الرئيس فقد رشعيته من خالل  

اء عىل  نزوعه نحو الحكم املطلق، معتربا أن تعليقه للدستور وإعالن تنظيم مؤقت للسلط العمومية ج
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االستبداد ومناهضة  مقاسه الشخيص.  داعيا جميع املكونات السياسية والشعبية إىل مقاومة كل أشكال  

 .1الديكتاتورية الجديدة التي تشكل تهديدا ملستقبل التونسي�

راشد الغنويش، فقد دعا إىل النضال السلمي ضد الحكم الفردي    رئيس الربملان ورئيس حزب النهضة أما  

،  1959محاولة للرجوع إىل دستور    الرئيس هي   أكد الغنويش أن قراراتو   .لذي قامت الثورة ضدهاملطلق ا

من خالل عودة الحكم الفردي املطلق، معتربا ما قام به سعيد انقالب كامل األركان عىل الد�قراطية وعىل 

مسار   إىل  تونس  إلعادة  السلمية  بالوسائل  الديكتاتورية  مقاومة  إىل  التونسي�  داعيا  التونسية،  الثورة 

 .2غنويش مبسؤوليات حزبه يف األزمة السياسيةالد�قراطية. ويف ذات الوقت أقر ال

يف الربملان، قرارات الرئيس األخ�ة انقالبا عىل الرشعية الدستورية ونزوع نحو    كتلة النهضة في� اعتربت  

حكم استبدادي مطلق، معربة عن رفضها تجميع الرئيس لكل السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية  

خيارات بعينها، ومن أبرزها إلغاء املؤسسات السياسية والرقابية الرشعية القامئة مبا  واستغالل ذلك لفرض  

الهيئات   كل  عىل  اليد  ووضع  الفساد  ومكافحة  القوان�  دستورية  ملراقبة  الوقتية  والهيئة  الربملان  فيها 

ية والد�قراطية  الدستورية. داعية الجميع إىل توحيد الصف والتعايل عن الخالفات للدفاع عن قيم الجمهور

 .3وح�ية البالد من األخطار التي تهدد السلم والوحدة الوطنية

الحركة، و   113، أعلن  وعىل نحو آخر النهضة، استقالتهم من  أسباب ذلك إىل الخيارات    أرجعوا عضوا يف 

جبهة    السياسية الخاطئة لقيادتها، والتي أدت بحسبهم إىل عزلتها وعدم نجاحها باالنخراط الفاعل يف أي

 مشرتكة ملقاومة الخطر االستبدادي املتمثل يف قرارات الرئيس .  

منظمة حقوقية    18ت أكرث من  عربّ ، فقد  املنظ�ت الحقوقية وجمعيات املجتمع املد�أما عىل مستوى  

من بينها الرابطة التونسية للمواطنة واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ومنظمة العفو    تونسية ودولية

، رفضها للقرارات التي اتخذها الرئيس كان آخرها إلغاء النظام الدستوري  الدولية وهيومن رايتس ووتش

لحقوق اإلنسان  يعد ضمنيا خطوة أوىل نحو االستبداد، ك� اعتربت أن هذه اإلجراءات تشكل تهديدا  الذي  

والتطلعات الد�قراطية للشعب التونيس. ك� أدانت االنحراف الخط� نتيجة قرارات سعيد األحادية والتي  

 

ـــــعيـد، العر�ي ا�جـديـد، بتـار�خ    - 1 ـــ ـــ ــــــد قيس ســ ـــ ـــ ـــــبتم��    22تو�س: "ائتالف الكرامـة" يـدعو لالحتجـاج ضــ ـــ ـــ ، متوفر ع�� الرابط التـا��: 2021ســ

 الرابط

 الرابطتوفر ع�� الرابط التا��: ، م2021سبتم��  23الغنو�ىي يدعو للنضال السل�ي ضد قيس سعيد، ا�جز�رة مباشر، بتار�خ  - 2
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. ك� نددت باستحواذ الرئيس عىل السلطة بدون أي شكل من أشكال  للد�قراطية التونسيةتشكل تهديدا  

ات الحقل السيايس التونيس واملجتمع  الض�نات وبدون أي سقف زمني وأيضا بدون حوار مع باقي مكون

 .1املد� ويف ظل غياب رقابة فعلية

جمعية حقوقية تونسية من بينها املرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومنظمة    22ومن جانبها، حذرت  

التعذيب،  10-23 ملناهضة  التونسية  واملنظمة  بيتي  الد�قراطي، وجمعية  االنتقال  الرئيس    لدعم مسار 

قيس سعيد من خطورة الت�دي يف إحكام قبضته عىل مقاليد السلطة، ودون تحديد أمد انتهاء التداب� 

، ك� أعربت هذه الجمعيات عن قلقها إزاء اقتصار مشاورات الرئاسة  االستثنائية وإجراءها ألجل غ� مسمى

ض الشخصية املقربة من قيس سعيد.  حول املسائل السياسية واالقتصادية واالجت�عية والقانونية عىل بع

داعية األخ� من هذا املنرب إىل توسيع دائرة الحوار والتشاور لتشمل باقي املكونات السياسية ومكونات  

 .2املجتمع املد�

يف غياب    ، من مخاطر تجميع السلطات يف يد رئيس الجمهوريةاالتحاد العام التونيس للشغليف ح� حذر  

واحتكار الرئيس    شأن يخص جميع مكونات املجتمع  ، معتربا أن تعديل الدستور  باقي املؤسسات الدستورية

األزمة الراهنة لن  من  عديل مرفوض وخطر عىل الد�قراطية وعىل التشاركية، مشددا عىل أن الخروج  للت

من   والتجرد  والتشاور  الحوار  إىل  باالحتكام  إال  تكرس  يكون  بحكومة  مطالبا  والفئوية،  الذاتية  املصالح 

 .3استمرارية الدولية يف تنفيذ تطلعات الشعب التونيس

، فقد خرجت عدة مظاهرات يف العديد من الواليات التونسية عىل رأسها العاصمة  املستوى الشعبي أما عىل  

مناهضة للتداب� االستثنائية التي اتخذها الرئيس، داع� إىل إنهاء العمل    وصفاقس وغ�ها  تونس وتطاوين

"املس بالدستور خط  ،  "ال لالنقالب"،  "ال للديكتاتورية"شعارات    رافع�  ، رافض� االنقالب عىل الدستورو بها  

فكانت    . أما أقوى الشعارات "والحكم املطلقنرفض االستبداد  "،  "الشعب يريد إسقاط االنقالب"و  أحمر"

، بحيث طالب املشاركون إىل رضورة املحافظة عىل مكتسبات الثورة التونسية،  " قيس سعيد فاقد للرشعية"

 

