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 المرصد المغاربي

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

فی لیبیا، تونس، املغاربي 

 وموریتانیا الجزائر، املغرب

 د. نورة الحفیان: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"
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 املرصد بوابات
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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،  

 :تفاعالتها اإلقليمية والدولية، وذلك عىل النحو التايلوكذلك 

 املحور األول: تطورات العالقات الجزائریة ـ املغربیة

، عدداً من التطورات املهمة التي كانت لها  2021شهدت العالقات الجزائرية ـ املغربية خالل شهر أكتوبر  

 املنطقة، ومن بينها: انعكاساتها عىل أ�اط ومستويات التفاعالت في� بينها، وعىل

 ز عبر املغربالجزائر وقف إمدادات الغا قرارـ 1

 

�ة توتر العالقات مع املغرب، وقف إمدادات الغاز عرب  تقررت الجزائر ويف خطوة متوقعة جراء تصاعد و 

األورويب الغاز   أنبوب  الغاز إلسبانيا عرب  توريد  املغربية، وذلك من خالل عدم تجديد عقد  - األرايض 

، ف� هي سياقات القرار 2021والذي انتهى مبتم شهر أكتوبر    "جي إم إي"املغاريب والذي �ر عرب املغرب  

 وتداعياته؟ 

الجزائريةأمرت   التجارية مع الرشكة املغربية،  الرئاسة  العالقة  الوطنية سوناطراك بوقف  ، الرشكة 

أكتوبر، وقد عزت ذلك من    31يخ  واملنتهي بتار  2011وعدم تجديد العقد معها الساري منذ عام  

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%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-/2408221
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الجزائر الذي �س بوحدة   خالل بيان صادر عنها إىل امل�رسات ذات الطابع العدوا� من املغرب تجاه 

 األخ�ة. 

وانطالقا من هذا القرار، أعلنت وزارة التحول البيئي اإلسبانية املسؤولة عن الطاقة واملناجم الجزائري أنه  

لجزائري إىل إسبانيا عرب خط أنابيب الغاز ميدغاز ومجمعات تحويل الغاز  سيتم ض�ن إمدادات الغاز ا

 الطبيعي املسال. 

كيلومرتا داخل املغرب،   540كلم، منها  1400عىل طول  للرشكة املغاربية األوروبيةو�تد هذا الخط التابع 

األنبوب، ما يوازي  باملئة من الكمية املتدفقة يف    7وهو ما يخول املغرب الحصول عىل حقوق املرور بواقع  

مليار مرت مكعب سنويا. وكان املغرب    1.3مليون مرت مكعب كمتوسط سنوي، ويأخذ املغرب حوايل    700

الغاز   من  سنوية  كميات  إىل  باإلضافة  عبور،  كحقوق  مالية  عائدات  األنبوب يف شكل  هذا  من  يستفيد 

 ق البالد. الطبيعي يتم استخدامها يف تشغيل محطت� لتوليد الكهرباء ش�ل رش 

املكتب الوطني املغريب للكهرباء واملاء  وفي� يخص تأث�ات وقف إمدادات الغاز عىل املغرب، فقد أعلن  

، بأن قرار الجزائر عدم تجديد االتفاق بشأن خط أنبوب لح للرشب واملكتب الوطني للهيدروكربوناتالصا

األورويب، لن يكون له حاليا سوى تأث� ضئيل عىل أداء النظام الكهربايئ الوطني، ونظرا ألن  -الغاز املغاريب

�ن استمرارية إمداد البالد بالكهرباء،  األمر كان متوقعا، فقد أكد املكتب أنه تم اتخاذ الرتتيبات الالزمة لض

 من خالل دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة. 

، إن عدم تجديد عقد توريد الغاز الجزائري إىل إسبانيا عرب األرايض  الحكومة املغربية ومن جانبها، أكدت  

ون له أي تأث�ات عىل إنتاج الكهرباء، موضحة عىل أن سعر الكهرباء لن يعرف أي ارتفاع  املغربية لن يك

يف ظل هذه الخطوة، ألن الكمية التي كان يأخذها املغرب من أنبوب الغاز، مل تكن موجهة الستع�الت 

 املواطن�، بل كان يذهب جزء منه إلنتاج الكهرباء. 

باعتبار الجزائر املورد الرئييس للغاز الطبيعي لها، فستكون    إسبانيا  أما في� يخص تداعيات هذا القرار عىل

خالل  يتم تصدير ما ال يقل عن نصف استهالكها السنوي من الغاز من    1996مؤثرة، بحيث أنه منذ عام  

األورويب، ولذلك تتخوف إسبانيا بأن  -مليار مكعب من الغاز الطبيعي عرب هذا الخط املغاريب  10تزويد  

يكون للقرار تأث�ات سلبية من خالل خفض الكميات التي تحصل عليها من الجزائر، ليس فقط عىل  

 صعيد الخصاص وإ�ا أيضا عىل مستوى سعر الغاز. 

