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 محادثات الحوار اللیبي باملغرب: الحیثیات واملآالت  
 إحصاءات الحالة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد يف بالد املغرب العربي  

 تداعیات جائحة کورونا یلع االقتصاد املغربي  
 املغرب ومواجهة اإلرهاب: تفکیك خلیة إرهابیة بعدد من املدن املغربیة  

 االستفتاء عن الدستور الجزائر ومحطة   
 الحکومة التونسیة الجدیدة والرهانات الصعبة  

 خروقات حفتر املیدانیة...محاولة إلفساد هدنة وقف إطالق النار  

 تحقیقات يف شبهات فساد تالحق الرئیس املوریتاني السابق  

 جائحة کورونا حکومة موریتانیة جدیدة يف ظل   

 هذا العدد:  يف
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 المرصد المغاربي

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

فی لیبیا، تونس، املغاربي 

 وموریتانیا الجزائر، املغرب

 د. نورة الحفیان: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

 "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 

 املرصد منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تقدیم

، يتناول أهم التحوالت التي شهدتها الدول املغاربية (املغرب، الجزائر،  املرصد موقعتقرير دوري يصدر عن  

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

 :قليمية والدولية، وذلك عىل النحو التايلالتفاعالت البينية بينها، وكذلك تفاعالتها اإل 

 أوال: تطورات املشهد املغربي
 باملغرب  19-الحالة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد کوفید

 

الجاري    سبتمرب  18   حدود، إىل  باملغرب  19  بف�وس كورونا املستجد كوفيد  وصل عدد الحاالت املصابة  

إال أن التحاليل املخربية    تها صابإ كان من املحتمل      حالة  2,245,043  استبعاد، مع    حالة مؤكدة  97,264إىل  

 حالة.  18,819. أما الحاالت التي ال زالت تتلقى العالج فوصلت إىل أكدت عكس ذلك

 وتتوزع حاالت اإلصابة حسب جهات اململكة كالتايل: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almarsad.co.uk/
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 عدد اإلصابات  الجهات 

 31.672 جهة الدار البيضاء سطات 

 13.656 مراكش آسفي جهة 

 11.649 جهة طنجة تطوان الحسيمة

 10.866 س جهة فاس مكنا

  9.755 جهة الرباط سال القنيطرة 

 5.644 جهة درعة تافياللت 

 2.117 الجهة الرشقية 

 4.726 جهة بني مالل خنيفرة 

  3.694 جهة سوس ماسة 

 486 جهة كلميم واد نون

 1.317 جهة العيون الساقية الحمراء

 1.655 جهة الداخلة وادي الذهب 

 97264 املجموع 

 

وبذلك تكون الحالة الوبائية باملغرب، بشأن عدد اإلصابات التي كان من املتوقع أن تسجلها اململكة، بعد  

إصابة يومية متجاوزا    2000ومبعدل وصل إىل تسجيل أكرث من  ألف إصابة،    100أن قاربت عىل تخطي عتبة  

بحيث كان أسوأ سيناريو رسمته  رات التي كانت متوقعة حول الوضعية الوبائية باملغرب، بذلك كل التقدي

آالف حالة إيجابية. وذلك بناء عىل معطيات لجنة    10هو تسجيل    19-وزارة الصحة يف بداية جائحة كوفيد

الرغم من  غ� مسبوقة منذ أغسطس املايض عىل    تقنية تابعة لها،  وبذلك يكون املغرب قد وصل ملعدالت  

 متديد حالة الطوارئ الصحية.    اإلجراءات املشددة التي ال زالت مفروضة عىل كافة أنحاء البالد ومن أبرزها

والتي هي   أو الخطرة  الحاالت الحرجةيخص    ففي�أما في� يخص الوضعية الرسيرية للمصاب�،  

،    يف جميع جهات اململكة  حالة  264قد وصلت إىل  موجودة يف غرف العناية املشددة أو اإلنعاش  

 من هذه الحاالت تحت التنفس االصطناعي االخرتاقي.    41وتوجد 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

4 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي 
 September 25 ||013العدد 

 

 

 

 

 

 
 

 باملغرب إىل مجموعة من األسباب من أبرزها:   19-عدد اإلصابات بكوفيد ويرجع ارتفاع

رفع الحجر الصحي من أجل إنعاش االقتصاد مل يتواءم مع الوضعية الوبائية، بحيث مل يتم اتخاذ   

التداب� واإلجراءات الكافية والصارمة من طرف السلطات املعنية سواء وزارة الداخلية أو وزرارة  

إعادة تشغيل بعض األنشطة االقتصادية يف ظروف تتواءم مع الظرفية الراهنة،  الصحة من أجل  

الفالحية   أو  الصناعية  املجمعات  املهنية سواء  البؤر  دائرة  إىل توسيع  التقدير والتدب� أدى  سوء 

وحتى السياحية، وقد أدى اكتشاف املزيد من البؤر يف القطاعات االقتصادية التي أعيد تشغيلها  

وازين منحى الوضعية الوبائية باملغرب التي شهدت أرقاما قياسية تجاوزت الص� البلد  إىل قلب م

 ، 19-املوطن لكوفيد

 ساعة،  24ألف اختبار يف كل   25ارتفاع عدد فحوصات الكشف اليومية التي تجاوزت عتبة  

ب� اليومية،  انهيار املنظومة الصحية املغربية التي مل تعد تتحمل طاقاتها االستيعابية أعداد املصا 

باإلضافة إىل االرتفاع الكب� يف معدالت الحاالت الحرجة والتي أصيبت عىل إثرها أقسام العناية  

املركزة مملوءة عن آخرها، هذا األمر الذي أدى إىل إرهاق األطقم الصحية التي أصبحت هي أيضا 

ف لها يف ظل  تتعرض  التي  الضغوطات  نتيجة  يف صفوفها  مرتفعة  إصابات  األجهزة  تسجل  قدان 

 والسلطات املعنية السيطرة عىل الوضعية الوبائية.  

ويف خضم ذلك، أكد وزير الصحة املغريب خالد آيت الطالب، أن عدد البؤر الوبائية املهنية والعائلية التي  

بؤرة، وهو ما يفرس حسب الوزير االرتفاع الكب�    1121سجلها املغرب إىل حدود أواسط سبتمرب الجاري بلغ  

 عداد املصاب� بف�وس كورونا يف الشهرين األخ�ين. أل 

تجاوزت    كب� بحيثأما في� يخص التحاليل املخربية اليومية فقد ارتفع عددها وتضاعفت نسبتها بشكل  

مارس املايض وإىل    02، يف ح� تخطى العدد اإلج�يل للتحاليل منذ بداية الوباء يف  تحليلألف    25عتبة  

 . وذلك حسب ما كشف عنه البيانات اليومية لوزارة الصحة. تحليل  2.342.307سبتمرب  18حدود 

سبتمرب    18فقد لوحظ تسجيل ارتفاع مضطرد يف معدل اإلماتة، لتصل إىل حدود   ،وفياتعدد للأما بالنسبة ل

 باملائة.  1.80بنسبة   ،وفاة حالة 1755إىل 

  

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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الصحي باملغرب وبعض الخرباء يف املجال    عىل القطاع  بحسب املسؤول�عوامل    3ويرجع هذا االرتفاع إىل  

 : الصحي ويف علم الف�وسات

العامل األول: وصول بعض املرىض إىل املستشفيات يف وضعية صحية حرجة جدا، ويوضع عدد كب�  

وهذا ما يفيض يف أغلب    ة ليمستحمنهم تحت التنفس االصطناعي، م� يجعل مهمة إنقاذهم شبه  

 الحاالت إىل الوفاة. 

يف مرحلة مبكرة،    19-العامل الثا�: عدم إفصاح بعض املواطن� التي تظهر عليهم أعراض كوفيد 

 وهذا التأخر يف التكفل تكون له انعكاسات سلبية عىل الوضعية الصحية للمصاب�. 

التعامل مع  الثالث: استهتار بعض األطر الطبية يف  مستويات حاالت املرىض، نظرا لعدم    العامل 

امتالك بعضهم التجربة يف التعامل مع الوضعية الوبائية وسوء تقديرهم التعامل مع املرىض وفق  

العالجات املناسبة لكل حالة عىل حدة. ويعد هذا العامل من أبرز العوامل التي أدت إىل ارتفاع  

 نسبة اإلماتة يف اآلونة األخ�ة.

باملائة،    78.85شخص أي بنسبة    78,445إىل  ،  2020سبتمرب    18، فقد وصلت إىل حدود  أما حاالت الشفاء

للمريض، عدم   العالمات الرسيرية  املتعاف� وهي: تحسن  اعت�د ثالثة معاي� لإلعالن عن حاالت  ويتم 

لتأكد  تسجيل ارتفاع درجة حرارة املصاب يف غضون ثالثة أيام بعد استك�ل العالجات الرضورية، وأخ�ا ا 

بينه� مدة   متتابعت� تفصل  زالت    24من سلبية عينت�  بين� ال  االستشفاء.    18,819ساعة.   حالة قيد 

 والجدول التايل يب� عدد الوفيات واملتعاف� والحاالت النشطة حسب الجهات، وهي كالتايل: 

 

 الحاالت النشطة  عدد املتعاف� عدد الوفيات الجهات 

 -------  -------  -------  البيضاء سطات جهة الدار 

 231 1664 56 جهة مراكش آسفي 

 722 10.640 288 جهة طنجة تطوان الحسيمة

 682 9911 270 س جهة فاس مكنا

 -------  -------  -----  جهة الرباط سال القنيطرة 

 1417 4115 130 جهة درعة تافياللت 

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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 641 1435 44 الجهة الرشقية 

 908 3745 66 خنيفرة جهة بني مالل 

 2578 1079 40 جهة سوس ماسة 

 147 380 11 جهة كلميم واد نون

 ........  .......  .......  جهة العيون الساقية الحمراء

 423 1228 04 جهة الداخلة وادي الذهب 

 18.819 78.445 1755 املجموع 

 

  خصوصا بعد دخول قرار رفع الحجر الصحي ويعيش املغرب ظرفية خاصة يف ظل تطور الوضعية الوبائية 

التنفيذ نوعية  حيز  بعده من قفزة  الذي  و ، وما شهد  األمر  الحاالت،  ارتباك ومخاوف  أ كب�ة يف عدد  ثار 

مع العودة إىل نقطة الصفر بفعل االرتفاع الكب�  يف  الجهات املعنية بتدب� الوضع الوبايئ باملغرب خصوصا  

 عدد اإلصابات ويف مؤرش عدوى الف�وس يف مناطق متفرقة يف اململكة. 

