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 األزمة املغربیةـالتونسیة: حسابات الربح والخسارة
 د محمد عصام لعروسي 

 تمهید 
قيس سعيد تراجعا غ�� مسبوق مقارنة بما شهدتھ العالقات ب�ن التو�سية �� عهد الرئيس  -عرفت العالقات املغر�ية

إن   حيث  العر�ي،  الر�يع  وغداة مرحلة  قبل  إيجا�ي  و�عاون  تقارب  املغر�يةالبلدين من  التو�سية حاليًا -العالقات 

لفية ليست با�جيدة، �عد أن قررت اململكة املغر�ية االستدعاء الفوري لسف��ها �� تو�س من أجل التشاور، ع�� خ

،  2022من أغسطس (آب)    26استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم ج��ة "البوليسار�و" إبراهيم غا��، ا�جمعة الـ  

  "8األفر�قي "تي�اد -بمناسبة ا�عقاد الدورة الثامنة ملنتدى التعاون اليابا�ي

تجاه اململكة املغر�ية  تو�س ضاعفت أخ��ًا من املواقف والتصرفات السلبية  "وقد اعت��ت ا�خارجية املغر�ية أن  

املعمول  والقواعد  اإلعداد  لعملية  ان��اك  و��  اليابان،  لرأي  خالفًا  قررت،  "تو�س  أن  معت��ة  العليا"،  ومصا�حها 

�ش�ل أحادي ا�جانب، دعوة الكيان االنفصا��"، �� إشارة إ�� "ج��ة البوليسار�و" ال�ي تطالب بانفصال ال�حراء   ��ا

 .يق��ح املغرب ا�حكم الذا�ي حًال لن�اع ال�حراءعن سيادة اململكة، بينما 

االستقبال الذي خصصھ رئيس الدولة التو�سية لزعيم "ج��ة البوليسار�و"، ال�ي  ا�خارجية املغر�ية ووصفت وزارة

مسبوق  وغ��  خط��  "عمل  بأنھ  االنفصالية"،  "امليليشيا  بـ  ذاتھ  البالغ   �� �ع��ا  مشاعر   تم  إ��  عميق  �ش�ل  ��ىيء 

 الشعب املغر�ي، وقواه ا�حية". 

بأي ش�ل  ة ال�ي ر�طت البلدين ع�� الدوام، كما ال يؤثرووفق الر�اط، "هذا املوقف العدائي يضر بالعالقات األخو�

األش�ال  ومص��   من  تار�خ  يجمعهما  اللذين  والتو��ىي،  املغر�ي  الشعب�ن  ب�ن  القائمة  واملتينة  القو�ة  الروابط  ع�� 

 مش��ك". 

املغر�ي  البالغ  من  انزعاجها  عن  تو�س  أعر�ت  جه��ا  م من  الر�اط   �� سف��ها  باستدعاء  بدورها  وقامت  أجل  ،  ن 

ال��امًا  �� قضية ال�حراء  التام  "تو�س حافظت ع�� حيادها  إن  لها  �� بالغ  التو�سية  ا�خارجية  التشاور، وقالت 

بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغ�� إ�� أن تجد األطراف املعنية حًال سلميًا يرتضيھ ا�جميع". وأو�حت  
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ضاء االتحاد األفر�قي بمن ف��م زعيم ج��ة "بوليسار�و" للمشاركة أع  أن االتحاد األفر�قي عمم مذكرة يدعو ف��ا �ل

 �� فعاليات قمة طوكيو الدولية للتنمية �� تو�س. 

��    باملقابل، كذبت اليابان  ا�خارجية 2022غشت/ أغسطس    19مذكرة كتابية رسمية صادرة عن  ، مزاعم وزارة 

ية مباشرة ل�ج��ة االنفصالية املزعومة من أجل حضور التو�سية �شأن توجيھ رئيس املفوضية األفر�قية، دعوة فرد

 .، املنعقد بتو�س8- منتدى تي�اد

و�حسب ما ورد �� املذكرة، فإنھ تم االتفاق ع�� أن تقتصر املشاركة ع�� الدول ال�ي تلقت دعوة موقعة من قبل �ل 

� “ولن  سعّيد فقط  التو��ىي قيس  والرئيس  كيشيد فوميو  اليابا�ي  الوزراء  رئيس  ��  من  باملشاركة  وفد  ألي  سمح 

 . ”املؤتمر دون التوفر ع�� دعوة تحمل التوقيع�ن معا

الدعوة ال ينب�� أن ترسل إ�� الكيان املشار إليھ �� املذكرة الشفو�ة  وأضافت املذكرة الصادرة عن �عثة اليابان، أن