التي طرحتها الجزائر من خالل ض�ن  ويف معرض ذلك، أكد مجموعة من   البدائل  الخرباء إىل أن 

اإلمداد عرب مجمعات تحويل الغاز الطبيعي املسال وخط أنابيب الغاز ميدغاز ، لن يكون كافيا ملد  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.hespress.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A8-897357.html
https://www.maghrebvoices.com/latest-news/2021/11/01/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.maghrebvoices.com/latest-news/2021/11/01/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.maghrebvoices.com/latest-news/2021/11/01/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.maghrebvoices.com/latest-news/2021/11/01/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A/2412179
https://www.maghrebvoices.com/trends/2021/11/02/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%9F
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إسبانيا والربتغال بكل حاجياته�، م� سيضطر الجزائر إىل البحث عن بدائل للنقل عرب األساطيل البحرية،  

 ذي ستكون له تأث�ات عىل السعر واألرباح.هذا األمر ال

جراء هذا القرار، فتربز من خالل طول وعمق أنبوب الغاز    بالجزائرأما في� يخص األرضار التي ستلحق  

نة، ك� ستضطر الجزائر إىل تصدير  الجديد مع إسبانيا، وهو ما س�فع من حجم املخاطر ومن تكلفة الصيا

الغاز إىل إسبانيا، وبالتايل إىل أوروبا عرب السفن، أضف إىل ذلك ارتفاع كلفة النقل وتحويل الغاز املسال إىل  

طبيعي. أما أبرز الخسائر التي ستتكبدها الجزائر فتتمثل يف السمعة، إذ أن هذا القرار سيؤثر بشكل كب�  

للطاق  الدولية  السوق  االعتبارات  عىل  غلبة  خالل  من  فيه  موثوق  غ�  طرف  بصورة  ستظهر  بحيث  ة، 

السياسية عىل سياستها االقتصادية، وبالتايل فإن أي مزود مستقبيل سيضع رشوطا يف حال عدم االلتزام  

 وتوقف التوريد ألي سبب من األسباب وتربز أهمها من خالل الرشوط الجزائية. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1394935/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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 : غربیةاملورینسو يف الصحراء الیة بعثة تمدید وال ـ 2

 

، تجديد والية بعثة األمم املتحدة املينورسو ملدة عام إضايف،  2602/2021قرر مجلس األمن طبقا للقرار رقم  

أكتوبر   31وقد جاء يف القرار الذي تقدمت به الواليات املتحدة، بأن املجلس مدد والية البعثة إىل غاية  

 بل امتناع روسيا وتونس عن التصويت.صوتا يف مقا 13. بأغلبية 2022

 ، التأكيد عىل مجموعة من النقاط، وهي كالتايل: حيثيات القراروقد جاء يف 

تأكيد املجلس عىل رضورة مواصلة مسلسل الدوائر املستديرة وتشجيع استئناف املشاورات ب�   -

 املبعوث األممي وأطراف النزاع، ويتعلق األمر بكل من املغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.

رضورة التزام األطراف بالدفع قدما نحو العملية السياسية برعاية األمم املتحدة، وبدون رشوط  -

ية عادلة  مسبقة، من خالل تحيل األطراف املعنية باملسؤولية والواقعية للوصول إىل حلول توافق

 ومستدامة، 

تقديم كل سبل الدعم واملساعدة املناسبة ملسار التفاوض، مع التأكيد عىل رضورة االحرتام الكامل   -

 لالتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها في� يتعلق مبسألة وقف إطالق النار. 

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/2021/10/1086272
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م املتحدة أو أن  االمتناع عن أي من األع�ل التي �كنها أن تقوض املفاوضات التي تيرسها األم  -

 تزيد من عدم االستقرار الوضع يف الصحراء. 

رضورة إظهار اإلرادة السياسية والعمل عىل توف� املناخ املالئم للحوار والتشاور، مبا يضمن تنفيذ   -

 .2007قرارات مجلس األمن منذ عام 

ة إىل الصحراء،  حث جميع األطراف والدول املجاورة إىل االنخراط بشكل مثمر مع بعثة األمم املتحد -

وذلك من أجل امليض قدما نحو تخفيف التوتر واالنخراط الكامل يف املسلسل التفاويض للوصول  

 إىل حلول تريض جميع األطراف املعنية.  

عرب نائب املندوبة األمريكية يف األمم املتحدة، ريتشارد مايلز،    يات املتحدة الوال وعىل ضوء ذلك، رحبت  

إىل   الجديد  األممي  للمبعوث  واشنطن  دعم  أكد  ك�  املينورسو،  مهمة  متديد  قرار  األمن  مجلس  مترير 

وصل  الصحراء، ستيفان دي ميستورا. في� دعا جميع أطراف النزاع إىل االنخراط الكامل والبناء من أجل الت

إىل حل واقعي ودائم للنزاع. ك� أكد أن الواليات املتحدة تنظر إىل مبادرة الحكم الذايت التي قدمها املغرب  

 عىل أنها مبادرة جادة وذي مصداقية وواقعية وإحدى املقاربات املمكنة لتلبية هذه التطلعات. 