ويف ظل تفاقم الوضعية الوبائية يف املغرب، أكدت مريم بكديل ممثلة منظمة الصحة العاملية املعتمدة  

تعا� منه املنظومة الصحية باملغرب والتي    كشفت الضعف الهيكيل التي  19- باملغرب، أن جائحة كوفيد

أربعة عوامل: الضعف الحاصل    أبرزت نقاط الضعف هذه يف  تفاقمت يف ظل األزمة الصحية الحالية. وقد  

يف املوارد البرشية الصحية، ضعف متويل املنظومة الصحية، النقص الحاصل يف التجهيزات الطبية، باإلضافة  

 . 19-مة والتدب� الذي كشف الخلل يف إدارة أزمة كوفيدإىل أهم عامل وهو مشكل الحكا

وقد توقع املعهد األمرييك للقياسات وتقييم السياسات الصحية التابع لجامعة واشنطن تدهور الوضعية  

، مرحجا وباحت�ل كب� إمكانية العودة إىل الحجر  2021الوبائية يف املغرب إىل مستويات مقلقة حتى عام  

بجمي الشامل  معدالت  الصحي  تنفجر  أن  املعهد  تقديرات  عىل حسب  املتوقع  ومن  اململكة.  مناطق  ع 

حالة وفاة يومية، ك� من    100الوفيات خالل الثالثة األشهر املقبلة إىل أرقام قياسية كب�ة قد تصل إىل  

ألف حالة إىل حدود نهاية    300املتوقع أن تشهد عدد اإلصابات ارتفاعا غ� متوقع قد يصل إىل  

 م الجاري.العا

ومن كل ذلك، فإن الوضع االستثنايئ الذي يعيشه املغرب، يضعه أمامه اختبارات صعبة ومص�ية،  

خصوصا مع ظهور تخوفات كب�ة للعودة إىل إجراءات اإلغالق الكامل وهذا ما سيكون له تداعيات  

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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يف ظل جائحة    كارثية ممكن أن تعصف باالقتصاد الوطني الذي يعيش تحت ضغط تحديات كب�ة وخط�ة

 كورونا. 

القدرات   وضعف  املغاربة  وسط  الف�وس  لرسعة  الكب�  واالنتشار  الراهنة،  الوبائية  فالوضعية  ولذلك 

االستيعابية للمنظومة الصحية واملخاوف من مواجهة وضعية بعض الدول التي انهارت يف ظل الجائحة،  

الخيارات ملواجهة انتشار ف�وس كورونا  كل ذلك قد يضع الدولة املغربية إىل رضورة تطبيق أحد أصعب  

 وهو العودة إىل اإلغالق االقتصادي والحجر الشامل عىل كافة الرتاب املغريب. 

 

 تداعیات جائحة کورونا یلع االقتصاد املغربي

 

العامل، يعيش االقتصاد املغريب عىل ضوء جائحة كورونا أوضاعا صعبة وخانقة فرضتها    دولعىل غرار باقي 

الوبائية نتيجة توقف أغلبية األنشطة االقتصادية وعىل رأسها القطاع السياحي الذي يعترب الرشيان    الوضعية

 وتربز أهم التحديات التي تواجه االقتصاد املغريب يف التايل:   الرئييس الذي ينعش االقتصاد املغريب.

املغريب،    يعترب  السياحي: القطاع    لالقتصاد  والداعمة  الحيوية  الركائز  أحد  السياحي  القطاع 

باملائة من الناتج    7بحيث يحتل من خاللها املغرب مراكز متقدمة عربيا وعامليا، وتشكل حوايل  

الرئييس   املصدر  تعترب  أنها  إىل  باإلضافة  مليون شخص،  أكرث من نصف  فيها  ويعمل  املحيل، 

 للعملة الصعبة. 

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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وقد أكدت العديد من الدراسات أن السياحة هي أكرث املجاالت التي ترضرت جراء الجائحة، ويف إطار ذلك  

قطاع   عىل  كورونا  ف�وس  تأث�  حول  عنه  تقرير صادر  يف  والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  صنف 

ع عدد السياح الوافدين إىل  بلدا األكرث ترضرا عىل املستوى العاملي. بحيث تراج  15السياحة، املغرب ضمن  

مقارنة بالفرتة نفسها من العام املايض. ومن    2020املغرب بحوايل النصف خالل األشهر األوىل من العام  

مليار دوالر خالل العام الجاري وذلك جراء    8املتوقع أن تصل خسائر املغرب من هذا القطاع إىل حوايل  

الرحالت الجوية وإلغاء نسبة كب�ة من الحجوزات. ك�   فطريق توقتعطل الحركة السياحية العاملية عن 

باملائة. هذا األمر الذي أثر بشكل بالغ عىل العائدات    90بلغت نسبة إغالق املؤسسات السياحية بحوايل  

 السياحية من العمالت األجنبية. 

  الوطنيةنفدرالية  وعىل إثر ترضر شغيلة هذا القطاع من الجائحة، قررت الحكومة املغربية باتفاق مع الكو 

للسياحة والصندوق الوطني للض�ن االجت�عي رصف تعويضات مالية للعامل� يف القطاع السياحي. من 

خالل االستفادة من تعويض جزايف شهري ممول من الصندوق الخاص بتدب� جائحة كورونا وذلك بحوايل  

 . 2020دوالر ممتدة من يوليو إىل ديسمرب  217ألفي درهم أي ما يعادل 

،  2022إىل    2020ك� أعلنت الحكومة املغربية عن خطة إلنعاش القطاع السياحي عرب خطة متتد من الفرتة  

بحيث تتضمن مجموعة من التداب� الرامية إىل إعادة تدوير عجلة السياحة تتمثل أساسا يف املحافظة عىل  

يه إىل غاية نهاية العام الجاري،  باملائة من العامل� ف  80مناصب الشغل يف هذا القطاع ودخل أكرث من  

وكذلك تعزيز النسيج االقتصادي وجلب االستث�رات باإلضافة إل تسهيل أداء القروض املقدمة من طرف 

 البنوك. 

معظم  ألقت جائحة كورونا بثقلها عىل القطاع الصناعي باملغرب، بحيث تراجعت    القطاع الصناعي: 

صناعة   صادرات  أبرزها  ومن  املهمة  فقد    الصناعات  الرصف،  مكتب  تقرير  فبحسب  السيارات، 

باملائة، لتنتقل إىل حوايل    28.7انخفضت صادرات هذا القطاع خالل السبعة أشهر املاضية إىل نسبة  

مليار درهم خالل نفس الفرتة من السنة املاضية، أما صادرات النسيج    46مليار درهم مقابل    33

  22.5مقابل    الدرهم،مليار    15.8ة مداخيل تعادل  باملائة مسجل  29.5فقد تراجعت بدورها بنسبة  

مليار الدرهم خالل نفس الفرتة من السنة الفارطة. ك� شهدت صادرات اململكة من الفوسفاط  

باملائة من االحتياطي العاملي    75الطبيعية باملغرب بحيث يتوفر عىل    أبرز الرثواتالذي يعد من  

ضا من حيث املداخيل بحيث سجلت انخفاضا مقارنة  لهذه املادة وأول مصدر لها، تراجعا هي أي

باملائة، ومل تكن الصناعات الغدائية    4.2مع نفس الفرتة من السنة املاضية وذلك بنسبة تصل إىل  

 باملائة.  4.7أحسن حاال من غ�ها بحيث سجلت تراجعا بنسبة 
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التجارية:   املبادالت  انخ  تراجع  باملغرب  التجارية  املبادالت  مؤرشات  بفعل  سجلت  كب�ا  فاضا 

أبرز   وإيرادات  الواردات  إىل  بالصادرات  بدًء  كورونا،  ف�وس  أزمة  عن  متخضت  التي  التأث�ات 

املبارش   األجنبية  االستث�رات  وانخفاض  السياحي   القطاع  أبرزها  ومن  االقتصادية  القطاعات 

فبحسب الخارج،  ملغاربة  املالية  التحويالت  الكب� يف  االنخفاض  إىل  تقرير ملكتب    باإلضافة  آخر 

الرصف فقد انخفضت واردات وصادرات املغرب من شهر يناير إىل نهاية يوليو من العام الجاري  

باملائة عىل التوايل مقارنة بالفرتة ذاتها من السنة املاضية. وبالتايل انخفض    17باملائة و  17.5بنسبة  

 باملائة.  18.2العجز التجاري بنسبة 

باملائة مقارنة مع نفس الفرتة من العام املايض يف    3.2العامل انخفاضا بنسبة  ك� سجلت تحويالت مغاربة  

باملائة، يف    21.5  ةتراجعا بنسبح� انخفض حجم تدفق االستث�رات األجنبية والوطنية، فاألوىل سجلت  

   باملائة. 26.5ح� تراجعت الثانية بنسبة 

ملغريب، أعلن امللك محمد السادس خالل خطاب  ومن أجل تجاوز التبعات الحادة لألزمة عىل االقتصاد ا

مليار دوالر، إلنعاش االقتصاد املغريب    13مليار درهم، أي ما يعادل    120عيد العرش عن ضخ ما يناهز  

 الذي ترضر بشكل كب� من توقف الحياة بسبب أزمة ف�وس كورونا. 