، متوفر 2021ســـــبتم��   25ا�جز�رة، بتار�خ   منظمات حقوقية تدين “انفراد” الرئيس التو��ـــــىي با�حكم وقلق أمر��ي من تداب�� ســـــعّيد، - 1
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 الرابطع�� الرابط التا��: 
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ان وقت ترك  إضافة إىل سحب الثقة من الرئيس، باعتباره رئيس غ� رشعي وليس لديه أي سند قانو� وح

اهرات املؤيدة لقراراته مطالبة  املنصب. واملقابل من املظاهرات الرافضة لقرارات سعيد، خرجت بعض املظ

  .1بحل الربملان

، فقد دعت الخارجية األمريكية الرئيس التونيس إىل رضورة صياغة  ردود الفعل الخارجية  مستوىعىل  أما  

خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصالح شاملة. ك� عربت عن قلق واشنطن من استمرار اإلجراءات  

بالترسيع إىل إعادة املؤسسات التي  اية واضحة، مشددة  االنتقالية دون نه عىل رضورة أن يقوم الرئيس 

دعت الرئيس إىل صياغة    ك�  تتشارك يف الحكم إىل وضعها الطبيعي وذلك تلبية الحتياجات التونسي�،  

مؤكدة   متنوعة،  سياسية  وأصوات  مد�  مجتمع  من  املكونات  جميع  تضم  شاملة  إصالح  لعملية  خطة 

 .2االستمرار يف دعم تقدم تونس يف مسارها الد�قراطي

يف زيارة قام بها إىل تونس، التقى فيها كل من الرئيس التونيس قيس سعيد وأعضاء من الربملان ومجموعة  و 

أكد وفد أمرييك مكون من أعضاء مجلس الشيوخ عىل رضورة العودة إىل    ،من منظ�ت املجتمع املد�

الد�قراطية التشاركية مبشاركة    يكون أساسها  ت�د إصالحات من خالل عملية شاملةاملسار الد�قراطي واع

املد�  املجتمع  من  وأعضاء  التونيس  السيايس  الحقل  مكونات  حكومة  وذلك  ،  ممثيل  اختيار  من  بدًء 

 .3الحتياجات البالد التي تعيش عىل وقع أزمات اقتصادية وصحية خانقة تستجيبد�قراطية 

أما فرنسا، فقد أعربت عىل لسان سف�ها يف تونس أندري باران، عن تفهم بالده للقرارات التي اتخذها  

ية  الرئيس التونس، مش�ا إىل أن باريس تتطلع إىل أن تتجاوز تونس هذه املرحلة مبا يدعم تجربتها الد�قراط

وذلك استجابة لتطلعات التونسي�، مؤكدا وقوف فرنسا إىل جانب تونس يف مواجهتها لكافة التحديات  

 .4التي تعا� منها سواء االقتصادية أو الصحية

 

 الرابط ، متوفر ع�� الرابط التا��:2021سبتم��   25و�الة األناضول، بتار�خ وقفة رافضة لقرارات سعيد �� صفاقس التو�سية،  -1

 الرابط ، متوفر ع�� الرابط التا��:2021سبتم��  26و�الة األناضول، بتار�خ تو�س... وقفة ضد القرارات االستثنائية لرئيس البالد،      

ــــــول، بتار�خ  - 2 ــــــاملة" �� تو�س، و�الة األناضــ ــــــفافة وشــ ــــــالح "شــ ــــــنطن تطالب �عملية إصــ ــــــبتم��    30واشــ ، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021ســ

 الرابط

، متوفر ع��  2021ســبتم��   4عر�ي، بتار�خ  TRT تو�س.. وفد من ال�و�غرس يزور قيس ســعيد و�حثھ ع�� العودة للمســار الديمقراطي، - 3

 الرابطالرابط التا��: 

، متوفر ع�� الرابط 2021ســبتم��   5فر�ســا: نتطلع لتجاوز تو�س هذه املرحلة بما يدعم تجر���ا الديمقراطية، و�الة األناضــول، بتار�خ  - 4

 الرابطالتا��: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2375044
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/2375425
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/2379641
https://www.trtarabi.com/now/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AB%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-6518466
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9/2357379
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الرئيس قيس سعيد إىل رضورة إعادة    عرب بيان صادر عنهم  سفراء مجموعة السبع   ويف نفس السياق حثّ 

بارز،   دور  للربملان  فيه  يكون  الذي  الدستوري  املسار  إىل  املستمر  البالد  املجموعة  التزام  البيان  أكد  ك� 

االستجابة   قصد  واالجت�عية  واالقتصادية  السياسية  الهياكل  تطوير  سبيل  يف  وذلك  تونس  مع  بالرشاكة 

 .1ى معييش أفضل عىل أساس الحوكمة قوامها النزاهة والشفافيةلتطلعات الشعب التونيس لتحقيق مستو 

أما االتحاد األورويب، فقد أعرب عرب ممثله األعىل جوزيب بوريل خالل زيارة رسمية قام بها إىل تونس، عن 

األساس الستقرار   اللبنة  تعد  التي  تونس  الد�قراطية يف  املكتسبات  الحفاظ عىل  بشأن  االتحاد  مخاوف 

، بحيث شدد عىل رضورة أن تس� البالد نحو استعادة استقرار املؤسسات مع الحفاظ عىل  د البال وازدهار  

الد�قراطية من خالل تحقيق تطلعات الشعب التونيس من خالل إرشاكه يف صناعة القرار عرب   الركائزهذه  

لد�قراطية من  حرص االتحاد عىل ترسيخ ا  االد�قراطية. مؤكدحوار مفتوح وشفاف وذلك من أجل توطيد  

مش�ا إىل أن موقف االتحاد سيتم تحديده انطالقا    خالل احرتام دولة الحق والقانون والحريات األساسية. 

الد�قراطية   لدعم  السبل  أفضل  تحديد  أجل  من  وذلك  اتخاذها،  سيتم  التي  والتداب�  اإلجراءات  من 

 .2التونسية

 التونسیةلرئاسة الحکومة  سیدةتعیین ثالثا: 

بودن رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة يف أقرب اآلجال،   الرئيس التونيس قيس سعيد نجالء  عّ� 

التونسية عمال بأحكام األمر الرئايس املتعلق   الرئاسة  وقد جاء قرار قيس سعيد بحسب بيان صادر عن 

 سيدة تونسية وعربية تتوىل منصب رئاسة الحكومة. بالتداب� االستثنائية، لتصبح بذلك بودن أول 

 بتونس،  تخصص علوم الجيولوجيا باملدرسة الوطنية للمهندس�   ،نجالء بودن هي أستاذة التعليم العايل 

عدة مناصب يف مجال التعليم، بحيث عينت كمديرة عامة مكلفة بالجودة يف  وقد شغلت نجالء املودن  