، فقد امتنعت عن التصويت عىل مرشوع القرار الذي تقدمت به الواليات املتحدة، بحيث أشار  روسياأما  

املبعوث الرويس، إىل األسباب واالعتبارات التي أدت إىل امتناع روسيا عن التصويت عىل مرشوع القرار،  

ل الوسطية التي قدمتها روسيا،  والتي تعود باألساس إىل عدم األخذ بع� االعتبار التعليقات املعقولة والحلو 

باإلضافة إىل عدم  العناية بعدد من املقرتحات البناءة التي قدمها أعضاء آخرون يف مجلس األمن. مش�ا  

إىل أن بالده تختلف عىل الطريقة التي متت بها صياغة بعض أحكام مرشوع القرار، لكن باملقابل تؤكد  

ر رئييس يف تحقيق االستقرار من خالل خلق ظروف مواتية عىل  دعمها الثابت لعمل املينورسو التي لها دو 

 األرض تساعد عىل العودة إىل منطق الحوار وتعزيز عملية السالم. 

امتنعت   ح�  و   تونس يف  التصويت،  عن  األمن،  مجلس  يف  العربية  املجموعة  ترأس  األمر  التي  أرجعت 

إىل حل سيايس   للتواصل  الحوار  لغة  الصحراء، وتغليب  التعاطي مع ملف  اإليجايب يف  بالحياد  لتمسكها 

مقبول، يعزز االستقرار يف املنطقة، ويفتح آفاقا واعدة لتعزيز التعاون ب� األعضاء يف اتحاد املغرب العريب  

والتنموية املشرتكة. وانطالقا من ذلك أكدت    يف سبيل القدرة عىل رفع التحديات األمنية واالقتصادية 

التزامها بالرشعية الدولية وبدور األمم املتحدة يف صون السلم واألمن الدولي� من أجل التوصل إىل  

 حل سيايس لقضية الصحراء.

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/2021/10/29/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.maghrebvoices.com/front-page/2021/10/29/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.maghrebvoices.com/front-page/2021/10/29/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://news.un.org/ar/story/2021/10/1086272
https://www.eremnews.com/news/maghreb-news/2351504
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بقرار متديد    ارجية املغربية الخأما أطراف النزاع، فقد تأرجحت املواقف ب� اإلشادة والرفض، إذ أشادت  

والية بعثة املينورسو لسنة إضافية، بحيث اعتربه وزير الخارجية املغربية نارص بوريطة، قرار مهم من حيث  

املضمون واملواقف املعربة عنه، خصوصا يف السياق الذي جاء فيه من خالل تأم� معرب الكركرات الذي  

القارة اإلفريقية، واالعرتاف األمرييك مبغربية الصحراء، وفتح العديد  يربط املغرب مبوريتانيا ومنها إىل بلدان  

من الدول قنصلياتها باألقاليم الجنوبية، وهي مكتسبات تم تضمينها يف خضم القرار األممي، مش�ا عىل  

األمن   مجلس  قرار  قدمها  املكتسبات  هذه  وتحركات    2602أن  مناورات  عىل  ومبارشة  كأجوبة رصيحة 

 الرتابية.     خصوم الوحدة

مش�ا يف هذا الجانب إىل إشارة القرار رضورة  العودة إىل املوائد املستديرة، مبشاركة كافة األطراف جاء ردا  

املسلسل   لتدب�  الوحيدة  اآللية  يشكل  الذي  األخ�  هذا  املبدأ،  لهذا  القرار  بتضم�  الجزائر  رفض  عىل 

ق عليه، ويف هذا اإلطار أوضح بوريطة أن القرار ذكر  السيايس، وذلك انطالقا من حل واقعي ودائم ومتواف

مرات وهي داللة تحيل إىل أن مجلس األمن حدد األطراف املعنية، معتربا الجزائر لها مسؤولية    5الجزائر  

بقدرة مسؤوليتها يف خلق هذا النزاع واستمراره، ك� أشار رئيس الدبلوماسية املغربية إىل أن القرار أجاب  

ف إطالق النار، من خالل معرفة الطرف غ� امللتزم به، موضحا أن القرار أكد عىل املكتسبات  عىل مسألة وق

التي حققها املغرب انطالقا من مقرتح الحكم الذايت الذي قدمه املغرب باعتباره حل واقعي وعميل ومتوافق  

 عليه من طرف املجتمع الدويل. 

غربية، واعتربته الخارجية الجزائرية  يد بعثة املينورسو يف الصحراء العىل قرار تجد   الجزائرفي� اعرتضت  

بأنه قرارا غ� حيادي ومتحيز للمغرب، معربة عن أسفها العميق لقرارات مجلس األمن، مش�ة إىل أن  

بعض األعضاء املؤثرين يف  القرار يفتقر إىل املسؤولية والتبرص جراء الضغوط املؤسفة امل�رسة من قبل  

 مجلس األمن. ك� عربت عن عدم دعمها لهذا القرار الذي اعتربته تشجيع للمواقف االبتزازية للمغرب. 