ألنشطة اإلنتاجية ومواكبة ومتويل  ر االسرتاتيجي مهمته دعم اتث�وتشمل خطة اإلنعاش إنشاء صندوق لالس

املشاريع االستث�رية الكربى يف القطاع� العام والخاص ويف كافة املجاالت، ك� يرتكز عىل مساهمة الدولة  

 . عىل تنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

10 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي 
 September 25 ||013العدد 

 

 

 

 

 

 
 

 التداعیات االجتماعیة لجائحة کورونا یلع املغرب 

 

بظاللها عىل املواطن املغريب بحيث خلفت تداعيات اجت�عية خط�ة، كان أبرزها ألقت جائحة كورونا  

 ارتفاع مؤرشات البطالة والفقر، وتراجع القدرة الرشائية للمواطن: 

تسببت جائحة كورونا بتعطيل معظم األنشطة االقتصادية باملغرب، هذا األمر الذي كان  البطالة:   

عاطل� بشكل ملحوظ، وبحسب إحصائيات املندوبية السامية  له تأث� مبارش عىل ارتفاع أعداد ال

فقد ارتفعت معدالت البطالة عىل نحو كب� مقارنة بالسنة املاضية بحيث قفزت منذ    للتخطيط،

باملائة من إج�يل السكان الناشط� أي القادرين عىل   10.5تفيش أزمة ف�وس كورونا إىل معدل  

باملائة من اليد    20مليون شخص لوظائفهم أي ما يعادل  العمل. وذلك نتيجة فقدان ما يقارب  

 العاملة يف املقاوالت املنظمة.

أثرت جائحة كورونا بشكل مبارش عىل املواطن املغريب، فبحسب تقديرات املندوبية  الفقر:   

للتخطيط  مغريب-السامية  رسمي  االقتصادية    -جهاز  كورونا  تداعيات  فإن  الدويل،  والبنك 

باملائة مبعدل    19.87ألف مغريب بالفقر أي ما يعادل    58هدد حوايل مليون وواالجت�عية سوف ت

االنخفاض    باملائة نتيجة  17.1ألف عاطل أي بزيادة عن السنة املاضية والتي سجلت    200ومليون  
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باملائة    6.6الكب� يف مستوى الدخل الفردي، بحيث من املحتمل أن يصل معدل انتشار الفقر إىل  

الية.  ك� أشارت منظمة األمم املتحدة يف تقرير لها أنه من املتوقع ارتفاع نسبة  خالل السنة الح

مالي� مواطن مغريب فق�، وذلك    10باملائة يف هذه السنة، أي ما يعادل    27الفقر باملغرب إىل  

بفعل ارتفاع مستوى االنفاق االجت�عي يف مقابل انخفاض معدالت الدخل جراء األزمات الناتجة  

 يش ف�وس كورونا. عن تف

 املغرب ومواجهة اإلرهاب: تفکیك خلیة إرهابیة بعدد من املدن املغربیة

 

، متكنت السلطات املغربية من تفكيك خلية إرهابية بعدد من املدن املغربية  2020سبتمرب    10بتاريخ  

تابعة لتنظيم "داعش" كانت عىل وشك تنفيذ مخطط إرهايب خط� وضخم يف مناطق متعددة. ويف نفس  

 الصخ�ات وتيفلت. -ومتارهالتوقيت بكل من طنجة 

لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطني،    وقد متكنت عنارص تابعة للمكتب الوطني

طبقا ملعلومات وعمليات رصد  وذلك  سنة،    43إىل    29خمسة متطرف� ترتاوح أع�رهم ب�    من توقيف

، خدمة  دقيقة، حول عمليات كان هدفها تنفيذ مخططات إرهابية لزعزعة أمن واستقرار املغرب

 لألجندة التخريبية لتنظيم داعش.  

وقد شهد التدخل األمني الذي تزامن يف توقيت واحد يف املدن املغربية املذكورة أعاله، حضور املدير  

العام لألمن الوطني واملديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطني عبد اللطيف الحمويش خالل اقتحام  

أن عملية التدخل شهدت حدثا بارزا من خالل مقاومة أحد    أماكن األشخاص الذين تم توقيفهم. غ�
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املشتبه فيهم يف مدينة تيفلت، الذي حاول تعريض عنارص التدخل الرسيع العتداء إرهايب، أصاب من خالله  

أحد أفرادها بإصابة بليغة بواسطة آلة حادة، ك� حاول أحد املوقوف� يف مدينة متارة أيضا تفج� نفسه 

تم توقيف املطلوب� عىل إثر إطالق أع�ة نارية    اآلخرة للغاز من الحجم الكب�، لكن يف  باستع�ل قنين

 تحذيرية وقنابل صوتية، هذا ما ساعد يف إجهاض محاوالت أفراد الخلية اإلرهابية من تنفيذ تهديداتهم. 

صحف ندوة  خالل  الخيام  الحق  عبد  القضائية  لألبحاث  املركزي  املكتب  ملدير  ترصيح  فإن  وبحسب  ية، 

تستهدف شخصيات عمومية وعسكرية، ومقرات   كانت  اإلرهابية  الخاليا  أن  أوضحت  األوىل،  التحريات 

 املصالح األمنية والدرك املليك. باإلضافة إىل استهداف منشآت وأهداف حساسة. 

عبوات  وقد أوضح الخيام أن األفراد املوقوف� كانوا يف مرحلة التحض� للقيام بعمليات تفج�ية بواسطة  

لتقديم والءهم   أيضا يستعدون  انتحارية. وكانوا  القيام بعمليات  ناسفة قصد  متفجرة، وأحزمة وسرتات 

وبناء عىل ذلك تم التدخل الرسيع من طرف القوات األمنية بعد وصول الخلية ملرحلة  ،  " داعش"لتنظيم  

خسائر برشية ومادية    تنفيذ مخططاتها وذلك لتجنيب املغرب ح�م دم ك� جاء يف وصفه كان سيكلفه

 جسيمة. 

االستخباراتية واألجهزة األمنية املغربية كانت عىل علم بهذا املخطط اإلرهايب عن   األجهزةمش�ا إىل أن  

قائد   فإن  الواردة  املعطيات  تحركاتهم. ومن خالل  لرصد  اإلنرتنت  عرب شبكة  الخلية  عنارص  تتبع  طريق 

كانت تتعلق بتكوين عصابات إجرامية    2006و  2004يف سنوات  الخلية له سوابق إجرامية اعتقل عىل إثرها  

 قبل أن يتحول إىل عامل التطرف واإلرهاب. 

وقد أكد املسؤولون األمنيون أن هذه العملية النوعية تأيت يف سياق أمني خط� تتنامى فيه التهديدات  

بحثية املختصة باملجال األمني  اإلرهابية بعدد من مناطق القارة اإلفريقية، وحسب بعض الخرباء واملراكز ال

فاملغرب ينهج سياسية أمنية تعتمد عىل االستباق، استطاع من خاللها مواجهة األخطار املتولدة عن الظاهرة 

 اإلرهابية باعتباره أكرب الن�ذج الناجحة يف إجهاض املخططات اإلرهابية.
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 ثانیا: تطورات املشهد الجزائري 
 بالجزائر  19-کورونا املستجد کوفیدالحالة الوبائیة لفیروس 

 

العدد املستجد    وصل  كورونا  بف�وس  لإلصابات  الجزائرية  اإلج�يل  الصحة  وزارة   18د  حدو إىل  حسب 

سنة    60ومتثل الفئة العمرية ما فوق    . حالة  1659الوفيات  عدد    ، في� بلغحالة مؤكدة  49.413إىل  سبتمرب  

   .يف املائة من حاالت الفتك 70نسبة 

خلوها    الفحوصات حالة بعدما أكدت    34.818ك� شهدت حاالت الشفاء ارتفاعا ملحوظا بحيث وصلت إىل  

، يف ح� وصل أعداد املوجودين يف غرف العناية  وبالتايل مغادرتها للمشايف املخصصة للعالج  ،من الف�وس

 مريضا.  27صحية إىل ال
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 عىل الشكل التايل:  مجموع الواليات   يف وتتوزع عدد الحاالت املصابة جغرافيا

 

 عدد اإلصابات الواليات

 5432 العاصمة الجزائر 

 3976 البليدة 

 3826 وهران

 3164 سطيف 

 1741 بجاية

 1740 باتنة  

 1621 قسنطينة 

 1428 عنابة

 1346 بازة تي

 1269 املسيلة

 1262 تلمسان 

 1258 بسكرة 

 1249 ورقلة

 1249 البويرة 

 1184 الجلفة 

 1100  الوادي

 1085 زي وزوتي

 980 بومرداس

 943 تيارت 

 922 جيجل 

 908 تبسة

 770 ع� الدفىل 

 770 املدية

 735 مستغانم

 706 أم البواقي 

 695 األغواط 

 674 سكيكدة 

 672 ع� تيموشنت 

 634 أدرار

 587 خنشلة

 516 قاملة

 437 غرداية 

 426 تيسمسيلت 

 420  برج بوعريريج

 419  سيدي بلعباس

 407 ميلة 

 400 سوق أهراس 

 348 بشار

 329 معسكر 

 263 نعامة

 251 الطارف 

 232 البيض 

 223 الشلف

 209 غليزان 

 204 تندوف 

 198 مت�است

 134 إليزي 

 72 سعيدة 

 49.413 املجموع 

، رفع حظر التجوال  ويف هذا اإلطار، قررت الحكومة الجزائرية وطبقا للحالة الوبائية لبعض الواليات  

والية، والس�ح بعودة األنشطة التجارية التي كانت قد تم تعليق العمل بها بسبب    19اللييل يف  
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واليات لغاية    10جوال يف  التداب� االحرتازية املتخذة ملنع تفيش ف�وس كورونا. يف ح� تم متديد حظر الت

 نهاية سبتمرب ومن أبرزها العاصمة الجزائر، البليدة، وهران وعنابة.

ك� سمحت السلطات الجزائرية، باالستئناف التدريجي لبعض األنشطة والتظاهرات الرياضية دون جمهور.  

ح أبوابها ولكن ضمن  باإلضافة إىل الس�ح لدور الحضانة ورعاية األطفال واملكتبات واملتاحف بإعادة فت

 التقيد بتداب� صحية صارمة وفق الربوتوكوالت الصادرة من الجهات املختصة. 