منصب   العايل، وشغلت يف  مبهمة  التعليم  وكلفت  ذاتها،  بالوزارة  األهداف  رئيسة وحدة ترصف حسب 

 

ــتوري و�رملان منتخب، العر�ي ا�جديد، بتار�خ  - 1 ــ ـــ ــبع يدعون تو�س إ�� العودة لنظام دســ ــ ـــ ــفراء مجموعة الدول الســ ــ ـــ ــبتم��    6ســ ــ ـــ ،  2021ســ

 الرابطمتوفر ع�� الرابط التا��: 

، متوفر ع�� الرابط 2021ســـبتم��  10االتحاد األورو�ي �عرب عن “مخاوف” �شـــأن الوضـــع الســـيا�ـــىي �� تو�س، القدس العر�ي، بتار�خ  - 2

 الرابطالتا��: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7/
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التعليم السابق. وحاليا مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدويل يف وزارة التعليم العايل والبحث  بديوا ن وزير 

 .1العلمي

التحديات   ملواجهة  متجانسة  حكومة  تشكيل  عىل  ستعمل  أنها  بودن،  نجالء  أكدت  تكليفها  إثر  وعىل 

بات والسياسية االقتصادية ومحاربة ظاهرة الفساد، والسهر عىل تنفيذ متطلبات الشعب التونيس  والصعو

 . 2االجت�عية كالنقل والصحة وغ�ها

فمهمة بودن تضعها يف مواجهة العديد من التحديات وامللفات من أبرزها األزمة السياسية الصعبة التي  

البالد بها  إىل    ، متر  االقتصادي باإلضافة  الوضع  وذلك    تردي  االجت�عية  الظروف  غياب  وتحديات  بسبب 

ارتفاع   أهمها  األزمات  العديد من  تولدت منه  الذي  السيايس  إىل معدالت    ة املديونياالستقرار  والتضخم 

 قياسية، مع ارتفاع نسب البطالة والفقر . 

 

، متوفر ع��  2021ســـــبتم��   29بتشـــــكيل ح�ومة جديدة، القدس العر�ي، بتار�خ حســـــن ســـــليمان: الرئيس التو��ـــــىي ي�لف نجالء بودن   - 1

 الرابطالرابط التا��: 

ســـــبتم��    29نجالء بودن: ســـــأعمل ع�� �شـــــكيل ح�ومة تو�ســـــية متجا�ســـــة ملواجهة الصـــــعو�ات االقتصـــــادية، �ـــــحافة ا�جديد، بتار�خ  -2

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81-%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84/
https://pressn.net/article/12063803?news=%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A3%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
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وتاريخية من    املؤيدون خطوة هامةاعتربها  � نفبيوقد القى تعي� بودن جدال واسعا ب� مؤيد ومعارض،  

املعارضون من هذا التعي�  يتوجس  ن أجل قيادة تدب� الشأن العام،  د النساء للمناصب العليا متقل  خالل 

باإلضافة أن صالحياتها ستكون محدودة بعد قرار سعيد تعزيز    ، نتيجة عدم امتالك بودن الخربة االقتصادية

لذلك، فرئيسة الحكومة الجديدة،    صالحياته وتوسيعها عىل حساب باقي السلطات واستحواذه عىل السلطة.

 . 1ستكون مجردة من أهم الصالحيات بحيث ستكون مهامها مراقبة وتحت إرشاف الرئيس

  

 

ــية؟   - 1 ـــ ــياســ ـــ ــأن املرأة أم دعاية ســ ـــ ــة ل�ح�ومة �� تار�خ تو�س... إعالء لشــ ـــ ــبوتنيكاختيار أول رئيســ ـــ ، متوفر ع��  2021أكتو�ر    1، بتار�خ ســ

 الرابطالرابط التا��: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110011050311882-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%9F/
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 ملف العدد: 

 الجزائریة: السیاقات والسیناریوهات-العالقات املغربیةأزمة 

 

الجزائرية مرحلة حساسة ومتوقعة، عىل إثر اتخاذ الجزائر قرار أحادي الجانب -دخلت العالقات املغربية

األمر باإلعالن عن إغالق املجال الجوي الجزائري يف وجه    امتدبل و مع املغرب،  بقطع العالقات الدبلوماسية  

موصلة   وهو  مبهم  ببيان  قرارها  الجزائرية  السلطات  لتربر  عسكرية،  أو  مدنية  سواء  املغربية  الطائرات 

الرباط استفزازاتها وم�رساتها العدائية تجاه الجزائر دون تقديم األخ�ة دالئل قاطعة توضح فيها طبيعة  

 غربية.  امل�رسات امل

 ف� هي أسباب قطع العالقات؟ وما هي أبرز ردود األفعال حولها؟ وما هي سيناريوهات مستقبل العالقات؟ 

 أوال: قطع الجزائر عالقاتها مع املغرب: األسباب وحیثیات القرار 

الجزائرية تعيش يف أزمات دامئة ومزمنة، تراوحت ما ب�  - عاما والعالقات املغربية  45منذ أكرث من  

العالقات  هذه  شهدت  فقد   ، اليوم  وليد  يكن  مل  الدبلوماسية  العالقات  فقطع  والقطيعة،  التوتر 

، وكان السبب وراء ذلك هو  1988إىل حدود العام    1976عاما منذ العام   12قطيعة دامت أكرث من  

املنطقة عرب تقويتها من خالل تقدي البوليساريو ومحاولة زرع شوكة يف  الجزائر بجبهة  م  اعرتاف 

املواجهة   حدود  إىل  وصل  حدودي  نزاع  نشوب  ذلك  قبل  سبقها  وعسكريا،  سياسيا  لها  الدعم 
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العام   الرمال يف  العالقة مرحلة االنفراج والتعاون منذ  1963العسكرية خالل حرب  إىل    1988،  لتدخل 

حدود الربية  تخللها تأسيس اتحاد املغرب العريب، لتعود العالقة إىل سابق عهدها من خالل إغالق ال 1994

، بعد اتهام الرباط املخابرات الجزائرية بضلوعها يف تفج� فندق أطلس أسني  1994ب� البلدين يف العام  

 .1994مبدينة مراكش يف العام 

الجزائرية، يف مشهد يتكرر كل فينة  - الخالف والتوتر إىل واجهة العالقات املغربيةويف الفرتة الراهنة، عاد  

املركز  سببه  لجبهة  واألخرى،  الجزائري  النظام  يوليه  التي  الكب�  والدعم  املغربية  الصحراء  قضية  ي 

اسرتاتيجية   ومصالح  حساسة  وقضايا  وملفات  واحدة  جغرافية  منطقة  تربطه�  فالبلدان  البوليساريو، 