الخارجية ،  ميا ال رجعة فيه. ك� أشار بيان  ك� عربت عن رفضها العودة إىل املفاوضات واعتربته موقفا رس

تقالل الشعب الصحراوي سيكون ظاملا وخط�ا وسيفيض  إىل أن "أي مسعى يتجاهل حق تقرير املص� واس

 حتميا إىل نتائج عكسية، مبا سيؤدي إىل زيادة التوتر وعدم االستقرار يف املنطقة". 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.snrtnews.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-5-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://www.snrtnews.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-5-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://www.snrtnews.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-5-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://www.maghrebvoices.com/latest-news/2021/11/03/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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 : ق التسلح بین املغرب والجزائرابسـ 3

 

ن إىل  ا الدولت، اتجهت  ه�ارتفاع حدة التوتر السيايس بينو مع اشتداد األزمة السياسية ب� املغرب والجزائر  

عقد العديد من صفقات األسلحة استعدادا ألي احت�لية ملناوشات عسكرية ب� الطرف�. وقد كشف تقرير  

إىل أن الجزائر تعد أكرب مستورد لألسلحة    2021يف مارس    SPIRI)(معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالم  

ب�   ما  اإلفريقية  القارة  يليها  بامل  4.3بنسبة    2020إىل    2016يف  العاملية  األسلحة  ئة من إج�يل واردات 

 باملئة.   0.9املغرب بنسبة 

أرقام استثنائية وضخمة    2022يف مشاريع امليزانية للعام    ا ويف ظل الوضع القائم ب� البلدين، فقد خصصت

مليار    5.6، وصلت ميزانية الدفاع إىل  2022لعام    قانون املالية املغريبمخصصة للدفاع، فوفق مرشوع   

ك� تم تخصيص    مليون دوالر،  589، بزيادة قدرها  2021باملئة عن ميزانية    12دوالر أي بارتفاع قدره حوايل  

آالف   10يف املئة من مناصب الشغل إلدارة الدفاع أي مبجموع    40، حوايل  2022وفق قانون املالية  

مليون درهم كقيمة    953مليار و    115منصب شغل. ك� خصص قانون املالية املقبل مبلغ    800و  

فت أيضا املبيعات للنفقات املخصصة لرشاء وإصالح معدات القوات املسلحة امللكية، يف ح� تضاع

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/10/21/%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%B1-2/
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مليارات دوالر يف العام    4، مقابل  2021مليار دوالر خالل العام    8.5العسكرية من واشنطن إىل الرباط إىل  

2020 . 

للمغرب، وفق اتفاق    الرتكية"  2"ب� قدار يت يب  ويف نفس السياق، لقد تم تسلم الدفعة األوىل من مس�ات  

طائرة من مصنعها الرتيك، ك� أبدى املغرب رغبته يف اقتناء النسخة   13مليون دوالر يتضمن توريد  80ب 

. ويرجع تفضيل  2023"عند عرضها للبيع من قبل تركيا يف    3املتطورة من هذا السالح الجوي "ب� قدار يت يب  

 ليبيا وسوريا وقره باغ، وقدرتها عىل تلبية حاجياته التكتيكية  املغرب للمس�ات الرتكية نتيجة أدائها الجيد يف

 واالسرتاتيجية. واألهم من ذلك أن تركيا ال تفرض رشوطا عىل عمالئها عىل غرار  الواليات املتحدة وفرنسا. 

غرب كأول زبون للواليات املتحدة يف منطقة ش�ل  فقد صنف امل   مجلة فوربسويف نفس السياق، فحسب 

مليار دوالر، كانت أغلبها موجهة للقوات    10.3، بحجم صفقات بلغت  2019إفريقيا والرشق األوسط يف عام  

وافقت وزارة الدفاع األمريكية عىل إبرام صفقة مع املغرب تبلغ حوايل    2020امللكية الجوية املغربية. ويف  

ك  240 باتريوت  مليون دوالر.  دفاع جوي  منظومة  اشرتى  املغرب  أن  األمريكية  التجارة  إدارة  أعلنت   �

للقوى   الجوية  التهديدات  إبطال  وهدفه  املدى  متوسط  أرض/جو  صواريخ  نظام  وهو  الصنع،  أمريكية 

 الخارجية. 

تزم  ك� تش� العديد من التقارير، دخول إرسائيل عىل خط تطوير القدرات التسليحية للمغرب، بحيث تع

تصنيع   وحدة  مغريب  "كاميكاز"إنشاء  األمني  -بتعاون  التعاون  تعزيز  إطار  يف  وذلك  باملغرب،  إرسائييل 

 العسكري بينه�، ك� سيشمل البحث والتطوير يف املجال السيربا� واملعرفة والتكنولوجيا العسكرية. 

قدرها    بزيادة  2022مليون دوالر لعام    700أيضا من ميزانيتها العسكرية بقيمة    الجزائرملقابل، رفعت  ويف ا

دوالر، وتهيمن ميزانية الدفاع عىل النسبة األكرب من    9.7، لتصل إىل  2021باملئة مقارنة مع ميزانية    7.8

امليزانية العامة، ويرجع العجز التي تعانيه املوازنة العامة للمخصصات املالية الكب�ة املخصصة لإلنفاق  

 العسكري.