ويف إطار االستقرار النسبي يف الوضعية الوبائية بالجزائر ، نتيجة االنخفاض يف األعداد املسجلة  منذ نهاية  

عرفت ارتفاعا كب�ا يف نسبة اإلصابات    يوليو إىل حدود سبتمرب مقارنة مع األشهر األوىل لبداية الجائحة التي

واإلماتة، فقد أكد وزير الصحة الجزائري عبد الرح�ن بن بوزيد أن هذا االستقرار راجع إىل انتشار الوعي  

يف الوسط االجت�عي عىل الرغم من تهاون بعض املواطن� الذين مل يتقيدوا بالتداب� االحرتازية والوقائية،  

التي تقوم يها السلطات املعنية للحد من انتشار الوباء عىل مستوى كافة الواليات،  باإلضافة إىل الجهود  

مش�ا إىل أنه يتوجب عىل املواطن� التعايش مع الف�وس وااللتزام الكامل بكافة التوصيات الصادرة عن 

 السلطات املحلية للحد من انتشار الف�وس يف سبيل العودة إىل الحياة الطبيعية.  

ه، أكد املدير العام ملعهد باستور أن الوضعية الوبائية الحالية بالجزائر جيدة مع مرور املرحلة  ومن جهت

الوبائية الحادة يف األشهر الثالثة األوىل من مارس إىل يونيو، قبل أن ينزل املنحنى إىل مستويات منحدرة  

إىل أن وضعية املستشفيات جيدة    ووصوله إىل أرقام مستقرة منذ أواخر يوليو، ك� أشار مدير معهد باستور

من ناحية الضعط الذي كانت تشهده خصوصا يف غرف اإلنعاش نتيجة توافد عدد كب� من حاالت اإلصابة.  

ك� ذكر املسؤول الصحي أن الجزائر غ� معنية بالتحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العاملية واملتعلقة  

ي أكتوبر ونوفمرب، بقدر ما تعني الدول األوروبية والواليات  خالل شهر  19-بانتشار كب� لف�وس كوفيد

البلدان، ك� دعا إىل   الوبائية املسجلة يف هذه  الوضعية  املتحدة األمريكية. ألن الجزائر ليست يف نفس 

التجاوب مع حمالت التلقيح الخاصة باإلنفلونزا املوسمية من أجل الرفع من مناعة األشخاص خصوصا فئة  

 املسن�.  
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 الجزائر  ومحطة االستفتاء عن الدستور 

 

الدستور الجديد، وذلك عقب   الجزائرية األول من نوفمرب موعدا لالستفتاء عن مرشوع  حددت الرئاسة 

املصادقة عليه من طرف الحكومة الذي اعتربت أنه ينسجم مع متطلبات الدولة العرصية ويلبي مطالب  

تقوم عىل قانونية  ببناء أسس  الشعبي  الد�قراطية والعدالة االجت�عية. ك� متت تزكية    الحراك  مبادئ 

وسط مقاطعة أحزاب املعارضة،    462نائبا برملانيا من أصل    256مرشوع الدستور من طرف الربملان بتصويت  

وذلك بسبب رفضها آللية صياغة الدستور، واعرتاضها لحالة االستعجال والنقاش املحدود حولها والذي ال  

لت التشاركية،  يتيج الفرصة  لتزكية روح الد�قراطية  للنقاش حول مضامينها وذلك  الظروف املناسبة  هيئة 

 وذلك لألهمية التي تتمتع بها الوثيقة الدستورية باعتبارها الركن القانو� األسايس للدولة. 

 وقد تضمن مرشوع الدستور الجزائري الجديد مجموعة من البنود واملضام� من أبرزها: 

أعطى الدستور مكانة خاصة للحراك الشعبي الذي أسقط نظام بوتفليقة    الشعبي:   دسرتة الحراك 

عاما، بحيث أشادت ديباجة الدستور بالحراك. وجاء نصها كالتايل: "    20الذي حكم الجزائر طيلة  

يعرب الشعب عن حرصه لرتجمة طموحاته يف هذا الدستور بإحداث تحوالت اجت�عية وسياسية  

جزائر جديدة، طالب بها سلميا من خالل الحراك الشعبي األصيل الذي انطلق  عميقة من أجل بناء  

 . 2019فرباير  22يف 
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توسيع صالحية الجيش من خالل املادة   نص الدستور الجزائري املعدل  عىل توسيع مهام الجيش: 

، التي أقر فيها صالحية رئيس الجمهورية بإمكانية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي  91

خارج الحدود الوطنية، وذلك بعد مصادقة الربملان بأغلبية ثلثي أعضاء غرفتي الربملان، ك� نص  

حفظ السالم يف إطار احرتام مبادئ وأهداف  النص الدستوري عىل إمكانية مشاركة الجزائر يف قوات  

 املنظ�ت الدولية واإلقليمية املنتمية إليها. 

نصت الوثيقة الدستورية املعروضة عىل االستفتاء بعالقة    عالقة الجهاز التنفيذي باألغلبية الربملانية: 

ا  رئاسة  إسناد  بإلزامية  أقرت  بحيث  الترشيعية،  والهيئة  التنفيذي  الجهاز  ب�  لحكومة  جديدة 

تعي� شخصية من خارج   له صالحية  الجمهورية  كان رئيس  بعدما  الربملانية ألول مرة،  لألغلبية 

 الحزب الفائز يف االنتخابات أو تحالف األغلبية. 

نصت مسودة الدستور النهائية عىل تويل الرئيس منصبه لفرتت�  تحديد الوالية الرئاسية يف عهدت�:   

 سنوات لكل واحدة، سواء كانت الفرتتان متتاليت� أو منفصلت�. رئاسيت� فقط، محددة يف خمس 

من    مجموعة  دسرتة  الدستوري  النص  تضمن  العليا:  والهيئات  املؤسسات  بعض    الهيئات دسرتة 

املهمة، من أبرزها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات  

لتصبح   لالنتخابات،  املستقلة  العليا  الوطنية  السلطة  دسرتة  أيضا  التعديالت  أقرت  ك�  الرقابية، 

عمله وطريقة  وتنظيمها  تشكيلتها  وحددت  مهامها  وعززت  دستورية،  هيئة  الدستور  ا،  مبوجب 

 وذلك لض�ن نزاهة االنتخابات التي شابتها اختالالت كب�ة يف العهود السابقة.  

أفعال واسعة، بحيث شككت يف   الدستور والتعجيل لالستفتاء عىل مضامينها ردود  وقد خلفت مسودة 

الدستورية   الوثيقة  اعتربت  بحيث  الشعبي  الحراك  قوى  أبرزها  الجزائرية ومن  القوى  من  العديد  نصها 

عدلة ما هي إال شعارات خلفيتها وأهدافها هي تجديد واجهة النظام وتجميلها بدون إحداث أي انتقال  امل

رفضوا   قد  املعارضة  وأحزاب  الحراك  نشطاء  وكان  الشعبي.  الحراك  روح  مع  يتوافق  د�قراطي حقيقي 

نتيجة مطالبتهم مبؤسسات الدستورية،  الوثيقة  بتعديل  الخاصة  املشاورات  تتكلف    املشاركة يف  انتقالية 

بإعداد وثيقة دستورية جديدة، مؤكدين أن الربملان الحايل الذي هو جزء من النظام السابق غ� مؤهل  

السيايس   الحل  أن يكون  له  الدستور ال �كن  االستفتاء عىل  أن  الدستورية، معتربين  التعديالت  ملناقشة 

 النهايئ لألزمة السياسية العصيبة التي تعيشها البالد.  
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 لجزائر  وإنعاش االقتصاد يف ظل أزمة کورونا والنفط ا

 

كشفت الحكومة الجزائرية عن خطة كربى إلنعاش اقتصاد البالد، بعد الرجة الكب�ة التي لحقت به يف ظل  

أزمة ف�وس كورونا.   التي خلفتها  العاملية  الوبائية  النفط واألزمة  الحاد يف أسعار  الهبوط  أزمتي  تعاقب 

، وتضم هذه املحاور  2024مراحل حتى العام    3بندا ضمن ثالثة محاور كربى، متتد عىل    20وتضم الخطة  

 التايل: 

املايل:  اإلصالح  أنظمته،    محور  ومراجعة  الجبايئ  النظام  تخص  إصالحات  املحور  هذا  ويتضمن 

 وتحديث قواعد حوكمة امليزانية باإلضافة إىل إصالح النظام البنيك وتحديث آلياته. 

يركز هذا املحور عىل  تحس� مناخ األع�ل، وتبسيط قوان� االسثت�ر،    االقتصادي:  محور التجديد 

من   مجموعة  تطوير  إىل  باإلضافة  املستثمرين،  تقيد  التي  الب�وقراطية  العراقيل  إزالة  أجل  من 

الفالحة يف   وتطوير  املناجم  بقطاع  االهت�م  وكذا  واملتطورة،  التقنية  الصناعية خصوصا  الشعب 

 . 2024لبية الحاجيات األساسية والرضورية للبالد بحلول سنة سبيل ت 
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يتضمن هذا املحور وضع مقاربة جديدة ملعالجة أزمة  محور مكافحة البطالة وخلق فرص الشغل:   

البطالة وذلك من خالل تكييف مناهج التكوين مع متطلبات وحاجيات سوق العمل، وتشغيل  

 حاميل الشهادات املهنية. 

املخطط عرب ثالث مراحل زمنية وذلك حسب األولويات االجت�عية واالقتصادية الالزمة    وسيتم تنفيذ هذا

 وذلك عن طريق اتخاذ تداب� استعجالية: 

سيتم من خاللها ضبط آجال تنفيد مخطط    :2020الخطة املتعلقة باملدى القص� جدا بنهاية سنة   

زمة واآلثار واملكاسب والصعوبات  اإلنعاش االقتصادي واالجت�عي حسب األولويات والتكلفة الال 

 املرتبطة بتنفيذه وذلك عن طريق اتخاذ تداب� عاجلة لها آثار فورية. 

سنة    لنهاية  متتد  القص�  باملدى  املتعلقة  الهيكلية    :2021الخطة  للتحوالت  التحض�  إىل  تهدف 

مع   واالجت�عية،  االقتصادية  والكفاءة  الفعالية  تحقيق  سبيل  يف  واالقتصادية  االجت�عية  للبنية 

رضورة تضم� كل هذه اإلصالحات آلليات استباقية فعالة للتكفل باآلثار الجانبية املحتملة في�  

 يتعلق بالقدرة الرشائية للمواطن.