مشرتكة، عىل الرغم من ذلك فلم تقف هذه الدوافع أمام األزمات املتكررة التي تسيطر عىل صفو العالقات  

 البلدين الجارين، ويف خضم ذلك تعيش العالقات ب� البلدين فصال جديدا من األزمة ترجع أسبابها إىل  ب�

 العديد من امللفات أبرزها: 

التي   املغرب عن طريق تسويق مجموعة من األسباب  العالقات مع  الجزائري بقطع  القرار  ال  وقد جاء 

 ريب، وتدور أهم املزاعم الجزائرية عرب التايل:  تستند عىل حقائق ملموسة بحسب متتبع� للشأن املغا

(املاك):  - القبائل  تحرير  حركة  بدعم  املغرب  اتهامات    اتهام  بتوجيه  الجزائرية  السلطات  قامت 

للمغرب بدعم حركة املاك التي تصنفها الجزائر كمنظمة إرهابية، وقد جاءت االتهامات الجزائرية  

بعد ترصيحات أدىل بها سف� املغرب الدائم لدى األمم املتحدة عمر هالل اتهم فيه الدبلوماسية  

تجاه حق تقرير املص�، وذلك بوضع نفسها موضع   الجزائرية باملزاجية واالزدواجية يف الخطاب

املدافع القوي يف قضية الصحراء املغربية، بين� تنفي ذلك الحق نفسه أمام  شعب القبائل، وهو 

عىل   ما اعتربته الجزائر انحراف خط� وحملة عدائية ضد الجزائر، وقد جاء رد الدبلومايس املغريب

مطان لع�مرة عىل التوايل يف كل من اجت�ع دول االنحياز  وزير خارجية الجزائري ر  ترصيحات إثر

 وأمام الجمعية العامة يف األمم املتحدة، 

ن رد ممثل املغرب إ ويعترب مراقبون أنه ال يوجد أي دالئل تؤكد ضلوع املغرب يف دعم حركة املاك، بل  

ماسية الجزائرية الذي يدرج  الدائم لدى األمم املتحدة جاء فقط يف نطاق الخطابات املكررة لرئيس الدبلو 

موضوع قضية الصحراء يف اجت�عات مخصصة للنقاش يف قضايا محددة. بين� تستع� السلطات الجزائرية  

التعامل مع الدول فبين� تقطع عالقاتها مع املغرب وتتهمه بتمويل واستخدام حركة    ،بازدواجية 

مع فرنسا التي تأسست الحركة عىل أراضيها  املاك لزعزعة استقرار الجزائر، ال تس� عىل نفس النحو  

 وتوفر لها الدعم  والح�ية الكاملة. 
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هو أن مبدأ حق تقرير املص� الذي تدعو  فحواها  ولذلك الرسالة التي أرادت إيصالها الدبلوماسية املغربية  

امل انفصايل أدخل  الجزائر هدفه هو تقسيم املغرب وتهديد لسيادته ووحدته عرب دعم كيان  نطقة  إليه 

كيان اتحاد املغرب    من خالل  اوازدهارهوقطع الطريق أمام تقدمها  واالنقسام،  م  ذاملغاربية يف أتون الترش 

ال املتوترة ب� املغرب والجزائر عىل خلفية دعم األخ�ة لجبهة  ذالعريب  العالقات  ي تجمد عمله بسبب 

 البوليساريو االنفصالية لوجيستيا وعسكريا. 

مل تتوقف االتهامات الجزائرية للمغرب عند هذا    الجزائر للمغرب بافتعال حرائق الغابات: اتهام   -

الحد، بحيث اتهمت الرئاسة الجزائرية عىل إثر اجت�ع للمجلس األعىل لألمن املغرب بالتورط يف 

حرائق الغابات التي اجتاحت ش�يل الجزائر، بحيث أعلنت السلطات الجزائرية أن هذه الحرائق  

(املاكم إرهابية  ج�عات  تدب�  بن  -ن  ج�ل  باغتيال  تورطه�  وكذلك  املغرب،  يدعمها  رشاد) 

 سلي�ن. 

من أجل إلقاء القبض عىل   الجهود قرر تكثيف     ،ك� أضافت الرئاسة الجزائرية أن املجلس األعىل لألمن

البيان يهد  اللت� بحسب هذا  دان األمن العام والوحدة  باقي املتورط� يف الجر�ت� واملنتم� للحركت�، 

 الوطنية، ال سي� املاك التي تتلقى دع� ومساعدة من أطراف خارجية بخاصة املغرب وإرسائيل. 

  ، الحقيقة العلمية، بحيث أن هذه الحرائق التي مل تنحرص فقط عىل الجزائر  فندتها هذه االتهامات التي  

بل اندلعت يف مناطق مختلفة من بقاع العامل يف أسرتاليا، دول أوروبية مختلفة، ودول بالقارة األمريكية  

أيضا، وذلك راجع إىل التغ�    للمغربكالواليات املتحدة وكندا ودول آسيوية كالهند والص�، بل امتدت  

ء الذي أدى إىل زيادة قوة وشدة  املناخي الناجم عن ارتفاع درجات حرارة الجو إىل مستويات قياسية اليش

 حرائق الغابات، هذا األمر الذي يجعل منطق احت�ل عمل عدايئ أو تخريبي صفريا. 

وقد اعترب مراقبون أن الجزائر تسعى إلثارة األزمات مع املغرب عىل  حساب تحويل النظام الجزائري بوصلة  

واالجت�عية الخانقة التي تضاعفت جراء أزمة    املشاكل الداخلية التي تستفحل البالد كاألزمة االقتصادية

 لة إخ�د الحراك الشعبي الجزائري نحو تصعيد التوتر مع املغرب. ف�وس كورونا باإلضافة إىل محاو 

من ب� األسباب التي استندت إليها الجزائر يف قطع عالقاتها مع املغرب هو    التطبيع مع إرسائيل: -

الفلسطينية ومبثابة  عىلو   .قضية تطبيع املغرب مع إرسائيل   الرغم أن الخطوة ال تخدم القضية 

القت رفضا شعبيا واسعا يف املغرب، إال أن ذلك ال يعترب دولة االحتالل، بحيث  تقوية مناعة شوكة  

من األسباب املنطقية التي �كن أن تبني عليها السلطات الجزائرية قرار قطع العالقات، فالجزائر  

  النظام ينتهجنفس  خالل اتفاق التطبيع مع إرسائيل،  أمنها القومي من  التي تتهم املغرب بتهديد  

عة مع إرسائيل منذ  عالقات طبيعية مع دول عربية مطبّ   اجية التعامل إذ أنه تربطه سياسة ازدو 
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عقود كمرص واألردن، ودول تسعى الجزائر إلقامة عالقات اسرتاتيجية معها من خالل دعم إحداث  