وتربم الجزائر سنويا صفقات ضخمة للمؤسسة العسكرية التي تحظى مبعاملة تفضيلية من طرف روسيا 

متسك الجزائر بدول معينة يف تزويد ترسانتها العسكرية، ويرجع    SPIRIوالص�. وكشف تقرير ستوكهومل  

روس وتزود  للجزائر،  األسلحة  بيع  عىل  الدول  وبعض  املتحدة  الواليات  تحفظ  إىل  الجزائر  األمر  يا 

 باملئة.  11باملئة ثم أملانيا  13باملئة، والص�  67باحتياجات ترسانتها التسليحية بنسبة 

املختصة يف الشؤون العسكرية، فإن الجزائر ستكون ضمن    " MILITARY WATCHووفق مجلة " 

"، ك�  400" بعد حصولهم عىل نسخة "إس    500دول املرشحة  للحصول عىل نظام "إس    3قامئة من  

 ".57-سوستكون الجزائر من ضمن الدول املحتمل رشائها ملقاتالت الجيل الخامس الروسية "

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.dailysabah.com/arabic/politics/2021/09/22/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-2
https://lakome2.com/armement/229139/
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5151
https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/10/21/%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%B1-2/
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وال تخضع ميزانية الدفاع يف الجزائر لرقابة املؤسسات الترشيعية وال ألي مساءلة برملانية أو تحقيق، وال  

 تصنيفها عىل أنها أرسار للدولة. يحتوي قانون املالية السنوي عىل التفاصيل املؤسسة العسكرية بحيث يتم  

بأن واردات املغرب والجزائر    SIPRIتقرير  ويف إطار التسابق نحو التسلح ب� املغرب والجزائر، فقد كشف  

يف املائة من إج�يل الواردات اإلفريقية من    70، شكلت حوايل  2020-2016من األسلحة  يف الفرتة ما ب�  

 األسلحة الرئيسية. 

، إىل عدة أمور  الدفاعي   وإنفاقاه�وترجع الزيادة وراء رفع كل من املغرب والجزائر قدراتهم التسليحية  

 من أبرزها،  

د�ومة توتر العالقات ب� البلدين بسبب قضية الصحراء الغربية، بحيث يعترب هذا النزاع أحد األسباب  ـ  1

الرئيسية التي تدفعه� إىل الرفع من قدراتهم التسليحية. وبالتايل سيكون السباق نحو التسلح عامال لتصاعد  

 دام السيناريو العسكري.حدة التوتر والخالف ب� الدولت� وذلك يف ظل تلويح الجزائر باستخ 

التنافس حول الزعامة اإلقليمية عرب بوابة التسليح، بحيث تسعى الرباط والجزائر إىل تبوء املكانة األبرز  ـ  2

 يف املنطقة بهدف قيادة املنطقة املغاربية. 

املنطقـ  3 التي عرفتها  النزاعات  املتولدة عن بعض  املتوسط  التهديدات األمنية يف جنوب  ة  تنامي خطر 

وعىل رأسها األزمة الليبية، باإلضافة إىل تنامي أخطار الجرائم العابرة للحدود وعىل رأسها ظاهرة اإلرهاب  

 وتوسع رقعة الج�عات املتطرفة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.hespress.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%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%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84-795032.html
https://www.hespress.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%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%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84-795032.html
https://www.hespress.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%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%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84-795032.html
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 تطورات األزمة التونسیة املحور الثاني: 

 

ال زالت تونس تعيش عىل أث� االنقالب عىل الرشعية والعودة إىل العرص الديكتاتوري بوجه جديد،  هذا 

والعودة إىل كنف    املسار الد�قراطي  عن  االبتعادالنهج  الذي يقدمه قيس سعيد والذي قرر عىل إثره  

ووسع من    ،قوان� التنظيمية انقلب فيها عىل الدستور وال  ،الديكتاتورية البورقيبية عرب قرارات تسلطية 

 صالحياته عىل حساب باقي مؤسسات الدولة وبالتايل التفرد مبقاليد الحكم.  

  املجلس األعىل للقضاءوقد طالت تداب� سعيد التي ال تستند إىل الرشعية السلطة القضائية، بحيث أعلن  

رفضه املساس بالبناء الدستوري للقضاء مبوجب املراسيم الرئاسية، وبالض�نات املكفولة وظيفيا وهيكليا  

- ، مؤكدا عىل أن أي إصالح قضايئ باعتبار املؤسسة القضائية ض�نة لحسن س� القضاء واستقالليته

ينبغي    - ردا عىل إعالن مجلس الوزراء التونيس، إعداد مرشوع ترشيع يتعلق باملجلس األعىل للقضاء

ستثنائية املتعلقة  أن يكون يف نطاق املبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس يف إطار التداب� اال 

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/2021/11/4/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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مبجابهة الخطر العام. ك� حذر املجلس من خطورة الضغط عىل مؤسسة القضاء واملساءلة خارج األطر  

 والض�نات القانونية، مؤكدا انخراطه يف مسار اإلصالح ومحاربة الفساد واإلرهاب يف تونس. 