وتهدف إىل تنفيذ واستك�ل املخططات    :2024علقة باملدى املتوسط متتد لنهاية سنة  الخطة املت 

وعمليات االنتقال الرضورية الخاصة باسرتاتيجيات التنمية واإلصالح ويف جميع امليادين واملجاالت  

 األساسية التي تستهدف املواطن بصفة مبارشة.

الجز  الحكومة  رسمتها  التي  االسرتاتيجية  هذه  الطابع وتهدف  عىل  الحفاظ  إىل  باالقتصاد  للنهوض  ائرية 

االجت�عي للدولة وعىل الرفع من املستوى املعييش للمواطن خصوصا تجاه فئات املواطن� الذين يعيشون  

 يف وضعية هشة. 

وتعيش الجزائر خصوصا يف ظل السنة الجارية أزمة اقتصادية حادة نتيجة تهاوي أسعار النفط العاملية  

باملائة من إيرادات الدولة وأيضا االرتدادات    93رتاجع الكب� لعائدات املحروقات التي تشكل  وبالتايل ال

الكب�ة ألزمة كورونا والتي شلت الحياة االقتصادية نتيجة اإلغالق الذي فرضته الجائحة. م� أدى بالحكومة  

ليص املوازنة العاملة بنسبة  إىل اتخاذ قرارات ذات طابع تقشفي تقتضيها الظرفية الراهنة ومن أبرزها تق 

 باملائة.  50
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 ثالثا: تطورات املشهد التونسي 
 بتونس  19-الوضع الوبائي لفیروس کورونا املستجد کوفید

 

 

حسب البالغات املعلنة من طرف وزارة الصحة  ،  19- بلغ مجموع اإلصابات بف�وس كورونا املستجد كوفيد

التحاليل املخربية تجرى  ،  مؤكدة  8,570إىل    2020سبتمرب    15حدود    التونسية إىل الوزارة فإن  وبحسب 

ف الحالة املعتد به عامليا وفق توصيفات منظمة  يللحاالت املشكوك واملشتبه إصابتها بالف�وس حسب تعر

حالة وفاة بسبب    133  تم تسجيل  ، ك�69,527الصحة العاملية. وقد وصل إج�يل التحاليل املخربية إىل  

حالة شفاء. يف ح� ارتفعت أعداد الذين ال زالوا قيد العالج أي الحاالت الحاملة للف�وس    2,366الوباء، و

تحت   13ومن املرىض بأقسام العناية املركزة   47باملائة، ويوجد  82حالة بنسبة تصل إىل  6,095لتصل إىل 

 جهاز التنفس االصطناعي.  
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 وتتوزع الحاالت حسب الواليات التونسية تراتبيا عىل الشكل التايل:  

 عدد املتعاف� عدد الوفيات عدد اإلصابات  الواليات

 267 14 883 العاصمة تونس

 121 02 190 قبيل

 139 09 395 أريانة 

 133 7 864 بن عروس

 160 07 270 مدن�

 8136 15 601 سوسة 

 66 01 83 قفصة

 71 03 442 املنست� 

 52 06 116 منوبة 

 87 07 284 صفاقس 

 79 04 130 تطاوين 

 196 16 2789 قابس 

 40 02 118 بنزرت 

 52 02 90 املهدية

 48 01 213 نابل

 76 04 190 الق�وان

 49 00 73 القرصين

 22 03 82 سيدي بوزيد

 129 02 340 الكاف

 13 00 14 توزر

 17 00 28 باجة

 11 00 59 سليانة 

 08 00 16 زغوان

 19 02 110 جندوبة 

 2342 133 8570 املجموع 
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اإلصابات    وتشهد تونس حالة من عدم االستقرار يف الحالة الوبائية، بعدما أصبحت تسجل أعدادا كب�ة  من

مقارنة مع األشهر املاضية. فمنذ قرار فتح الحدود يف نهاية يونيو، تضاعف عدد املصاب� ل�تفع بذلك مؤرش  

أعىل.   إىل مستويات  الف�وس  انتشار  العلمية ملكافحة  ومنحنى  اللجنة  أعضاء  أحد  أكد  ويف خضم ذلك، 

له إىل تفش مجموعايت، أغلبيتها حاالت  ف�وس كورونا، أن النمط الوبايئ شهد نسقا تصاعديا نتيجة تحو 

محلية من عدوى محلية يصعب السيطرة عليها. مش�ا إىل رضورة توخي املواطن� بروح املسؤولية وذلك  

 بااللتزام بالربوتوكول الوقايئ خالل املرحلة القادمة التي ستشهد �طا تصاعديا. 

ية يف ظل جائحة كورونا، طالب الكاتب العام  ولتفادي النقص الحاد التي تشهده املنظومة الصحية التونس

لجامعة الصحة التابعة لالتحاد العام التونيس للشعل، برضورة الترسيع يف عملية انتداب اإلطارات الطبية  

وشبه الطبية لتحقيق االكتفاء في� يخص املوارد البرشية الصحية، ك� دعا إىل رضورة توف� ميزانية كافية  

، وذلك تجنبا لحصول أي نقص سيؤتر بشكل كب� عىل أداء مهنيي القطاع  19ية لكوفيد  يف ظل األزمة الوبائ

الصحي يف تأدية واجبهم خالل هذه الفرتة االستثنائية. مش�ا إىل أن املنظومة الصحية ستواجه صعوبات  

كورونا، مشددا عىل رضورة   تفيش ف�وس  مواجهة  بها يف  متر  التي  الحالية  األوضاع  توف�  كب�ة يف ظل 

الح�ية واالستجابة ملطالب األطر الطبية وشبه الطبية باعتبارهم أحد األركان األساسية يف معركة محاربة  

 ف�وس كورونا. 

وعىل  الرغم من القفزة النوعية التي شهدتها الوضعية الوبائية لف�وس كورونا يف تونس، فقد أكد رئيس  

اجت�ع له مع اللجان الفنية املختصة يف مكافحة كورونا،  الحكومة التونسية الجديد هشام املشييش، خالل  

أن األمور مطمئنة عىل الرغم من التقلب الذي شهدته الحالة الوبائية وأن جميع األجهزة املعنية يف أتم  

االستعداد ألي تغ� مفاجئ قد تشهده الوضعية الوبائية يف تونس. ويف موضوع آخر أكد املشييش أن الدولة  

اهت� املوارد  ستعطي  مستوى  عىل  القطاع  هذا  حاجيات  توف�  عىل  وستسهر  الصحي  للقطاع  خاصا  ما 

 البرشية أو عىل مستوى التجهيزات الطبية. 
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 الحکومة التونسیة الجدیدة والرهانات الصعبة 

 

التونيس لحكومة هشام املشييش الربملان  إثر مصادقته عىل تشكيلتها، وهي حكومة كفاءات  منح  ، عىل 

منحها    67نائبا بين� رفض    134وطنية مستقلة تغيب عنها الوجوه السياسية الحزبية، وقد حظيت مبوافقة  

 .   217نائبا يف التصويت من أصل  201الثقة،وقد شارك 

  16مقعدا، ثم يليها قلب تونس بـ    54وقد صوتت لصالح الحكومة الجديدة، كل من كتل حركة النهضة بـ  

مقاعد،    10مقعدا، وعىل التوايل تحيا تونس    11مقعدا، والكتلة الوطنية بـ    16مقعدا، وحزب اإلصالح بـ  

كتلة الد�قراطية أهم الكتل  مقعدا. يف ح� مثلت ال   18مقاعد، وأخ�ا النواب املستقلون بـ    9واملستقبل  

مقعدا،    19صوتا معارضا، ثم كتلة ائتالف الكرامة ب    38الرافضة ملنح الثقة لحكومة املشييش وذلك ب  

 مقعدا.   16وكتلة الحزب الدستوري الحر ب 

وتضم حكومة هشام املشييش الذي كلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة التونسية عىل إثر استقالة  

كتاب    3وزيرا و    25س الفخفاخ، والتي تعترب حكومة كفاءات مستقلة عن األحزاب السياسية  خلفه إليا

والتاسعة منذ إسقاط    2019دولة. وتعترب هذه الحكومة ثالث حكومة تشهدها تونس منذ أكتوبر  

 نظام زين العابدين بن عيل.

�عي واألمني املتأزم،  وتواجه حكومة املشييش جملة من التحديات نتيجة الوضع االقتصادي واالجت

االستقرار   عدم  أسباب  أهم  إحدى  تعترب  التي  الدولة  مؤسسات  ب�  الداخلية  األزمات  عن  فضال 
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السيايس. وإحدى العقبات الرئيسية التي تقف يف وجه تطعيم الد�قراطية التونسية الناشئة ملواجهة كافة  

 التحديات التي تواجه البالد.

أبرز الصعوبات التي تواجه الحكومة الجديدة، بحيث تواجه تونس أزمة  ويعترب التحدي االقتصادي من  

العام    21اقتصادية خانقة يف ظل ما يشهده االقتصاد من انك�ش تخطى ال   الثا� من  باملائة يف الربع 

 . ويرجع2020باملائة مقارنة باألشهر الثالثة األوىل من    20، باإلضافة إىل تراجع الناتج املحيل بنسبة  2020

ذلك لتأثر االقتصاد بإجراءات اإلغالق الكامل وذلك من أجل الحد من انتشار ف�وس كورونا يف ظل ظروف 

مليون دوالر، وبلوغ مجموعه    5.5مقلقة وغ� مطمئنة، ومن أبرزها ارتفاع الدين العام السنوي إىل حوايل  

مليار    2.8يف ميزانية الدولة إىل حدود    مليون دوالر بنهاية السنة الجارية. مع ازدياد الفجوة املالية  29إىل  

والتي   التونيس  االقتصاد  أثقلت كاهل  التي  كورونا  أزمة  تكلفة  ارتفاع  الجاري يف ظل  العام  دوالر خالل 

مليار دوالر. ومن جانب آخر، تواجه حكومة املشييش اختبارات اجت�عية صعبة يف ظل ارتفاع    2قاربت  

 قياسية وتردي األوضاع املعيشية وضعف القدرة الرشائية للمواطن.معدالت البطالة والفقر إىل معدالت 

وحسب بعض املحلل� التونسي�، فيعترب التحدي السيايس من أبرز الرهانات التي يجب أن ترتكز عليها  

حكومة املشييش إليجاد مخرج لجملة األزمات التي تعا� منها البالد، بحيث يواجه املشييش رهانا حاس�  

عن إيجاد توازن سيايس من أجل الوصول إىل توافق ب� األجسام السياسية التي تشهد توترا    وهو البحث

التي تشهد   الربملانية  أبرزها املؤسسة  الرسمية، ومن  السيايس يف مؤسساتها  نتيجة االحتقان  غ� مسبوق 

تعطيل املشهد السيايس  جنباتها رصاعا كب�ا كان له األثر البالغ يف تعطيل عمل وس� هذه املؤسسة وبالتايل  

واملؤسسة   جهة  من  الرئاسة  مؤسسة  ب�  معاملته  يف  التوازن  تحقيق  إىل  باإلضافة  عام،  بشكل  التونيس 

الترشيعية من جهة أخرى وذلك يف ظل الفتور الذي تشهده العالقة ب� رئيس الجمهورية وبعض الكتل  

 النيابية الربملانية. 