وصر�حة من اليابان ، �� إشارة وا�حة  2022غشت/ أغسطس    10الصادرة ��   ”CCP/A41/570.NV/08.22“ رقم

 .�ج��ة البوليسار�و االنفصالية

دعوة إ�� الدول األفر�قية ال�ي تقيم   50و�انت وزارة ا�خارجية والتعاون الدو�� املغر�ية، قد أكدت بأنھ “تم توجيھ  

عالقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تو�س سن مسطرة خاصة بتوجيھ الدعوات �ش�ل أحادي  

 .”ومواز وخاص بالكيان االنفصا��، و�� �عارض مع اإلرادة الصر�حة للشر�ك اليابا�يا�جانب 

وشدد الناطق باسم وزارة الشؤون ا�خارجية والتعاون األفر�قي واملغار�ة املقيم�ن با�خارج ع�� أن البيان الصادر  

ائما ع�� املشاركة الشاملة للدول  عن تو�س ين�ج نفس التأو�ل فيما يتعلق باملوقف األفر�قي، الذي ظل ع�� الدوام ق

إ�� قرار قمة االتحاد األفر�قي رقم   ، الذي يو�ح أن 762األفر�قية، وليس أعضاء االتحاد األفر�قي، وهو �ستند 

إطار عمل تي�اد ليس مفتوحا �� وجھ جميع أعضاء االتحاد األفر�قي، وأن صيغة املشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن  

بلوزا�ا اكتفى بـ “��جيع    2022�ك، مضيفا أنھ ح�ى قرار ا�جلس التنفيذي الصادر �� يوليو  خالل ترتيبات مع الشر 

 .762املشاركة الشاملة” مع اش��اطھ “االمتثال لقرارات االتحاد األفر�قي ذات الصلة”، و�� �� هذه ا�حالة القرار 
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اتخذه الرئيس قيس انفرادي   هو قرار  8وفقا ملا سبق، يبدو أن دعوة تو�س ا�ج��ة االنفصالية ل�حضور �� تي�اد  

سعيد تجاو�ا مع الرغبة ا�جزائر�ة ال�ي طاملا اس��دفت دفع ح�ام قرطاج الختيار واعتماد موقف متماثل مع املوقف 

ا�جزائري بالنسبة لقضية ال�حراء املغر�ية، وقد بدأ هذا االستفزاز التو��ىي من خالل امتناع تو�س عن التصو�ت 

مجلس قرار  الدو��   لصا�ح  سنة    2602  رقم  األمن  سنة   2021الصادر  ملدة  “املينورسو”  �عثة  عمل  تمديد  �شأن 

إضافية، األمر الذي يؤكد ع�� التقارب السيا�ىي ب�ن “قصر املرادية وقصر قرطاج ورضوخ تو�س إلمالءات النظام 

 .ا�جزائري 

املغر�ية ال�حراء  ملف   �� التقليدي  ا�حياد  سياسة  استبدال   �� تو�س  مع    شرعت  السيا�ىي  التقارب  من  بنوع 

ا�جزائر، و�� املرة األو�� �� التار�خ السيا�ىي التو��ىي خالل العقود املاضية، األمر الذي رده البعض إ�� املباحثات 

 .األمنية واالقتصادية ال�ي جمعت ب�ن الطرف�ن �� الف��ة األخ��ة

إن تبادل االدعاءات وتصعيد املواقف الدبلوماسية ب�ن املغرب وتو�س، يجعل من احتمال قطيعة دبلوماسية أمرا 

التو�سية  الرئاسة  البلدين و�عنت  ب�ن  النظر  القائم، نظرا الختالف وجهات  أو ع�� األقل استمرار الوضع  ممكنا 

الطرح ا�جزائري واالصطفاف مع ا�جزائر ضدا عن  و�صرارها ع�� الت�حية بدولة شر�كة وصديقة �املغرب إلرضاء 

مصا�ح املغرب اإلس��اتيجية، وهو ما اعت�� سقطة تار�خية للرئيس التو��ىي قيس سعيد، الفاقد للشرعية، خاصة 

أن العاهل املغر�ي �� خطابھ األخ�� بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب أشار بوضوح أن قضية ال�حراء املغر�ية ��  

 �ي ينظر ��ا املغرب للعالم و�قيس ��ا مدى جدية الشراكة مع الدول الصديقة. النظارة ال

 أوال: أسباب ودواعي تغییر موقف قرطاج
جزائر�ا م�حوظا جسده حضور قيس سعيد �� حفل االستعراضات العسكر�ة - شهدت الف��ة األخ��ة تقار�ا تو�سيا

عبد ا�جيد تبون، �� ظل األوضاع االقتصادية الصعبة با�جزائر، وتوقيعھ اتفاقيات مش��كة مع الرئيس ا�جزائري  