، فقد طالها قرار وقف رصف رواتب نوابها ومساعدهم، وقد أكد الربملان التونيس يف  املؤسسة الربملانيةأما  

منه، والذي يقيض ببقاء الربملان يف حالة انعقاد    80ور والفصل  معرض ذلك، أن ذلك خرق جسيم للدست

دائم طيلة املدة االستثنائية، وأكد البيان أن حقوق النواب مكفولة بأحكام الدستور والقانون وليس بقرارات  

 استثنائية تعرب عن سياسة التشفي واإلقصاء. 

، الرئيس التونيس بالعدول عن قرارته االستثنائية، ورفع التجميد عن رئاسة الربملانوعىل إثر ذلك، طالبت  

� نددت مبواصلة املحاك�ت التي لها خلفية سياسية ملجموعة من النواب  أع�ل املؤسسة الترشيعية. ك

أمام املحاكم العسكرية واملدنية واستمرار املالحقات للبعض اآلخر. مع استمرار الحملة املمنهجة ضد أهم  

لقيم  رضبا  ذلك  اعتربت  بحيث  الربملانية،  املؤسسة  وهي  أال  الشعب  من  املنتخبة  الدولة  مؤسسات 

ية ومساسا مبقومات الدولة واعتداء عىل مبدأ الفصل ب� السلطات القائم دستوريا. باإلضافة إىل  الجمهور

االعتداءات املتكررة عىل املقومات القانونية واملساطر التنظيمية وقيم ومبادئ حقوق اإلنسان املحفوظة  

 مبوجب القانون الداخيل والدويل. 

، الرئيس التونيس برضورة التعجيل  م التونيس للشغل االتحاد العاويف ظل استمرار األزمة السياسية، طالب  

بإنهاء الحالة االستثنائية يف البالد وتحديد اآلفاق الزمنية واملوضوعية وإنهاء حالة الغموض وتوضيح الرؤية  

السياسية، مبا يوفر رشوط االستقرار ومواصلة بناء الد�قراطية. باإلضافة إيقاف الضغوطات الخارجية التي  

 عض الدول من خالل تحريض بعض األطراف الداخلية. متارسها ب

الجمهورية والتي   التي فرضها رئيس  للحالة االستثنائية  التونسية رفضها  األحزاب  يف ح� جددت غالبية 

التي جددت    حركة النهضةتشكل انقالبا عىل الدستور وعىل القيم الد�قراطية، وعىل رأس هذه األحزاب،  

من خالل بيان صادر عنها رفضها لكل محاولة الهيمنة من طرف رئاسة الجمهورية عىل باقي السلطات  

يذية والترشيعية والقضائية، وذلك يف محاولة منها لتقويض أسس النظام الجمهوري الد�قراطي القائم  التنف

عىل أساس الفصل ب� السلطات والتوازن والتعاون بينه� ض�نا لوحدة الدولة ومؤسساتها وح�ية ألسسها  

 الد�قراطية إحقاقا للعدل واملساواة.

واملساس   التدخل  مبحاوالت  نددت  السلطة  ك�  تساندها  والتي  القضائية  املؤسسات  باستقاللية 

الترشيعية بالقوان� والسلطة التنفيذية بتوف� املستلزمات والظروف املواتية الحرتام استقالل القضاء  

 بعيدا عن إقحامها يف املناكفات السياسية. 

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%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%C2%A0%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1
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-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/2398031
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/30/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/30/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/30/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9
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%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA/2406762
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أي والتعب� من خالل  ك� عربت الحركة أيضا، عن رفضها لسياسة الضغوطات التي متارس عىل حرية الر

غلق   خالل  من  الواقع  أرض  عىل  ظهرت  والتي  للرئيس،  املخالفة  اآلراء  أصحاب  عىل  التضييق  م�رسة 

مجموعة من القنوات التلفزيونية واملنابر اإلعالمية وتهديد بعضها وإحالة العديد من الصحفي� والعامل�  

 فقا للقانون. يف مجال اإلعالم عىل البطالة بدال من تسوية أوضاعهم و 

ال  التونسية عىل حرية الرأي والتعب� من خالل نهج سياسة القمع   ذىويف ظل التضييق  متارسه الرئاسة 

من   العديد  نددت  الحقوقيةواالعتقال،  امل�رسات  املنظ�ت  التسلط    بهذه  أوجه  من  وجها  تعد  التي 

، ويف خضم ذلك أكدت الجمعية التونسية للنساء الد�قراطيات،   و مساسا بالحقوق والحريات واالستبداد 

كررة بأن القمع البولييس يف تونس ال زال متواصال ضد املواطن� والحقوقي�، ك� نددت باالعتداءات املت

عىل التجربة الد�قراطية التونسية يف مجال الحقوق والحريات. ك� أوضحت املنظمة الوطنية ملناهضة  

 انتهاكا للسلطات األمنية وذلك تنفيذا ألوامر رئاسية.  777ملف تعذيب و 800التعذيب بأنها رصدت 

باملئة من التونسي� قلقون بشأن مستقبل الد�قراطية يف تونس يف ظل    81، أن  استطالع للرأيك� أظهر   

باملئة يرفضون االنقالب عىل الدستوري، بين� رأى   51االستثنائية، بحيث أظهرت النتائج أن  قرارات الرئيس  

باملئة فقط عن رضاهم عىل قرارات الرئيس. وهو ما يحمل داللة عدم رىض التونسيون ملا وصلت إليه   24

الحياة املؤسساتية وزاد التي جمدت  السياسية  األزمة  ارتفاع منسوب  ت من تردي أوضاع بالدهم جراء 

 األوضاع االقتصادية واالجت�عية.