زائر وعىل رأسها اإلمارات التي تعترب عالقاتها مع إرسائيل األقوى ما ب�  مشاريع اقتصادية يف الج

العربية املطبعة. بل األبعد من ذلك العيار    Media Partفقد كشفت مجلة    ، الدول  مفاجئة من 

كشفت عن وجود اتفاق تجاري رسي بوساطة مرصية ب� قيادات الجيش الجزائري  الثقيل حين�  

 .2014وإرسائيل يف العام 

خرج رئيس الدبلوماسية الجزائرية ليعلن قطع العالقات مع املغرب يف مؤمتر صحفي  ،  لكل ذلك األسباب

نذ  الجزائري الذي كانت بداياته م-بعد اجت�ع للمجلس األعىل لألمن باستحضاره التاريخي للخالف املغريب

ن الرباط عرب أجهزتها  ك، مش�ا إىل أ حة ضد الجزائر آنذاحرب عدوانية مفتو   ، مته� املغرب بشن1963العام  

الج النطاق ضد  إعالميا وواسعة  يها بخلق إشاعات  زائر قيادة وشعبا، وقيام دبلوماسياألمنية تشن حربا 

ما قاله مندوب املغرب لدى األمم املتحدة عمر هالل  إىل  ونرش معلومات مغرضة عن الجزائر يف إشارة  

جدا وغ� مسؤول من خالل تطرقه لحق تقرير املص� لشعب   الذي اعترب لع�مرة ترصيحه انحراف خط� 

القبائل، منددا بصمت السلطات املغربية تجاه ذلك، وهو ما اعتربه الدبلومايس الجزائري داللة واضحة  

 عىل دعم السلطات املغربية من أعىل الهرم لهذه الترصيحات.

فه استخدام املغرب أراضيه كقاعدة خلفية  ك� أشار لع�مرة إىل أن عملية تطبيع املغرب مع إرسائيل هد

للتخطيط العتداءات خط�ة وممنهجة ضد الجزائر بالتعاون مع إرسائيل، بحيث اتهم السلطات املغربية  

مبنح موطئ قدم لقوة عسكرية أجنبية يف املنطقة املغاربية وهو ما يشكل عمال خط�ا ضد دولة جارة  

 الجوار والتعاون املوقعة ب� البلدين.معاهدة اإلخوة وحسن   5وانتهاكا لل�دة 

ته للمغرب، والتهمة هذه املرة دعم اإلرهاب وذلك عرب تحريض منظ�ت ا وقد واصل لع�مرة توجيه اتهام

حرائق الغابات التي شهدتها عدد من الواليات    الفتعالإرهابية كاملاك ورشاد لزعزعة استقرار وأمن الجزائر  

التجسس بحيث  قال لع�مرة أن االستخبارات املغربية تستخدم تكنولوجيا    الجزائرية، باإلضافة إىل تهمة

 جزائري�.  ومواطن�إرسائيلية عرب برنامج بيغاسوس للتجسس عىل مسؤول� 

ومل تقف الترصيحات والقرارات الجزائرية عند هذا الحد، بحيث أكد لع�مرة أن قرار قطع العالقات مع  

ونهايئ ال رجعة فيه و غ� قابل للنقاش، مته� املغرب عىل هامش اجت�ع وزراء  املغرب هو قرار سيادي  

الخارجية العرب بأنه السبب وراء تدهور العالقات ب� البلدين عىل خلفية ما أس�ها االعتداءات  

 املغربية يف محاولة لرضب استقرار ووحدة الجزائر. 

بل تجاوزت األمر بإعالنها    ، عالقات الدبلوماسيةمل تتوقف القرارات الجزائرية فقط عند نقطة قطع ال

الجزائر  مجالها الجوي أمام جميع  أغلقت  غلق األجواء الجزائرية يف وجه الط�ان املغريب، بحيث  
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املغربية   اململكة  متهمة  مغريب،  تسجيل  رقم  تحمل  التي  وكذلك  املغربية  والعسكرية  املدنية  الطائرات 

 امل�رسات العدائية تجاهها.  مبواصلة ما أسمته االستفزازات و 

ن يف الخطوط امللكية املغربية، عىل أن املغرب لن يترضر بشكل  و وعىل إثر هذه الخطوة، رصح مسؤول

كب� من هذا القرار، بحيث أنه لن يؤثر إال عىل  رحلة أسبوعيا تربط املغرب بكل من تونس، مرص، تركيا،  

املتوسط. يف ح� مل تصدر السلطات املغربية أي ردة فعل عىل وسيتم تحويل مسارها عرب البحر األبيض  

 الطائرات الجزائرية.   مبحيث الزال املجال الجوي املغريب مفتوح أما - املعاملة باملثل-  هذا القرار

 قطع العالقات بین الجزائر واملغرب إزاء قرار ردود األفعال ثانیا: 

الجارت� الجزائر واملغرب عىل إثر قرار أحادي الجانب اتخذته  توالت ردود األفعال حول قطع العالقات ب�  

 الجزائر ومن أبرزها: 

أصدرت     املغرب: بحيث  بذلك،  املعني  البلد  من  صادرة  العالقات  قطع  عن  األفعال  ردود  أوىل  كانت 

الجانب بالقرار األحادي  أن اململكة املغربية أخذت عل�  بيانا، أكدت من خالله  من    الخارجية املغربية 

السلطات الجزائرية بشأن قطع العالقات الدبلوماسية مع املغرب، وأوضح  البيان عىل أن املغرب يعرب 

عن أسفه لهذا القرار غ� املربر واملتوقع، بالنظر إىل التصعيد الذي تم رصده من الجانب الجزائري، رافضا  

ات الجزائرية للخروج بهذا القرار. ك� بشكل قاطع املربرات الزائفة بل العبثية التي استندت عليها السلط

وسيواصل العمل بكل حكمة    الجزائريأكد البيان عىل أن املغرب سيظل رشيكا موثوقا ومخلصا للشعب  

 .1ومسؤولية من أجل تطوير عالقات مغاربية مسؤولة وبناءة 

العالقات ب� البلدين،  أما رئيس الحكومة املغربية سعد الدين العث��، فقد أعرب عن أسفه ملا وصلت إليه  

العالقات إىل طبيعتها ب�   االتحاد املغاريب وعودة  بناء  أن  القريب، مؤكدا  الخالف يف  متمنيا تجاوز هذا 

البلدين الشقيق� هو قدر محتوم ورضوري متثيله املصالح املشرتكة وبناء املستقبل املشرتك، باإلضافة إىل  

التحديات الكربى من خالل العمل امل شرتك. مؤكدا يف اآلن ذاته، عىل أن املغرب يعترب استقرار  مواجهة 

 .2الجزائر وأمنها من استقرار املغرب وأمنه والعكس كذلك

 

، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021أغسطس   24املغرب يأسف لقرار ا�جزائر قطع العالقات و�رفض "الذرائع الواهية"، ا�جز�رة، بتار�خ  - 1

 الرابط

ـــــطس    24عر�ي، بتــار�خ    RTقــات مع ا�جزائر إ�� طبيع��ــا "قــدر محتوم"،  رئيس ا�ح�ومــة املغر�يــة: عودة العال  - 2 ـــ ـــ ، متوفر ع��  2021أغســ

 الرابطالرابط التا��: 
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https://arabic.rt.com/middle_east/1265856-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%85/
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العرش يجدد دعوته   السادس يف خطاب  امللك محمد  الجارين، كان  البلدين  الخالف ب�  وعقب تصاعد 

لفتح صفحة جديدة يف العالقات وطي الخالفات من خالل بناء عالقات ثنائية أساسها الثقة وحسن الجوار،  

ته للرئيس الجزائري داعيا إىل تغليب منطق الحكمة واملصالح العليا من أجل تجاوز الخالفات، موجها دعو 

إىل    يف هذا الجانب إىل العمل سويا عىل تطوير العالقات،  داعيا  إىل إعادة فتح الحدود املغلقة، مشددا  

وقد واجهت دعوة امللك محمد السادس لتجاوز    .1أن أمن الجزائر واستقرارها من أمن املغرب واستقراره.

 طاف إىل اتخاذ الجزائر قرار قطع عالقاتها مع املغرب.الخالفات، رفض بل تصعيد جزائري أدى يف نهاية امل

إىل إيجاد السبل إلصالح العالقات ب� البلدين يف سبيل  دعت األمم املتحدة الجزائر واملغرب    األمم املتحدة:

تحقيق األمن واالستقرار  يف املنطقة املغاربية، وقد أكد املتحدث باسم األم� العام لألمم املتحدة ستيفان  

دوجاريك إن املنظمة أخذت بعلم قرار الجزائر قطع العالقات الدبلوماسية مع املغرب، ومن هذا املنطلق  

ريك إىل أن األم� العام أنطونيو غوت�يش يشجع البلدين عىل امليض قدما نحو ترميم العالقات  أشار دوجا 

 .2مبا يحقق السالم واألمن االزدهار  لشعبي البلدين وللمنطقة ككل

ألن ذلك    � العالقات ب� الجزائر واملغربعىل رضورة تحس  واشنطن، أكدت  بدورها و   الواليات املتحدة:

لتحديات اإلقليمية بشكل أفضل، وقد أشار مسؤول يف الخارجية األمريكية عىل أن إدارة  سيدعم مواجهة ا

تؤمن بأن تحس�    أنهابالده اطلعت عىل التقارير التي تفيد قطع الجزائر عالقاتها مع املغرب، مؤكدا عىل  

خصوص فعال  بشكل  واإلقليمية  الثنائية  القضايا  معالجة  يف  سيساهم  البلدين  ب�  يتعلق  العالقات  ما  ا 

التكامل  باإلضافة إىل إنعاش  بالجرائم العابرة للحدود كالهجرة غ� الرشعية، اإلرهاب، تهريب املخدرات و 

 .3التجاري

 

ـــــبة الذكرى  - 1 ـــ ـــ ـــــادس بمناســ ـــ ـــ ـــــها الثقة �لمة متلفزة للملك محمد الســ ـــ ـــ ـــــاســ ـــ ـــ لتوليھ    22عاهل املغرب يدعو ا�جزائر لبناء عالقات ثنائية أســ

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021أغسطس  01ا�حكم، و�الة األناضول بتار�خ 

ــــالح العالقات، أخبار األمم املتحدة، بتار�خ  - 2 ـــ ـــ ــجع ا�جزائر واملغرب ع�� إيجاد طر�قة إلصــ ــ ـــ ـــ ــــطس   25األم�ن العام لألمم املتحدة ��ــ ـــ ـــ أغســ

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021

ــ�ن العالقات، ا�حرة، بتار�خ املغرب وا�جزائر.. ا�خارجية األم��  - 3 ـــ ــح أهمية تحســ ـــ ـــــطس   25كية تو�ــ ، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021أغســ

 الرابط

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-/2320755
https://news.un.org/ar/story/2021/08/1082032
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/08/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
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طالبت خارجية فرنسا عرب بيان لها كل من املغرب والجزائر العودة إىل منطق الحوار من أجل الدفع    فرنسا:

نحو مزيد من االستقرار يف املنطقة املغاربية، ك� أكدت متسك فرنسا بتعميق العالقات والحوار مع دول  

 . 1أساسيان بالنسبة لفرنسا املنطقة يف سبيل ترسيخ االستقرار واالزدهار فيها. باعتبار البلدان رشيكان 

توالت ردود أفعال العديد من املنظ�ت اإلقليمية عىل قرار الجزائر قطع عالقاتها مع     املنظ�ت اإلقليمية:

 املغرب كانت أبرزها:  

أكد املتحدث باسم االتحاد األورويب للشؤون الخارجية أن كال من املغرب والجزائر    االتحاد األورويب: -

مه�ن بالنسبة لالتحاد األورويب، ولذلك فإن االتحاد يويل أهمية للموضوع وذلك    يعتربان رشيكان

اد التزم عىل الدوام لتعزيز العالقات البناءة  ب� البلدين، مش�ا إىل أن االتح  يف سبيل رأب الصدع

توسط،  حاد من أجل املوالحوار والتعاون ب� الجارت� الجنوبيت� يف إطار سياسة الجوار ويف إطار االت

أنه عىل   أكد  إيجاد حل  ك�  إىل  ترمي  أي جهود  الرشيك� يف  املساعدة ودعم  لتقديم  استعداد 

 . 2مستدام من أجل عالقات أحسن بينه�

اإلفريقي: - ب�    االتحاد  الدبلوماسية  العالقات  لقطع  العميق  أسفه  عن  اإلفريقي  االتحاد  أعرب 

وامل األساسية  الدول  إحدى  واملغرب وه�  إىل  الجزائر  البلدين  داعيا  اإلفريقي،  االتحاد  يف  ركزية 

أي عمل من شأنه التصعيد يف األزمة مع دعوة الطرف� إىل االنخراط بجدية يف تبني    ع عناالمتنا 

نهج السالم والتعاون املثمر من أجل مصلحة البلدين. مؤكدا يف ذات الوقت، عىل استعداد االتحاد  

ا الستئناف  مبادرة  أي  لدعم  السالم  اإلفريقي  خدمة  يف  األخوية  املنطقة    رواالزدهالعالقات  يف 

 .3املغاربية خاصة واإلفريقية بشكل عام

العربية - الدول  إىل رضورة    جامعة  املتحدة  لألمم  العام  أمينها  عرب  العربية  الدول  جامعة  دعت 