و�� املقابل، هيمن “الصمت السيا�ىي” ع�� العالقات املغر�يةـالتو�سية، لكنھ صمت ".  ال�ي �عرفها “دولة قرطاج

  .مقصود وممن�ج �عكس “ا�جمود الدبلوما�ىي” ب�ن الر�اط وتو�س �� السنوات األخ��ة
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تو�س يأ�ي ع�� خلفية التقارب الذي حصل ب�ن ا�جزائر وتو�س مؤخرا، إذ أعادت    استقبال زعيم البوليسار�و �� إن  

، �عد إغالقها أك�� من عام�ن  2022السلطات التو�سية وا�جزائر�ة فتح ا�حدود ال��ية بي��ما منتصف شهر يوليو  

 .، و�دأ عبور املسافر�ن من ا�جهت�ن بوت��ة عادية19-�سبب انتشار و�اء �وفيد

تو�  أصبحت تحشر  وتمّسكت  لك��ا  االستقالل،  ع��  حصولها  منذ  املغر�ية  ال�حراء  نزاع  من  ا�حياد  بموقف  س 

نفسها �� هذا امللف املعقد �� ظل توتر العالقات السياسية ب�ن املغرب وا�جزائر، وتفقد صفة الدولة ال�ي تحافظ 

، ال سيما أ��ا تحتاج إ�� جهود كال الطرف�ن  ع�� التوازن ب�ن املغرب وا�جزائر أو باألحرى صفة الوسيط الن�يھ وا�حايد

 .لتحقيق األمن الداخ�� واإلقالع االقتصادي والتنموي وخسارة أي طرف �� خسارة لتو�س ول�ل املنطقة املغار�ية

ولطاملا سعت ا�جزائر إ�� جّر تو�س لالصطفاف ضد املغرب �� العديد من املواقف الدولية، لكن الرئاسة التو�سية 

 .اياها اإليجابية من قضية ال�حراء، بدعو��ا مرارا وتكرارا إ�� إحياء التكتل املغار�ي ا�جهض�شبثت بنو 

إن  املغر�ية؟  ا�حياد بخصوص قضية ال�حراء  التأكيد ع��  اليوم رغم  التو��ىي  املوقف  �غي��  ما �� دوا��  إذن 

اف تو��ىي صر�ح بج��ة البوليسار�و  استقبال ممثل مليشيا البوليسار�و االنفصالية كرئيس دولة، هو بمثابة اع�� 

مع اإلشارة إ�� ا�جمهور�ة ال�حراو�ة الديمقراطية باالسم، وهو ما يقطع الشك باليق�ن أن تو�س اختارت التحالف 

ا�جزائري  التقارب  �عدما شهد  وخاصة  املفتعل،  الن�اع  �� هذا  ا�جزائر  مع  من  -والتضامن  العديد  توقيع  التو��ىي 

يق املواقف بخصوص إغالق وفتح ا�حدود املش��كة واالستفادة من الدعم ا�جزائري من  اتفاقيات التعاون وتنس

مساعدات  تو�س  واستالم  الليبية  �األزمة  ودولية  إقليمية  أزمات  �شأن  متقار�ة  مواقف  واتخاذ  الغاز،  إمدادات 

�حياد اإليجا�ي وقروض جزائر�ة �خية، دفعت بقيس سعيد إ�� ارت�اب خطأ إس��اتي�� بإخراج تو�س عن سياق ا

 و�غي�� دورها من دولة ذات أدوار ووظائف إس��اتيجية �� املنطقة املغار�ية إ�� مجرد حديقة خلفية للنظام ا�جزائري. 

 ثانیا: قیس سعید وأزمة الشرعیة
 لقد ا�عكست أزمة الشرعية للنظام التو��ىي قبل و�عد إجراء االستفتاء الدستوري ع�� مجمل القرارات االستثنائية 

ال�ي اتخذها قيس سعيد وال�ي أعفى من خاللها رئيس ا�ح�ومة وعطل عمل ال��ملان مما   2021املتوالية خالل سنة  

وراءها   خلفت  القرارات  هذه  الدستور�ة.  ا�حكمة  وأعضاء  وال��ملاني�ن  املسؤول�ن  من  عدد  العتقال  ا�جال  أف�ح 
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من الدستور السابق وهل تدخل ضمن   80ء الفصل  �جاال قانونيا حول شرعية ومشروعية قرارات الرئيس ع�� ضو

 صالحياتھ الرئاسية أم �� مجرد انقالب ع�� املقتضيات الدستور�ة. 