  إطالق حوار وطنيويف خضم تعايل منسوب االنتقادات الواسعة املوجهة لقيس سعيد، أعلن األخ� عزمه  

 واالنتخايب يف البالد مختلف عن التجارب السابقة. مش�ا إىل أن الحوار سيكون  ملناقشة النظام� السيايس

حقيقيا ونزيها مبشاركة الشباب والشعب التونيس، باستثناء من استوىل عىل أموال الشعب أو من باع ذمته  

 للخارج حسب وصف الرئاسة التونسية. 

جاءت غامضة وإقصائية عرب تجاهل معارضيه    وعىل إثر ذلك، اعتربت األوساط السياسية دعوة سعيد بأنها

نتيجة ضغوط السيايس. ك� جاءت  التي تعد جزء مه� يف املشهد  السياسية  داخلية    ومشاركة األحزاب 

 وخارجية يف ظل انفجار االوضاع االقتصادية واالجت�عية.

عىل    واشنطنأما في� يخص تفاعالت القوى الخارجية مع األزمة السياسية يف تونس، فقد دعت  

ع املد�  لسان سف�ها يف تونس، دونالد بلوم، إىل رضورة بلورة عملية سياسية شاملة تضم املجتم

 ومختلف األطراف يف وقت تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية وصحية واجت�عية.

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%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/2405163
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%A9/81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9/2394879
https://www.alhurra.com/tunisia/2021/10/21/%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%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://www.maghrebvoices.com/tunisia/2021/11/01/%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
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نيلز آنن خالل زيارته إىل تونس. عن تطلع بالده  أملانياأما   ، فقد عرب وزير خارجيتها للشؤون الخارجية 

الد�ق تكريس  التونيس يف  للميض يف مسار  الشعب  القانون واملؤسسات مبا يحقق مطالب  راطية ودولة 

 التنمية والعدالة االجت�عية. 

ويف ظل ذلك، يطرح املشهد التونيس الحايل، سيناريوه�: األول، ينطوي عىل مزيد من سيطرة قيس سعيد  

قراراته االستثنائية واتخاذ  وإحكام قبضته عىل مقاليد الحكم، وذلك من خالل متسكه وعدم تراجعه عن  

مزيد من اإلجراءات التي من شأنها أن تقوض مبدأ الفصل ب� السلطات من خالل استحواذه عىل صالحيات  

دواليبها يف  والتحكم  السلطات  شؤونها    تنفيذية)،-(ترشيعيةباقي  يف  باستقالليتها  والتدخل  واملساس 

وا  األمنية  باملؤسسة  االستقواء  وتنفيذ مخططاته، واالتجاه  (قضائية). ومحاولة  قراراته  لتحص�  لعسكرية 

نحو تغي�  النظام السيايس عىل مقاسه من شبه الرئايس إىل رئايس خالص وذلك بهدف تكريس ديكتاتورية  

 جديدة تقوم عىل أساس االستبداد وقمع الحقوق والحريات.  

أيضا   السيناريو وتثبيته االستقواء  إنجاح هذا  الذي �ثل أحد  ويحاول سعيد من أجل  الخارجي  بالعامل 

أدوات التأث� التي استعان بها لتنفيذ قراراته وذلك يف ظل تواتر مؤرشات واضحة عن الدعم الذي تقدمه  

بعض القوى اإلقليمية والدولية وعىل رأسها اإلمارات ومرص والسعودية وفرنسا هدفها هو دحض التجربة  

 املضادة.  الد�قراطية وبالتايل تحقيق أهداف الثورة

أما السيناريو الثا� وهو تراجع سعيد عن قراراته، فعىل الرغم من أن مؤرشات هذا السيناريو ضئيلة مقارنة  

مع السيناريو األول الذي �ثل الواقع الحايل، فإنه يبقى ممكنا يف حال توفرت مجموعة من الرشوط أبرزها 

لشعبي عرب االحتجاجات واملظاهرات بحيث �كن توسع دائرة القوى الرافضة لقراراته مع تزايد الضغط ا

ملؤرش الضغط الشعبي أن يكون له عامال قويا يف م�رسة مزيد من الضغط عىل الرئاسة التونسية، وذلك  

 يف سبيل ح�ية مكتسبات الثورة من االنزالق إىل أتون االستبداد من جديد.  