املشييش، ببذل الجهود الكفيلة ملواجهة التحديات التي من   ويف خضم ذلك، تعهد رئيس الحكومة هشام 

شأنها ض�ن استقرار البالد، وذلك بالتعاون والرشاكة مع باقي مؤسسات الدولة سواء الرئاسة أو الربملان  

ملتطلبات   تحقيقا  املنشودة  اإلصالحات  لتجسيد  وذلك  املد�  واملجتمع  الوطنية  واملنظ�ت  واألحزاب 

 . املواطن التونيس
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 : عملیة جدیدة بسوسة  تونس وتحدیات مواجهة اإلرهاب

 

تواجه تونس تحديات أمنية خط�ة  نتيجة تنامي األنشطة اإلرهابية، وقد رضب اإلرهاب تونس من جديد  

يف ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجت�عية صعبة تعا� منها البالد، بحيث شهدت مدينة سوسة عملية  

أمنية للحرس الوطني، وعىل إثر ذلك أعلنت وزارة الداخلية التونسية عىل أن  إرهابية استهدفت دورية  

عملية طعن استهدفت دورية لرجال الحرس الوطني أدت إىل مقتل أحد رجالها وإصابة ثان بجروج، وقد  

من العنارص اإلرهابية بعد تبادل إطالق النار، وأكدت    3متكنت املصالح األمنية عىل إثر ذلك من تصفية  

أيضا عىل  ال القبض  إلقاء  تم  السلطات، وقد  لدى  يكونوا معروف�  اإلرهابي� مل  أن  األمنية  من   7جهات 

 عنارص الخلية اإلرهابية.  

وقد أفرزت هذه العملية العديد من ردود أفعال داخلية من مختلف مؤسسات الدولة والكيانات  

 السياسية، كان من أبرزها: 

الحمهورية:  لدى  رئيس  سعيد  قيس  هذه    أكد  مثل  أن  العملية،  ارتكاب  ملرسح  زيارته 

التونسي� حكومة   تونس، وأن جميع  االستقرار يف  لزعزعة  فاشلة  الجبانة هي محاوالت  األفعال 
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وشعبا ومؤسسات أمنية وعسكرية سيكافحون من أجل تطه� تونس من اإلرهاب، مربزا أن مثل  

حها ملحاربته، داعيا املؤسسة الربملانية  هذه العمليات لن تنأى بالدولة التونسية عن مواصلة كفا 

إىل ترسيع املصادقة عىل قانون ح�ية عنارص األمن وعائالتهم الذين يذهبون شهداء وجرحى هذه  

 العمليات اإلرهابية. 

أوضح رئيس الحكومة هشام املشييش من مكان ارتكاب العملية اإلرهابية، أن    رئيس الحكومة:  

خالل هذه العملية توجيه رسائل مفادها أنها ال زالت موجودة  املجموعات اإلرهابية أرادت من  

ومتارس أنشطتها اإلرهابية، لكنها أخطأت يف العنوان وخ� دليل القبض عىل منفذي العملية يف  

 ظرف قص� جدا. مؤكدا أن التونسي� سيبقون عىل الدوام ح�ة للوطن ضد التطرف واإلرهاب. 

الربملان:  الغنويش،  رئيس  راشد  القوية    أكد  اليقظة  بفضل  املؤامرات  كل  عىل  عصية  تونس  أن 

هذه   خلف  واحدا  صفا  الوقوف  إىل  الربملان  رئاسة  دعت  ك�   ، والعسكرية  األمنية  للمؤسسة 

املؤسسات يف مجابهة ظاهرة اإلرهاب وكافة أصناف الجر�ة التي تستهدف أمن واستقرار تونس،  

 شكال املخاطر األمنية املحدقة به.ومواصلة الكفاح والنضال ح�ية للوطن من كل أ 

التونسية:  وصفت    األحزاب  بحيث  اإلرهابية،  العملية  هذه  التونسية  األحزاب  حركة  استنكرت 

العملية بالغادرة والجبانة، ك� أكدت أن مثل هذه األفعال لن تزيد التونسي� إال تضامنا    النهضة

ان إىل رضورة اإلرساع مبرشوع قانون زجر  من أجل تحقيق األمن واالستقرار للبالد، ك� دعت الربمل

أما حزب   القوات املسلحة، والذي يهدف إىل ح�ية عنارص األمن وعائالتهم.  تحيا  االعتداء عىل 

فقد أدان العملية اإلرهابية، وأشاد يف نفس الوقت بالتدخل األمني الرسيع للقوات األمنية    تونس

ىل مواصلة النضال يف محاربة التطرف واإلرهاب املهدد  وتصديها لعنارص املجموعة اإلرهابية، داعيا إ

فقد أعلن دعمه الكامل لقوات األمن والجيش يف حربها    قلب تونسألمن وسلم البالد. أما حزب  

ضد اإلرهاب خاصة أن العملية تزامنت مع ذكرى انبعاث سلك الحرس الوطني والذي متكن بفضل  

وإفشالها. وقد ذهب م لها  التصدي  الد�قراطيوقف حزب  أفراده من  النحو   التيار  نفس  عىل 

لتأسيس الحرس التونيس     64بحيث أكد أن  العملية اإلرهابية اليائسة والتي تزامنت مع الذكرى  

كانت تهدف إىل رضب االستقرار األمني الذي تعيشه تونس عىل الرغم من األخطار املحدقة بها.  

الوطنية من أجل مكافحة اإلهاب والعمل عىل   داعيا كافة مكونات املجتمع التونيس إىل الوحدة

إىل   والسياسية. مش�ا  واالقتصادية  األمنية  املستويات  اإلرهابية عىل  األع�ل  تداعيات  الحد من 

للمؤسسات   الرضورية  اإلمكانات  توف� جميع  الحكومي من خالل  العمل  تكاثف جهود  رضورة 

للعب لها  مالمئة  أكرث  ظروف  لخلق  والعسكرية  وقد  األمنية  اإلرهابية.  األخطار  ملجابهة    دورها 
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  2015تكررت مجموعة من الهج�ت اإلرهابية مبدينة سوسة يف السنوات األخ�ة كان أقواها سنة 

 شخصا.   38عندما أطلق مجموعة من اإلرهابي� النار عىل سياح آجانب، قتل عىل إثرها 

وقد جاءت العملية بعد أيام قليلة من تسلم حكومة هشام املشييش مهامها، وهذا ما يضخم من حجم  

الجديدة   الحكومة  عىل  يجب  التي  الرهانات  أبرز  من  األمني  التحدي  ليصبح  تواجهها،  التي  التحديات 

 إعطاءها األولوية القصوى يف ظل بيئة إقليمية صعبة تستدعي يقظة أمنية عىل مستوى عال. 

تحديات أمنية كب�ة جراء استرشاء ظاهرة اإلرهاب والتي راح ضحيتها العرشات   2011وتواجه تونس منذ 

من املدني� واألمني� والعسكري� والسياح األجانب، وذلك نتيجة هشاشة األوضاع اإلقليمية الناجمة عن 

 أزمات محاذية للحدود التونسية أبرزها الوضع األمني املرتدي بليبيا. 
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 تطورات املشهد اللیبي رابعا:
 بلیبیا  19-الوضعیة الوبائیة لجائحة فیروس کورونا کوفید

 

 

األمراض ملكافحة  الليبي  الوطني  املركز  دوليا  أعلن  بها  املعرتف  الوفاق  لحكومة    غاية  إىلأنه    التابع 

وبالتوازي، أعلن املركز    حالة نشطة.  11.813من ضمنها    ،حالة مؤكدة  26.438تم تسجيل      2020سبتمرب18

من ف�وس كورونا املستجد، بحيث أكدت التحاليل التي أجريت للمصاب� تحول  حالة    14.679    عن شفاء

التنفيس   أكد سالمة جهازهم  الذي  املقطعي  التصوير  إىل  باإلضافة  إىل سلبية،  إيجابية  وفقا  نتائجها من 

، أما في� يخص الفتك فقد ارتفع إىل  وذلك عقب تلقيهم للرعاية الصحية الالزمة  األطباء املعالج�، لتقارير

فحص مخربي للكشف عن ف�وس كورونا املستجد منذ بدء تفيش    169.534وفيات. ك� أجرى املركز    418

 الف�وس يف ليبيا. 
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 انتشار الف�وس وهي كالتايل: ويب� الجدول التايل تطور الحالة الوبائية يف أبرز مناطق 

 

 عدد الوفيات حاالت الشفاء الحاالت النشطة   املدن

 5.3k 6.7k 19 طرابلس

 2.2k 738 66 مرصاتة 

 18 146 18 طربق

 12 117 43 الكفرة

 00 38 52 تازربو

 02 173 65 الزنتان

 09 104 66 رصمان 

 08 102 68 ترهونة

 06 98 86 صرباتة 

 16 183 127 أجدابيا

 13 189 146 وادي الشاطئ

 44 982 156 سبها 

 23 183 226 غريان 

 08 341 307 الزاوية

 15 541 363 بنغازي

 14 463 363 الخمس

 01 425 552 جنزور

 33 988 672 زلت�

 10 173 96 بني الوليد 
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اتخذت منحى مقلقا، ويرجع  ويتضح من خالل الجدول أعاله الزيادات املطردة يف عدد اإلصابات والتي  

ذلك يف انتقال العدوى يف أوساط املجتمعات املحلية يف بعض املدن الرئيسية وعىل رأسها طرابلس، مرصاتة،  

 زليت�، وبنغازي وسبها وغ�ها.