الحفاظ عىل ضبط النفس ب� املغرب والجزائر، معربا عن أسفه ملا آلت إليه العالقات ب� البلدين  

عقب إعالن الجزائر قطع عالقاتها الدبلوماسية مع املغرب، معتربا إياهم بلدان رئيسيان يف منظومة  

 

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021أغسطس  25ا�حوار حال ألزمة ا�جزائر واملغرب، و�الة األناضول، بتار�خ  باريس تدعو إ�� - 1

ـــــيـة مع امل  - 2 ـــ ـــ ـــــطس   26غرب، جرايزس، بتـار�خ  االتحـاد األورو�ي �علق ع�� قرار قطع العالقـات الـدبلومـاســ ـــ ـــ ، متوفر ع�� الرابط 2021أغســ

 الرابطالتا��: 

ـــــتئنــاف العالقــات ب�ن املغرب وا�جزائر،    - 3 ـــ ـــ ـــــتعــداده لــدعم أي مبــادرة الســ ـــ ـــ عر�ي، متوفر ع�� الرابط التــا��:   RTاالتحــاد اإلفر�قي �علن اســ

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-/2345909
https://www.djazairess.com/eldjadida/158987
https://arabic.rt.com/middle_east/1266479-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
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ريب املشرتك، مضيفا إىل أن األمل معقود عىل استعادة الحد األد� من العالقات مبا يحافظ  العمل الع

 .1عىل مصالح واستقرار البلدين

دعت منظمة التعاون اإلسالمي عىل إثر بيان صادر عنها، الطرف� إىل    منظمة التعاون اإلسالمي:  -

را للتاريخ واملصالح املشرتكة التي  تغليب مبدأ حسن الجوار وتغليب املصالح العليا للبلدين، نظ

املغ أن  املنظمة  أكدت  ك�  ومؤثران تجمعه�،  فاعالن  عضوان  والجزائر  اإلسالمي    رب  العمل  يف 

 .2املشرتك، ك� دعت إىل اعت�د لغة الحوار وتبادل وجهات النظر لحل الخالفات العالقة بينه�

الدول العربية عن آسفها لقرار الجزائر قطع العالقات مع املغرب وكانت    العديد منأعربت    الدول العربية:

 كالتايل:   الفعل أبرز ردود  

قت عىل قرار قطع الجزائر عالقاتها مع  كانت السعودية أوىل الدول العربية التي علّ   السعودية: -

العالقات ب� ت الخارجية السعودية، عن آسف حكومة بالدها ملا آلت إليه تطورات  املغرب، إذ عربّ 

. ك� دعت البلدين إىل تغليب لغة الحوار والدبلوماسية إليجاد حلول للمسائل  الشقيق� البلدين  

الخالفية، مبا يسهم يف فتح صفحة جديدة للعالقات يف أرسع وقت ممكن. وذلك مبا يعود بالنفع  

 مل العريب املشرتك. عىل شعبي البلدين يف سبيل تحقيق األمن واالستقرار يف املنطقة ولتعزيز الع

، أجرى وزير الخارجية السعودي  وعىل ضوء األزمة الدبلوماسية التي متر بها العالقات ب� البلدين -

بحث من خاللها حسب    الجزائري،-بن فرحان آل سعود محادثات هاتفية مع نظرائه املغريب  فيصل

قق مصالح البلدين، باإلضافة  ما تناقلته وسائل إعالم سعودية سبل تعزيز العالقات الثنائية مبا يح 

 لبحث التطورات اإلقليمية والدولية ذات االهت�م املشرتك.

  .إىل جانب السعودية، تحاول مرص لعب دور  الوسيط يف أزمة العالقات املغربية الجزائرية مرص:   -

بأن  رصية،  ففي خضم قرار  الجزائر قطع عالقاتها الدبلوماسية مع املغرب، أعلن بيان للخارجية امل

وزيرها سامح شكري أجرى محادثات هاتفية مع كل من وزيري خارجيتي املغرب والجزائر، تطرق  

من خاللها للتطورات األخ�ة التي شهدتها العالقات ب� البلدين، وسبل الدفع قدما لتجاوز ظروف  

 

ــــــعيد،   - 1 ــــــبط النفس وتجنب التصــ ــــــطس   25، بتار�خ Rue 20جامعة الدول العر�ية تدعو املغرب وا�جزائر إ�� ضــ ، متوفر ع�� 2021أغســ

 الرابطالرابط:  

ــــــالمي، بتار�خ  - 2 ـــ ــــــا�ح العليا بي��ما، منظمة التعاون اإلســ ـــ ــــــالمي تدعو ا�جزائر واملغرب إ�� �غليب املصــ ـــ ــــــطس   25منظمة التعاون اإلســ ـــ أغســ

 الرابط، متوفر ع�� الرابط: 2021

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://rue20.com/529477.html
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=29379&t_ref=18484&lan=ar
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ل حلحلة  األزمة ب� الطرف�. ك� أكد شكري عىل رضورة إعالء لغة الحوار والحلول الدبلوماسية 

املسائل والقضايا الخالفية العالقة ب� البلدين، وذلك يف سبيل تعزيز العمل العريب املشرتك الذي  

 . 1تضطلع فيه كل من املغرب والجزائر بدور محوري يف آلياته املختلفة

ىل املنطقة، عرب البلد املغاريب الذي يعا� من أتون رصاع امتد لسنوات كانت له انعكاسات ع  ليبيا:  -

ملا آلت إليه العالقات ب� البلدين، وقد دعا بيان صادر عن الخارجية الليبية باعتبار ليبيا  ن أسفه  ع

ترأس الدورة الحالية لوزراء خارجية اتحاد املغرب العريب، الدولت� إىل ضبط النفس وعدم التصعيد  

التي    والتمسك العرتباملبادئ واألهداف املشرتكة  اتحاد املغرب  يب وذلك خدمة  أسس من أجلها 

 .2الزدهار املنطقة وتطلعات شعوبها

أما األردن التي تربطها عالقات متميزة باملغرب، فهي أيضا أعربت عن أسفها للتطورات  األردن:   -

األخ�ة التي شهدتها العالقات الجزائرية املغربية، داعية يف بيان أصدرته وزارة الخارجية إىل تغليب  

ات عرب  هذا الخيار  للعودة بالعالقات إىل طبيعتها مبا يعزز أمن  لغة الحوار، وحل جميع الخالف

واستقرار وازدهار املنطقة، ويرسخ دور البلدين الهام يف منظومة العمل العريب املشرتك. ك� أكد  

البيان حرص األردن الدائم لتعزيز العمل العريب املشرتك، ورأب الصدع والخالف ب� األشقاء العرب،  