القانون الدستوري قيس هذه التفس��ات العشوائية للدستور وامليل نحو دعم الصالحيات الرئاسية من قبل أستاذ   

سعيد، قسمت التو�سي�ن إ�� العديد من األطياف والنخب السياسية غ�� متفقة ع�� مدى رصانة وعقالنية صناعة 

ا�خارجية   السياسة  اختيارات  أن  �عت��  التو��ىي  الشعب  من  عر�ض  قطاع  أن  حيث  تو�س،   �� ا�خار��  القرار 

وعدم   الشرعية  بمأزق  كب��  �ش�ل  تأثرت  تتخذها التو�سية  ال�ي  القرارات  مجمل  ع��  التو��ىي  الشعب  إجماع 

 الرئاسة التو�سية ع�� �افة املستو�ات واألصعدة.  

من   السا�ع  للفصل  سافرا  خرقا  ارتكب  قد  سعيد  قيس  ي�ون  البوليسار�و  زعيم  واستقبال  االع��اف  خالل  من 

عر�ي الكب�� �عمل ع�� تحقيق وحدتھ ��  الدستور التو��ىي الذي �عت�� "أن ا�جمهور�ة التو�سية جزء من املغرب ال

نطاق املص�حة املش��كة". ع�� هذا األساس فإن قيس سعيد ي�ون قد جانب الصواب �� اختياراتھ ا�خارجية وأغلق 

دعا خالل ندوة �حفية أجراها عقب وصولھ إ�� العاصمة  قوس حلم اتحاد املغرب العر�ي الكب��، وهو الذي �ان قد  

  �� طرابلس  وليبيا  2021الليبية  وتو�س  وا�جزائر  املغرب  يضم  الذي  العر�ي،  املغرب  اتحاد  �شاط  إحياء  إ��   ،

باجتماع جديد   .ومور�تانيا العر�ي لسالف �شاطھ  املغرب  اتحاد  �عود  أن  السياق "سنعمل معا ع��  �� هذا  وقال 

إ�� احتمالية عقد لقاء يجمع للدول امل�ونة لھ ع�� مستوى وزراء ا�خارجية، وع�� مستوى القمة". األمر الذي �ش��  

االتحاد إحياء  إم�انية  دراسة  ��دف  العر�ي،  املغرب  بلدان  خارجية  ��   .وزراء  ضدا  ا�جزائر  جنب  االصطفاف  إن 

املغرب يدق أخر مسمار �� �عش االتحاد املغار�ي و�ق�� معھ طموحات وأمال الشعوب املغار�ية �� إ�عاش و�حياء 

 هذا التكتل اإلقلي�ي. 

ھ نحو ا�حكم الفردي وديكتاتور�ة االختيارات وتفضيل املصا�ح االقتصادية ع�� رغبة و�رادة الشعوب، إن التوج

يكشف حقيقة االرتباك وال��ور الذي يم�� قرارات الرئاسة التو�سية �� الوقت ا�حا�� وخاصة ع�� مستوى السياسة 

�� تب�ي قرارات غ�� شعبية وكذلك قرارات ا�خارجية، حيث يبدو أن االستجابة للضغط ا�جزائري يدفع قيس سعيد إ

"العودة إ�� املمارسات   إ�� أن واشنطن إ�� التلميح �عد االنقالب الدستوري،  خاطئة �� الداخل التو��ىي، مما دفع  

أمر حيوي وضروري، لكن هذه الدعوات لم تلق أذانا صاغية، مما دفع الواليات املتحدة األمر�كية الديمقراطية"  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 6 of 11 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 31, 2022      

إ�� تخفيض التعاون العسكري واملساعدات األم��كية. كما دعا املمثل األع�� للشؤون ا�خارجية األورو�ية تو�س إ��  

 �ة حكم الرئيس قيس سعيد. العودة إ�� النظام و���اء حالة الفو�ىى وا�حكم املطلق الذي يم�� ف�

 ثالثا: معادلة الربح والخسارة
�غض النظر عن سياسة التحالفات ال�ي �عصف باملنطقة العر�ية والن�اعات واألزمات ال�ي تخيم بظاللها ع�� شعوب  

وضياع املنطقة، ومليارات الدوالرات ال�ي تضيع ع�� املنطقة املغار�ية من جراء تجميد هيا�ل اتحاد املغرب العر�ي  

فرص التنمية، يبدو أن ز�ادة االنقسام والتصعيد الدبلوما�ىي وا�حديث عن قطيعة دبلوماسية ب�ن املغرب وتو�س 

أصبحت أمرًا ممكنًا �عد تقديم ا�خارجية التو�سية لت��يرات و�عليالت ال يقبلها الطرف املغر�ي، و�عد أن أقدمت 