بليبيا، أكد مدير املركز الوطني ملكافحة األمراض بدر الدين النجار،    19-وعىل إثر الوضع املتفاقم لكوفيد

ضع الصحي بدأ يخرج عن السيطرة بشأن غرف اإلنعاش والعناية الفائقة وأجهزة التنفس االصطناعي  أن الو 

كوفيد   كورونا  ف�وس  إلصابات  الكب�ة  األعداد  مبواجهة  يتعلق  املستشفيات  19في�  أن  إىل  أشار  ك�   .

 املخصصة للعزل الطبي خصوصا يف طرابلس أصبحت عاجزة عن استيعاب الحاالت الجديدة.

للنفط   العريب  والخليج  الزاوية  أعلنت رشكتا  قياسية،  وتجاوزها معدالت  الوبائية  الحالة  تطور  إثر  وعىل 

الليبية، وقف عملياتها مؤقتا يف العديد من وحداتها يف إجراء احرتازي  التابعتان للرشكة الوطنية للنفط 

سجيل بعض الحاالت يف صفوف . وذلك بعد ت19لح�ية عامليها يف مواجهة تفيش جائحة كورونا كوفيد   

 موظفيها. 

ومن جانبها، دقت املبعوثة األممية إىل ليبيا ستيفا� وليامز ناقوس الخطر، أمام أعضاء مجلس األمن، بعد  

سنوات، وأكدت من   9تضاعف انتشار الوباء يف خضم انشغال الليب� باألزمات التي تعصف ببالدهم منذ 

يدانية خروج الوضع عن نطاق السيطرة نتيجة تزايد عدد الحاالت  خالل عرضها للتقرير حول األوضاع امل

 املؤكدة ملستويات كب�ة يف خضم األسابيع الثالثة املاضية.

ك� أشارت املبعوثة األممية إىل أن نظام الرعاية الصحية، الذي كان عىل حافة االنهيار منذ بداية النزاع يف  

للعبء اإلضايف الذي تسببت فيه جائحة كورونا. وقد ساهم    ، فإنه غ� مؤهل وقادر عىل االستجابة 2011

يف تدهور املنظومة الصحية الهجومات التي شنتها ميليشيا حفرت عند قصفها لعدد من املستشفيات أهمها  

 .19مستشفى طرابلس العام بالعاصمة املتخصص� يف عالج مرىض كوفيد -مستشفى الخرضاء

ت السلطات الليبية إزاء التهديد الخط� الذي يشكله تفيش الوباء  وكانت منظمة الصحة العاملية قد حذر 

 يف البالد نتيجة األوضاع األمنية الهشة التي تساعد عىل انتشاره يف نطاق واسع. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 خروقات حفتر املیدانیة...محاولة إلفساد هدنة وقف إطالق النار

 

 

من اتفاق وقف إطالق النار، بحيث تستمر    الرغمعىل  تشهد الساحة الليبية العديد من التطورات امليدانية  

ورئيس   الرساج،  فايز  الوفاق  رئيس حكومة  كل من  إثرها  اتفق عىل  التي  للهدنة  بخرقها  ميليشيا حفرت 

مجلس نواب طربق عقيلة صالح وقف جميع العمليات العسكرية، وقد ظهرت هذه الخروقات يف مناسبات 

 عديدة وهي:  

ليشيا حفرت اتفاق وقف إطالق النار عندما استهدفت مواقع قريبة  خرقت مي  :2020أغسطس    27   

من قوات حكومة الوفاق غرب مدينة رست، وعىل إثر ذلك أكد الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات 

أن القوات املتواجدة يف رست ال    ثبتالجفرة عبد الهادي دراه، أن خرق وقف إطالق النار ي  -رست

جرد ميليشيات، مؤكدا أن قوات الوفاق عىل أتم االستعداد للرد عىل تتبع أي أوامر وما هي إال م

 أي اعتداء وذلك وفق ما تقره التطورات امليدانية.  

: أعلن الجيش الليبي أن ميليشيا حفرت طوقت منطقة  2020أغسطس    30إىل    28ما ب�   

إىل منطقة    ثالث عربات صواريخ غراد  رصد دخولبوهادي يف مدينة رست االسرتاتيجية، ك� تم  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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بوهادي يف رست وتطويقها بالكامل من طرف مرتزقة الجنجويد التابع� ملليشيا حفرت. بحسب ما  

ك� تم رصد أرتال مسلحة من املرتزقة    الجفرة،رست    عمليات أعلن الناطق الرسمي باسم غرفة  

من    وصلت من الرشق إىل الجفرة وتجمعت يف مناطق عديدة، باإلضافة إىل إقامة نقاط تفتيش

 رشق رست حتى الجفرة وممتدة حتى سبها جنوبا. 

أعلنت قوات حكومة الوفاق خرق ميليشيا حفرت لهدنة وقف إطالق النار ويف    :2020سبتمرب    2 

قوات الوفاق غرب رست، ك�   تمتمركزاصواريخ غراد باتجاه    6مدة قص�ة، وذلك عرب إطالقها  

و، أن قوات الوفاق عىل أتم االستعداد ويف  أكد املتحدث باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنون

والزمان   املكان  يف  اعتداء  أو  تهديد  أي  عىل  والرد  للتعامل  األعىل  القائد  من  التعلي�ت  انتظار 

 املناسب�. 

أعلنت قوات حكومة الوفاق رصد رتل عسكري مليليشيا حفرت، مبصاحبة منظومة    :2020سبتمرب    5 

دابيا إىل الربيقة ش�يل البالد. ك� أكد املتحدث الرسمي باسم  دفاع جوي (بانتس� الروسية)، من أج 

الدو  لبعض  الدعم  استمرار  أن  الوفاق  بتزويدهم    لقوات  حفرت  مليليشيا  روسيا  رأسها  وعىل 

برا وجوا لرد أي عدوان من  بالرد  بانتس�، سيوفر فرصة لقواتهم  الجوي نوع  الدفاع  مبنظومات 

 طرف هذه امليليشيات وداعميها.  

أعلنت قوات الوفاق خرق ميليشيا حفرت وقف إطالق النار مرة أخرى يف رست،    :2020سبتمرب    6 

 قذائف صاروخية تجاه املدينة ويف مواقع تتمركز فيها قوات الوفاق.  10وذلك من خالل إطالقها 

قد أعلن الناطق الرسمي باسم عمليات رست الجفرة، أن قواتهم رصدت خروقات    :2020سبتمرب    8 

تجاه  متكر لوابل من صواريخ غراد  النار وذلك من خالل إطالق ميليشيا حفرت  لوقف إطالق  را 

 مواقع ومتركزات قوات الوفاق غرب رست.

لقيادة  :  2020سبتمرب    9  التابعة  املعلومات  وتحليل  املخابرة  وحدة  عرب  الوفاق  قوات  أعلنت 

ة مليليشيا حفرت متوجهة  آلية عسكرية تابع  80العمليات رصدها لتحركات رتل مسلح مكون من  

ملدينة الجفرة والقرب من رست. وقد تزامنت تحركات هذه اآلليات بحسب املتحدث باسم قوات  

 الوفاق مع الحشد العسكري املريب مليليشيا حفرت املسندة من املرتزقة الروس واألفارقة. 

لليبي صالح النمروش  وعىل إثر استمرار خروقات حفرت لهدنة وقف إطالق النار، كشف وزير الدفاع ا

جاهزة   قواتهم  عىلأن  العمليات    للرد  بوقف  التزامها  وعدم  حفرت  مليليشيا  املتكررة  االعتداءات 

العسكرية من خالل عمليات الحشد الواسعة للمرتزقة والنقل املستمر لآلليات العسكرية،  لكنها  

ه تم رفع جميع الخروقات  يف نفس الوقت ملتزمة بالهدنة وبرعاية من املجتمع الدويل، مؤكدا أن

https://almarsad.co.uk/
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باألدلة واملعلومات للجهات الدولية املعنية مبراقبة وقف إطالق النار، مش�ا إىل أن قوات الوفاق تدعم  

 بقوة العملية السياسية الحالية عرب االلتزام بوقف إطالق النار. 

سكري املقدم لحفرت  ويف نفس النطاق، فقد رصدت تقارير صادرة عن البعثة األممية يف ليبيا، الدعم الع

رحلة شحن عسكرية هبطت يف مطارات    70من طرف قوى إقليمية ودولية، بحيث متكنت من إحصاء  

الليبي يف الفرتة املمتدة من   رحلة شهرية،    35وذلك مبعدل    2020سبتمرب    2يوليو إىل    8مناطق الرشق 

أيضا   الداعمة لحفرت  الدول  أرسلت  الجوي، فقد  الدعم  إىل  الفرتة، ك�  سف  3باإلضافة  نفس  ن شحن يف 

كشفت تقارير رسية لخرباء العقوبات الدولية املفروضة عىل ليبيا، الدعم اللوجستي الكب� واملبارش لحفرت  

 من خالل تعزيز ميليشياته مبجموعة كب�ة من مرتزقة فاغ�.

وجيه رسالة يؤكد  ومن كل ذلك يتضح من خالل الخروقات املتكررة والواضحة لحفرت وميليشياته أنه يريد ت

من خاللها عىل أنه ال زال العبا أساسيا عىل األرض وذلك من خالل ض�نه استمرار الخيار العسكري عىل  

ضوء هذه الخروقات، باعتباره أنه مل يعد طرفا يف العملية السياسية الذي يعتربها إضعافا ملكانته لصالح  

قية يف العملية السياسية الحالية الهادفة إىل تحقيق  عقيلة صالح الذي أصبح الفاعل الرئييس من الجهة الرش 

 حل نهايئ ودائم لألزمة الليبية.
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 محادثات الحوار اللیبي باملغرب: الحیثیات واملآالت 

 

الليبي كل من املجلس   الرباط مشاورات ب� أطراف  للعاصمة املغربية  املجاورة  بوزنيقة  شهدت مدينة 

، برعاية مغربية/أممية، وذلك  ملناقشة  -خمسة نواب من كل طرف-األعىل للدولة يف ليبيا وبرملان طربق

 القضايا اإلشكالية ب� الطرف� ومن أبرزها: 

 ر،  التنفيذ الفعيل لوقف إطالق النا  

 تهيئة الظروف لبدء الحوار ب� لجنتي املجلس�،  

 آليات اختيار املناصب السيادية،   

 هيكلة وتوحيد مؤسسات الدولة.  