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%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%b7%d9%84%d8%b9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b6%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9/2397305
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 یة: موریتانیا وتفاعالتها اإلقلیمیة والدولاملحور الثالث: 

 

شهدت عالقات موريتانيا اإلقليمية والدولية العديد من التطورات، يف سبيل تعزيز عالقاتها ببعض الدول  

سواء عىل مستوى املحيط اإلقليمي أو الدويل بصفة عامة، كان أبرزها يف الفرتة األخ�ة تعزيز آليات التفاهم  

 .يف املجال األمني واالقتصادي

 وأمریکا موریتانیا 

األمريكية، ففي خضم هذه العالقة التقى الرئيس  -وقد جاءت أبرز هذه التفاعالت، عرب العالقات املوريتانية

، وبحث جون فينزاملوريتا�، محمد ولد الشيخ الغزوا�، بالنائب الرئييس ملستشار األمن القومي األمرييك  

معه سبل تعزيز العالقات ب� البلدين عىل املستوى االقتصادي واألمني. وركزت مناقشات الطرف� عىل  

واشنطن مواصلة رشاكتها القوية مع كل من  التحديات األمنية التي تشهدها منطقة الساحل، مع تأكيد  

لتعزيز   اإلفريقية  واملؤسسات  إفريقيا  غرب  وحكومات  الخمس  الساحل  ومجموعة  موريتانيا 

االستقرار واالزدهار يف املنطقة. ويف هذا الجانب أشاد املسؤول األمرييك بنهج الحكومة املوريتانية  

التحديات يعالج  ال  الذي  اإلرهاب،  ملكافحة  السياسية    الشامل  االحتياجات  بل  حرصا،  األمنية 

بلد. وهو ما   التي �كن أن تشكل تهديد عىل أمن واستقرار أي  واالقتصادية والتنموية األساسية 

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/united-states/2021/10/21/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%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%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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يشكل حافزا مه� لواشنطن لتعزيز رشاكاتها مع نواكشوط عىل ضوء تحقيق األهداف األمنية واالقتصادية  

 واالجت�عية املشرتكة. 

ا أكد  ملوريتانيا  ومن جانبه،  أولوية مشرتكة  �ثل  زال  ال  الساحل  منطقة  الوضع يف  أن  املوريتا�،  لرئيس 

والواليات املتحدة، ومن منطلق مكانتها يف مجموعة دول الساحل الخمس، تلعب موريتانيا دورا رئيسيا يف  

 كيفية  تعامل دول مجموعة الساحل األخرى مع التهديدات اإلقليمية.  

 ومالي موریتانیا 

عليه األوضاع يف مايل وتداعياتها األمنية خصوصا عىل دول الجوار ومن بينها موريتانيا،  وعىل ضوء ما أسفرت  

بحث وزير الدفاع املوريتا� خالل زيارته لباماكو مع رئيس السلطة االنتقالية يف مايل سيمي غويتا األوضاع  

املشرتك خاصة يف    القضايا ذات االهت�ماألمنية مبنطقة الساحل اإلفريقي. بحيث متركزت املباحثات حول  

مجاالت األمن والدفاع، ك� تم استعراض وجهة نظر الطرف� واإلجراءات التي ينبغي اتخاذها بهذا الصدد  

تأسست التي  األخ�ة  هذه  بالساحل،  الخمس  مجموعة  إطار  عام    يف  إقليمي    2014يف  تجمع  إطار  يف 

للتنسيق والتعاون يضم إىل جانب موريتانيا ومايل كل من تشاد وبوركينافاسو والنيجر، ويهدف إىل مواجهة  

 التحديات األمنية واالقتصادية التي تواجهها املنطقة. 

� وقوات حفظ السالم  ويث� الوضع غ� مستقر أمنيا مبايل يف ظل تزايد حدة الهج�ت التي تستهدف املدني

األممية، مخاوف قوى دولية وإقليمية من انتشار الج�عات املتطرفة ومتددها خارج األرايض املالية، ومن  

 تم إىل دول الجوار الجغرايف ومن بينها موريتانيا. 

 ترکیا موریتانیا و

ن  أما في� يخص عالقاتها مع تركيا التي تشهد تطورا مستمرا منذ زيارة الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغا

، عىل كافة املجاالت واملستويات، فقد بحث وزير الزراعة والغابات الرتيك مع  2018إىل موريتانيا يف عام  

ملنظمة التعاون اإلسالمي حول األمن الغذايئ  نظ�ه املوريتا� يف لقاء عىل هامش املؤمتر الوزاري الثامن  

الذي شهدته اسطنبول، سبل تعزيز التعاون ب� البلدين يف مجال الزراعة واألمن الغذايئ. بحيث    والتنمية

ن أجل تطوير العالقات يف هذا املجال، وعىل ضوء ذلك تم االتفاق عىل  أكد الطرفان استعداده� للعمل م

مجاالت   الواقع يف  أرض  عىل  وتجسيدها  التعاون  مجاالت  تحديد  عىل  تعمل  فنية  لجان  تشكيل 

 اإلنتاج الزراعي وتكنولوجيا األغذية باإلضافة إىل نقل الخربات.

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%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84/2361554
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%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d9%8a/2404603
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%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d9%8a/2404603
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، خالل برقية تهنئة وجهها للرئيس الرتيك  الرئيس املوريتا�ويف نفس سياق تعزيز التعاون ب� البلدين، أكد  

قات التعاون ب� بالده وتركيا  رجب طيب أردوغان حرصه عىل مواصلة الجهود يف سبيل تعزيز وتطوير عال 

  )1(مبا يصب يف خدمة ومصلحة الشعب�.

 

 . 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
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b5%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7/2405649
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