 جمع �عض الدول األفر�قية واليابان.ع�� استضافة كيان غ�� مع��ف بھ دوليا �� منتدى ي

انفرادي  �� تصرف  املغرب  العالقات مع  ا�جزائر ع�� قطع  إقدام  �عد  الثانية  الدبلوماسية  القطيعة  تتحقق  وقد 

فرعية  إقليمية  منطقة   �� واإلس��اتيجية،  ا�جيوسياسية  الناحية  من  وا�حصيلة  أيضا.  مفهومة  غ��  و�م��رات 

��    مقسمة ومشتتة األوصال وخاضعة الفر��ىي  الدور  التحالفات وخاصة  ف��ا منطق  الستقطابات عدة و�تحكم 

استمرار الصراع املغر�ي ا�جزائري ع�� قضية ال�حراء املغر�ية والتقارب الذي عرفتھ العالقات الفر�سية ا�جزائر�ة 

إلل��يھ ع�� استقاللية  �� اآلونة األخ��ة مقابل ا�جمود الذي �شهده العالقات املغر�ية الفر�سية، وعدم رضا قصر ا

الغر�ية  الدول  مع  قو�ة  وتحالفات  شرا�ات  عن  البحث  إطار   �� مستقلة  لسياسات  املغرب  ون�ج  املغر�ي  القرار 

 والعر�ية كدول مجلس التعاون ا�خلي�� والدول األفر�قية. 

ف تفقد تو�س صفة إن إقحام تو�س نفسها �� دائرة الن�اع املغر�ي ا�جزائري هو سقطة تار�خية وغ�� مسبوقة سو 

الدولة الديمقراطية ال�ي شهدت والدة الر�يع العر�ي وثورة الياسم�ن، والشعب التو��ىي املناضل والذي طاملا �افح 

من أجل الديمقراطية وا�حر�ة، ال �ستحق أن يقع تحت تأث�� التدب�� الديماغو�� للرئيس قيس سعيد الذي أعاد 

واأل  تو�س،   �� الوراء  إ��  الساعة  العر�قة عقارب  التو�سية  للدولة  الثابتة  التار�خية  للمواقف  بيعھ  ذلك  من  د�� 

مقابل مساعدات محدودة وظرفية وع�� ش�ل قروض، وخرقھ للدستور التو��ىي واألعراف الدولية بخصوص تجنب 

تار�خ  شهده  الذي  اإليجا�ي  ا�حياد  وضع  ع��  وا�حفاظ  مباشر  �ش�ل  تو�س  �ع�ي  ال  ال�ي  ا�خالفات   �� ا�خوض 

 لعالقات املغر�ية التو�سية.ا
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إن مساعدة ا�جزائر لتو�س �حماية ا�حدود املش��كة وتقديم جملة من املساعدات للشعب التو��ىي �� ف��ة �ورونا 

ع��   واملغرب  املغار�ية  املنطقة  وخسارة  التو�سية  ا�خارجية  السياسة  مستوى  ع��  االختيارات  فداحة  ي��ر  ال 

 بما فيھ الكفاية وال تحتاج إ�� املز�د من صب الز�ت ع�� النار. ا�خصوص وخاصة أن املنطقة منقسمة 

 رابعا: إدارة األزمة وتداعیات التصعید
�� إطار إدارة األزمة، تطرح العديد من عالمات االستفهام بخصوص دور الدبلوماسية املغر�ية، علما أنھ ع�� مستوى  

بذل ال�ي  فا�جهودات  التعب��،  جاز  إذا  دبلوما�ىي  ال�حراء  املاكرو  قضية  حول  املغر�ي  الطرح  و�نجاح  لتقديم  ت 

املغر�ية وصفت بالناجحة، حيث حققت الدبلوماسية املغر�ية الكث�� من املكتسبات السياسية وراكمت العديد من  

العيون  مدين�ي   �� قنصليا��ا  بافتتاح  الدول  من  العديد  إقناع  من  وتمكنت  املغر�ي  الطرح  بأهمية  االع��افات 

 والداخلة. 

باملقابل �ان يجب التحرك مسبقا قبل اندالع األزمة لت�و�ن مدر�ات ذهنية جديدة حول سلوك السياسة ا�خارجية 

التو�سية، من خالل إنجاز تقار�ر استخباراتية ودبلوماسية تندر بخطورة هذا التقارب ع�� املصا�ح املغر�ية إذ أن  

ة التقارب مع دوائر النخب السياسية التو�سية وشرح قضية دور السف�� املغر�ي �� تو�س هو استمزاج اآلراء ومحاول

القرار، إذ أن هذا اإلجراء �ان ممكنا �عد أن اجتمعت  التو��ىي والتأث�� ع�� دوائر صناعة  العام  للرأي  ال�حراء 