 . 3صل والحوار خدمة ملصالح القضايا العربيةوإدامة التوا

أعربت الخارجية اإلماراتية هي أيضا عن أسفها لقطع العالقات الدبلوماسية ب� الجزائر    اإلمارات: -

اإلمارات الدائم عىل استقرار    ها عبد الله بن زايد آل نهيان حرصواملغرب، بحيث أكد وزير خارجيت 

  وقوة العالقات العربية ووحدتها وتطويرها ملا يخدم مصلحة شعوبها ويعزز ازدهارها ونهضتها،

البلدين   اإلمارات تربط عالقات أخوية متينة مع كال  أن  اإلماراتية عىل  الخارجية  بيان  أشار  ك� 

 

ــــــر تتدخل الحتواء األزمة  - 1 ــــــطس   27ب�ن ا�جزائر واملغرب ودفع العالقات بي��ما، الوطن نيوز،  مصــ ، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021أعســ

 الرابط

ـــــية مع املغرب،  - 2 ـــ ــــــــ   26عر�ي، بتار�خ   RTليبيا �علق ع�� قرار ا�جزائر قطع عالقا��ا الدبلوماســ ، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021طس  أغســ

 الرابط

ـــــول، بتـار�خ    - 3 ـــ ـــ ـــــطس   26األردن يـأمـل بتغليـب "لغـة ا�حوار" �� أزمـة ا�جزائر واملغرب، وـ�الـة األنـاضــ ـــ ـــ ، متوفر ع�� الرابط التـا��: 2021أغســ

 الرابط

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.elwatannews.com/news/details/5661040
https://arabic.rt.com/middle_east/1266174-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/2347286
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مع توجه الدولة الداعم لكل الجهود املشرتكة وذلك مبا    ينسجمى إىل تطويرها وتنميتها مبا  وتسع

 .1يخدم قضايا ومصالح املنطقة العربية

ملا آلت إليه األوضاع ب� املغرب والجزائر، معربة  أعربت الخارجية الكويتية عن أسفها  الكويت:   -

عن أملها لطي صفحة هذه األزمة عرب الحوار مبا يضمن عودة العالقات عىل نحو يحقق مصالح  

   البلدين ويخدم ويعزز العمل العريب املشرتك وذلك ملواجهة التحديات التي تعا� منها املنطقة.

لبحرينية عن أسفها ملا وصلت إليه العالقات ب� املغرب ومن جانبها، أعلنت الخارجية االبحرين:   -

والجزائر، داعية إىل حل الخالفات بالطرق الدبلوماسية انطالقا من الدعوة التي وجهها امللك محمد  

السادس يف خطاب عيد العرش، ك� أكدت عىل أهمية تقوية العالقات البينية العربية والعمل عىل 

 .2وفتح صفحة من العالقات مبا يخدم مصالح البلدين تعزيزها وتجاوز كل الخالفات

ويف نفس السياق، أعربت العراق عن أسفها لقطع العالقات ب� املغرب والجزائر، موجهة  العراق:  -

لدبلوماسية لحل الخالفات البينية. ك� وجهت دعوتها للجانب�  دعوتها للطرف� العت�د الطرق ا

تحقيق عالقات مستقرة، بعيدا عن التصعيد الذي له تداعيات  إىل السعي نحو كل ما من شأنه  

سلبية عىل مصالح البلدين، واالعت�د عىل السبل الدبلوماسية بالجلوس عىل طاولة الحوار لحل  

 .3الخالفات ومحاولة إصالحها

 الجزائریة -سیناریوهات مستقبل العالقات املغربیةثالثا: 

 الجزائرية سيناريوه� وه�:-املغربيةيحكم مستقبل العالقات 

   سیناریو التھدئة وتحسین العالقات:
خصوصا يف ظل الوضع الراهن التي تشهده العالقات  أو شبه  إمكانية حدوث هذا السيناريو  ضعيفا    تبقى 

، ولكن يبقى  تشبت الجزائر بقرار قطع العالقات  الجزائرية من توتر  وصل إىل أعىل مستوياته-املغربية

وقبلت الدعوة املغربية من أجل درء الخالفات وفتح صفحة  ها  ممكنا يف حالة تراجعت الجزائر عن قرار 

 

 الرابطبط التا��: ، متوفر ع�� الرا2021أغسطس  26اإلمارات �علق ع�� قطع العالقات ا�جزائر�ة املغر�يةـ سبوتنيك، بتار�خ  - 1

ـــــ متوفر ع�� الرابط التا��: 2021أغســــطس    26ال�و�ت والبحر�ن تأســــفان لقطع العالقات ا�جزائر�ة املغر�ية، ا�خليج أونالين، بتار�خ   - 2 ـــ ـــ ـــ ـــ

 الرابط

 الرابط، متوفر ع�� الرابط التا��: 2021أغسطس  27العراق يأسف لقطع العالقات ب�ن ا�جزائر واملغرب، و�الة األناضول، بتار�خ  - 3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108261049946459-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/2348311
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  تكامل إقليمي اقتصادي عرب  جديدة يف العالقات مبا يخدم مصلحة البلدين واملنطقة املغاربية من خالل 

هذا    ذي بقي جامدا نتيجة الخالف السائد منذ عقود ب� البلدين، ك� يبقى إحياء اتحاد املغرب العريب ال

الذين يحضون    املؤثرين ممكنا يف حالة كانت هناك وساطة ألحد الفاعل� الدولي� أو اإلقليمي�   السيناريو 

الخالفات الدولت�، وذلك من خالل حلحلة  القرار يف  لدى صناع  الدائم  كرس جليد  ل  باهت�م  �  بالتوتر 

 البلدين. 

 سیناریو التصعید والقطیعة:  
استمرار �ط التوتر والخالف    من خالل يف ظل راهن العالقات املغربية الجزائرية    سائد يبقى السيناريو ال

الذي وصل إىل حد القطيعة الدبلوماسية، وذلك راجع إىل مجموعة من االعتبارات يحكمها منطق املصلحة  

الجزائرية إىل وضعها الطبيعي عرب االنفتاح إىل  -والزعامة اإلقليمية، فمن جهة، فإن إعادة العالقات املغربية

وباألخص يف الجزائر التي تعول    ، صالح  السلطة الحاكمة يف البلدينالتعاون والرشاكة وفتح الحدود ليس يف

مؤسستها العسكرية عىل طول أمد الرصاع من أجل تحقيق مزيد من املكاسب من وراء هذا النزاع، ومن  

جهة أخرى فإن التنافس اإلقليمي عرب تبوء مكانة إقليمية بارزة من خالل قيادة املنطقة املغاربية تعترب  

  )1( الجزائرية.-طبات التي تقف أمام أي إصالح يف العالقات املغربيةمن امل

 

 . رصد) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل1(

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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