 .ا�جزائري املعادي للمصا�ح املغر�ية - العديد من املؤشرات ع�� وجود هذا التقارب التو��ىي

إل��ا والعمل ع�� كسب العديد من ا�جوانب املؤثرة �� السياسة    هذه املؤشرات �انت وا�حة و�ان يجب التنبيھ 

التو�سية ومحاولة ث�ي الرئاسة التو�سية عن �ل سلوك قد ت�ون لھ عواقب غ�� محمودة، وتنبيھ السف�� املغر�ي 

 ر�ية. للنظام التو��ىي أن هذا التقارب التو��ىي ا�جزائري ال يخدم مصا�ح املنطقة املغا 

من جهة أخرى، قد ال ي�ون للمسا�� الدبلوماسية ولدور السفارة املغر�ية أي تأث�� ع�� توجهات السياسة ا�خارجية  

  (التو�سية أوال: إذا �ان مجال املناورة ضيقا، �� حال أن التوجهات والتعليمات الك��ى ا�حاسمة تأ�ي من الر�اط  

حالة القدرة ع�� التدخل ح�ى ال ينشب أي خالف دبلوما�ىي وح�ى ال وال ي�ون للسف�� �� هذه ا�  )ا�جال ا�حفوظ

�عت��ه الدولة املستقبلة �خص غ�� مرغوب فيھ. ثانيا: ح�ن يتعلق األمر بنظام سيا�ىي مغلق واستبدادي ع�� غرار 

�ها  ما ير�د ترسيخھ قيس سعيد �� تو�س ا�خضراء، حيث ي�ون الشعب وا�جتمع املد�ي واألحزاب والنقابات وغ�
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من الهيئات غ�� ا�ح�ومية والرأي العام �� عزلة تامة عما يحاك من سياسات و�س��اتيجيات وطنية ودولية، و�التا��  

فأي تحرك دبلوما�ىي من قبل الهيئة الدبلوماسية لدولة اإلرسال لن ي�ون لھ أي تأث�� و�قتصر دور السفارة ع��  

 االستعالم واإلخبار ال غ��. 

ماسية �� إدارة األزمة �� مأزق حقيقي �عد اختالف توجهات الطرف�ن، واتخاذ مواقف متناقضة قد ت�ون دور الدبلو 

أع�� من خالل مجموعة من   إ�� مستوى  تنتقل األزمة من مستوى منخفض  و�التا��  بمواقفھ،  و�شبت �ل طرف 

�علم أن قضية ال�حراء،  ، خاصة أن ا�جميع  ″8التداب��، ابتداء ��حب السف�� املغر�ي واال��حاب من قمة “تي�اد  

كما قال امللك محد السادس قد تحولت إ�� نظارة ينظر ��ا املغرب إ�� العالم، حيث أنھ غ�� مسموح لبلد جار كتو�س 

 تر�طھ باملغرب عالقات تار�خية قو�ة، أن يتخذ موقفا عدائيا ضد قضية الوحدة ال��ابية املغر�ية. 

أسفها من عدم حضور املغرب ألشغال القمة، باعتباره   8قمة تي�اد  و�حت العديد من مواقف الدول املشاركة ��  

التو��ىي باستدعاء   دولة مؤسسة لالتحاد األفر�قي وفاعلة ع�� املستوى اإلقلي�ي والدو��، وعن رفضها السلوك 

ليابا�ي ��  ج��ة البوليسار�و االنفصالية. وقد فندت ا�خارجية اليابانية االدعاءات التو�سية، وقال وز�ر ا�خارجية ا

مداخلتھ �� املنتدى بأن "تواجد أي كيان داخل هذه القاعة والذي ال �ع��ف بھ اليابان كدولة، ال �غ�� من موقف 

اليابان من هذا الكيان". كما ع�� الرئيس السنغا�� خالل ا�جلسة االفتتاحية عن أسفھ من غياب املغرب العضو 

ا  عدم  ضوء  ع��  وذلك  األفر�قي  لالتحاد  �� املؤسس  باملشاركة  املتعلقة  واملساطر  وال��وتو�والت  القواعد  ح��ام 

للتعاون   كيان وه�ي �حضور منتدى  التمثيل واستدعاء   �� بمشا�ل  ترتبط  تنظيمية  القمة، وذلك بوجود أخطاء 

 األفر�قي اليابا�ي.

�حاب رئيسها عمر وعطفا ع�� املوقف السنغا��، فقد ذهب موقف دولة غينيا بيساو إ�� أ�عد من ذلك من خالل ا�

" �� تو�س، اع��اضا واحتجاجا ع�� حضور إبراهيم غا��، زعيم ج��ة البوليسار�و  8سيس�و إيمبالو من قمة "تي�اد 

االنفصالية. ويش�ل هذا اال��حاب ضر�ة قو�ة للدولة املنظمة تو�س باعتبار رئيس غينيا بيساو هو الرئيس ا�حا��  

أفر�قي غرب  لدول  االقتصادية  الدول  للمجموعة  من  العديد  تخفيض  إ��  أيضا  أدى  ا�حدث  هذا  "إي�واس".  ا 

 األفر�قية مستوى تمثيلي��ا املشاركة �� القمة اع��اضا ع�� حضور مليشيا البوليسار�و االنفصالية. 
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وعمقھ األفر�قي ومتانة شرا�اتھ مع دول ردود األفعال ا�ختلفة الرسمية وغ�� الرسمية، ُتظهر بجالء م�انة املغرب  

صديقة �اليابان، وال�ي يت�ح من خاللها أيضا دعم غالبية الدول سواء األفر�قية أو خارج القارة السمراء ملبادرة  

 ا�حكم الذا�ي ال�ي طرحها املغرب وال�ي �عت�� الطر�ق الوحيد إليجاد حل مستدام لقضية ال�حراء املغر�ية.  

 ات محتملة لألزمةخامسا: سیناریوه
نتيجة للعوامل الرئيسة ال�ي وسمت توتر العالقات ب�ن املغرب وتو�س �� ظل حقبة قيس سعيد، فإن واقع هذه 

 :األزمة الدبلوماسية وأ�عادها ا�خط��ة، يرسم ثالثة سينار�وهات أساسية محتملة لش�ل هذه العالقات 

 :ـ سيناريو تحسين العالقات بين البلدين1
�و �عت�� من السينار�وهات الصعب تحقيقها خصوصا �� ظل الوضعية الراهنة وال�ي �شهد هزة غ��  هذا السينار 

التو�سية، ولكن يبقى من السينار�وهات املمكنة �� حالة تراجع السلوك العدائي -مسبوقة �� تار�خ العالقات املغر�ية 

وا�ح   �ش�ل  ف��ة  منذ  ظهر  والذي  سعيد  قيس  ال -لنظام  ع��  انقالبھ  يوليو  �عد   �� الدستور�ة    2021شرعية 

د�سم��    �� تو�س  إ��  ا�جزائري  الرئيس  ز�ارة  خالل  النظام -  2021وتصاعده  وراء  االصطفاف  فيھ  اختار  والذي 

ا�جزائري وا�خضوع لھ �� مقابل مجموعة من اإلغراءات والضمانات االقتصادية واملالية، بدًال من االصطفاف وراء  

ل تحس�ن العالقات ب�ن دول ا�جوار أي الدول املغار�ية والس�� نحو حل أزمات املنطقة ا�حياد البناء والعمل من أج

 بدال من �عميقها. 

لذلك فإن هذا السينار�و ره�ن باح��ام النظام التو��ىي �جموعة من املبادئ ومن أهمها اح��ام األسس ال�ي تقوم 

امل إطار   �� ا�جوار  حسن  ومبادئ  الدبلوماسية،  العالقات  هدفها عل��ا  تحالفات  خلق  وعدم  الكب��  العر�ي  غرب 

املغر�ية قضية مفصلية ومتغ��   �عت�� قضية ال�حراء  ال��ابية، بحيث  �� قضية وحدتھ  املغرب  األسا�ىي معاداة 

�ساوم املغرب �شأ��ا، و�التا�� فإن   تقايض أو  مستقل باملع�ى النسقي، حيث أنھ غ�� مسموح ألي دولة أو أي جهة أن

املستقبلية �� إطار عالقاتھ ا�خارجية ستتحدد وسيعاد تقييمها انطالقا من مواقف هذه األطراف من  نظرة املغرب  

 ملف ال�حراء املغر�ية.  
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 :ـ سيناريو استمرار توتر العالقات في ظل الوضع القائم2
ظام قيس سعيد، هو السينار�و ا�حا�� والذي يمكن لھ أن يمتد لف��ة ليست بالقص��ة �� ظل السياسة ال�ي ينت�جها ن

وال�ي تتسم بالسلوك امل��ور والالعقال�ي تجاه املغرب الذي وصل إ�� حد السماح باستقبال زعيم ج��ة البوليسار�و 

االنفصالية ع�� األرا�ىي التو�سية، و�� خطوة مقصود ة وخط��ة من طرف الرئاسة التو�سية �� محاولة م��ا إ��  

و  ا�جزائري  للنظام  العل�ي  وال��ا  دعوة إظهار  ع�� طلب  خالل موافق��ا  الوصاية من  أو  اإلمالءات  لسياسة  قبولها 

إبراهيم غا�� إ�� قمة تي�اد بل األ�عد من ذلك استقبالھ استقباال رسميا من طرف قيس سعيد ومعاملتھ معاملة  

ا�سم با�حياد الرؤساء وكبار املسؤول�ن، وهو ما �عصف بثوابت املوقف التو��ىي التار��� إزاء قضية ال�حراء الذي  

 البناء والدعوة إ�� الوحدة املغار�ية. 

و�التا�� فهذا التحول �� املوقف التو��ىي يحمل داللة وا�حة ع�� دعم النظام التو��ىي ا�حا�� مليليشيا انفصالية،  

ل  وهو ما �عت�� دعوة إ�� التجزئة بدال من الوحدة وهو ما �ش�ل ��ديدا خط��ا ليس ع�� مصا�ح املغرب القومية ب

 ��ديدا أمنيا ع�� املنطقة برم��ا قد يضاعف من ا�خاطر وال��ديدات األمنية ال�ي �عا�ي م��ا املنطقة. 

 :ـ سيناريو تعليق أو تجميد العالقات الدبلوماسية3
 يبقى هذا السينار�و مرهونًا باستمرار النظام التو��ىي �� تجاوزاتھ ضد املغرب ووحدتھ ال��ابية. والذي �عت��ها املغرب 

مساسا بأمنھ واستقراره، وذلك من خالل اإلعالن صراحة أو �ش�ل ضم�ي دعمھ السيا�ىي �ج��ة " البوليسار�و"،  

ال�حراء   قضية  يخص  فيما  املغرب  ن�جها  سياسة  قطعها  أو  العالقات  فتجميد  ا�جانب،  هذا   �� قدما  والس�� 

رز هذه األمثلة قطع العالقات مع فن�و�ال �� املغر�ية مع عدة دول تمادت �� التعدي ع�� السيادة املغر�ية. ومن أب

 .، وذلك إثر ثبوت أدلة ع�� دعم هذه الدول لهذا الكيان2018و�يران ��  2009

لذلك فاستدعاء سف�� املغرب لدى تو�س للتشاور، واال��حاب من قمة تي�اد احتجاجا ع�� استقبال زعيم ج��ة 

ھ الدبلوماسية املغر�ية للرئاسة التو�سية، مفادها أنھ �� حال تمادي البوليسار�و، ما هو إال رسالة بمثابة إنذار وجهت

أن  األمر  لهذا  و�مكن  الرا�خة،  وثوابتھ  املغرب  ع��  تحر�ضيًا  �ش�ل مخططًا  أن  يمكن  ال�ي  املتكررة  االعتداءات 

ا إذا اقت�ىى �عصف بالعالقات املغر�ية والتو�سية وأن يصل ��ا األمر إ�� حد �عليقها أو تجميدها أو ح�ى قطعه

 األمر ذلك. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
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https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
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http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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والشرق  أفر�قيا  شمال  ومنطقة  أجمع  العالم  ع��  األوكرانية  الروسية  ا�حرب  وتأث��  العاملية  التداعيات  ضل   ��

تواصل الدول املغار�ية مسلسل األزمات الدبلوماسية مع �عضها البعض مع استمرار األوسط ع�� وجھ ا�خصوص،  

املآزق والهشاشة األمنية �� املنطقة برم��ا. وعدم إخضاع العالقات العر�ية البينية ملنطق التضامن وتقليل فرص 

غ  ح�ى  الدولية،  والتقاطبات  املؤقتة  التحالفات  استمرار   �� �ساهم  والن�اعات،  ب�ن الصراع  مقسمة  املنطقة  دت 

 القوى الك��ى ال�ي �س�� إ�� ضمان موطأ قدم لها �� القارة السمراء. 

إن األزمة الدبلوماسية ب�ن اململكة املغر�ية وا�جمهور�ة التو�سية، �� سابقة خط��ة ب�ن البلدين اللذين تجمعهما 

�غي�� املوقف التو��ىي من قضية ال�حراء  العديد من السمات املش��كة واملص�� املش��ك، حيث إن معاداة املغرب و 

املغر�ية، �عت�� متغ��ا محور�ا وتحوال غ�� مدروس �� العقيدة الدبلوماسية التو�سية ال�ي ال��مت ا�حياد ب�ن البلدين 

ا�جار�ن املغرب وا�جزائر، كما يكشف عن ضعف املؤسسات الدستور�ة �� تو�س وتوجهها نحو االستبداد داخليا، 

 . 1ة ا�جزائر�ة خارجياً ونحو الوصاي 

 

 اآلراء الواردة تعرب عن وجهة نظر أصحابها وال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املعهد املرصي للدراسات.  1
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