وقد جاءت هذه املشاورات يف إطار مساعي التسوية السياسية، بعد إعالن وقف إطالق النار ب�  

 لح يف أغسطس املايض. رئيس حكومة الوفاق فايز الرساج ورئيس مجلس النواب بطربق عقيلة صا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

21 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي 
 September 25 ||013العدد 

 

 

 

 

 

 
 

ويأيت هذا الحوار بعد أسابيع من زيارة خالد املرشي رئيس املجلس األعىل للدولة يف ليبيا، وعقيلة صالح  

رئيس مجلس نواب طربق إىل املغرب وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب املغريب الحبيب املاليك، ك� 

تحدة للدعم يف ليبيا بالنيابة ستيفا� ويليامز إىل  جاءت هذه املباحثات بعد زيارة رئيسة بعثة األمم امل

املغرب وذلك يف إطار مشاورات تقودها األمم املتحدة مع األطراف املساهمة يف إيجاد حل نهايئ لألزمة  

 الليبية. 

واآلليات   املعاي�  حول  باالتفاق  تتعلق  تفاه�ت  إىل  الطرفان  توصل  هذه،  املفاوضات  جولة  نهاية  ويف 

وضوعية لتويل املناصب السيادية. وتشمل هذه املناصب هيئة الرقابة اإلدارية، وهيئة مكافحة  الشفافة وامل

ومفوضية   العليا  واملحكمة  العام  والنائب  املركزي  ليبيا  مرصف  ومحافظ  املحاسبة،  وديوان  الفساد، 

ا األركان  رئاسة  أبرزها منصب  األمنية والعسكرية ومن  املناصب  إىل  باإلضافة  للجيش  االنتخابات،  لعامة 

 وجهاز االستخبارات العامة. 

املتدهورة يف ليبيا تشكل تهديدا لسالمة   البيئة األمنية  أن  البيان الختامي لهذه املشاورات إىل  ك� أشار 

الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، وذلك راجع إىل تكالب التدخالت الخارجية سواء اإلقليمية أو الدولية،  

 الرصاع وتوسيع الهوة املناطقية والجهوية واأليديولوجية. التي كانت سببا يف تأجيج

ك� ناشد الطرفان األمم املتحدة واملجتمع الدويل دعم جهود املغرب الرامية لتوف� كل الظروف املالمئة  

للوصول إىل تسوية نهائية للنزاع الليبي. واتفقا عىل مواصلة الحوار واستئناف جلسات الحوار  يف نهاية  

 جاري من أجل استك�ل اإلجراءات الالزمة لتنفيذ وتفعيل البنود املتفق عليها. الشهر ال 

االنتقالة من خالل رسم خارطة   املقبلة وضع آليات إلدارة املرحلة  الليبي  ك� ينتظر من جوالت الحوار 

لجة  الطريق حول تحديد مواعيد تنظيم انتخابات رئاسية وترشيعية، بجانب تحديد اآلليات املناسبة ملعا

 اآلزمات األمنية واالقتصادية.

وقد القت النتائج املتوصل إليها خالل مباحثات بوزنيقة يف املغرب ردود أفعال دولية واسعة كان من  

 أبزرها التايل:  

املتحدة:  مبدينة    األمم  الليبي  الحوار  جولة  خالل  إليها  املتوصل  بالنتائج  املتحدة  األمم  رحبت 

بيان صادر عن املتحدث الرسمي باسم األم� العام لألمم املتحدة،  بوزنيقة املغربية، بحيث أكد  

عىل دعم املنظمة لكل مبادرة وجهود سياسية شاملة لدعم الحل السلمي لألزمة الليبية، مش�ا إىل  

أنه بناء عىل هذه املشاورات ستطلق بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، الرتتيبات الالزمة الستئناف  

ر السيايس الليبي الشامل. ك� أشادت األمم املتحدة بالدور البناء للمغرب الذي ساهم  الحوا  منتدى

 منذ اندالع األزمة الليبية يف الجهود الرامية إليجاد حل سلمي ودائم للنزاع الليبي. 
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ومن جانبه رحب االتحاد األورويب عىل إثر بيان أصدره املمثل األعىل للشؤون    االتحاد األورويب:  

ة والسياسة األمنية لالتحاد األورويب جوزيب بوريل، باالتفاق الذي توصل إليه طرفا النزاع  الخارجي

الليبي يف مدينة بوزنيقة املغربية، ك� مثن البيان التقارب الواسع يف وجهات النظر ب� الطرف� 

باملبادرة   مشيدا  بينه�،  العالقة  القضايا  لحل  كب�ة  آفاق  لفتح  مهمة  فرصة  تتيح  املغربية  التي 

باعتبارها مساهمة حسنة التوقيت لتفعيل جهود األمم املتحدة إليجاد حل سيايس دائم لألزمة  

الليبية، وذلك يف سبيل ض�ن متاسك البالد وسالمتها واحرتام سيادتها، مؤكدا أن تحقيق االستقرار  

 والسالم يف ليبيا رضوريان لتحقيق االستقرار واالزدهار داخليا وإقليميا. 

العربية:  جام  الدول  املغربية،  عة  بوزنيقة  الليبي يف  الحوار  بنتائج  العربية  الدول  رحبت جامعة 

وذلك يف إطار الحراك السيايس الراهن، والهادف إىل تقريب وجهات النظر وبناء الثقة ب� األطراف 

ة،ك�  الليبية للوصول إىل تفاه�ت قصد توجيه مسارها نحو حل األزمة وذلك تحت الرعاية األممي

البناء الذي قامت به اململكة املغربية من   البيان الصادر عن األمانة العامة للجامعة الدور  مثن 

توحيد   أبرزها  التفاه�ت  من  مجموعة  عن  أسفر  الذي  الليبي  الحوار  وتيس�  استضافة  خالل 

 مؤسسات الدولة الليبية. 

يف كافة الجهود املبذولة وذلك للوصول إىل  ك� دعت الجامعة كافة األطراف الليبية إىل مواصلة االنخراط  

التوافق عىل   حل وطني ومتكامل لألزمة الليبية عىل مساراتها األمنية والسياسية واالقتصادية مبا يقتيض 

استك�ل املرحلة االنتقالية للوصول إىل مرحلة تنظيم انتخابات ترشيعية ورئاسية تنتهي من خاللها حالة  

 د. االنقسام السيايس يف البال 

أشاد رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي موىس فقي محمد مبسار الحوار الليبي  االتحاد اإلفريقي:   

باملغرب، مشيدا بدور الدبلوماسية املغربية يف إعادة تنشيط مسلسل البحث عن تسوية سياسية  

لألزمة الليبية، من خالل جمع ممثيل املجلس األعىل للدولة يف ليبيا وممثيل برملان طربق بهدف 

 وار الهادف إىل إيجاد حل سيايس لألزمة الليبية. مواصلة مسلسل الح 

والصحراء:    الساحل  الساحل والصحراء مبا متخضت عنه محادثات  تجمع دول  تجمع دول  أشاد 

األطراف الليبية يف بوزنيقة وذلك باعتبارها امتدادا ملسلسل مفاوضات الصخ�ات التي انتهت بإبرام  

ر البناء الذي يهيئ الظروف املناسبة الستعادة وتعزيز  ، ك� مثن الحوا 2015اتفاق سيايس يف العام 

السلم والوئام الوطني من خالل الحوار ب� األطراف املعنية، وبرعاية أطراف فاعلة يف إيجاد تسوية  

لألزمة الليبية ومن ضمنها املغرب، وذلك يف سبيل إيجاد حل تفاويض لألزمة. ك� حث األطراف 

 دعم محادثات بوزنيقة، وتشجيع األطراف املتفاوضة يف اتجاه تسوية  الليبية والقادة السياسي� إىل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

23 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي 
 September 25 ||013العدد 

 

 

 

 

 

 
 

وطنية بهدف تثبيت وقف إطالق النار، والحفاظ عىل الوحدة والوفاق الليبي من أجل توف� كل  

 الظروف املالمئة لتحقيق انتقال د�قراطي سليم بتنظيم انتخابات حرة وشاملة. 

لجوالت الحوار الليبي بدعم أممي ودويل والذي كان له حضور    ومن كل ذلك، أكد املغرب البلد املستضيف 

وإىل اآلن، أن الحل ال �كن أن يكون إال ليبيا وهذا ما أعلنه    2015قوي يف مجريات الحوار الليبي منذ  

وزير الخارجية املغريب نارص بوريطة يف نهاية جولة مفاوضات بوزنيقة، مبزرا أن الحوار هو السبيل لبناء  

الخروج بتفاه�ت لحل األزمة الليبية، ك� أشار ان محددات الدور املغريب تتجىل يف تقديم الدعم  الثقة و 

واحتضان أي مبادرة تنبثق عن الليبي� أنفسهم، ومن شأنها إنهاء النزاع الذي امتد لسنوات، باعتبار أن  

 استقرار ليبيا هو امتداد الستقرار املغرب.  
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 املوریتاني خامسا: املشهد 
 بموریتانیا 19-الوضعیة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد کوفید

 

العدد املستجد    وصل  كورونا  بف�وس  لإلصابات  املاإلج�يل  الصحة  وزارة  إىل  حسب    18د  حدو وريتانية 

، ك� شهدت حاالت الشفاء ارتفاعا  حالة161الوفيات عدد  بلغ مؤكدة، في�حالة 7361إىل  سبتمرب الجاري

حالة شفاء، يف ح� أن الحاالت التي ال زالت تتلقى العالج أي النشطة    6882ملحوظا بحيث وصلت إىل  

، يف ح�  تحليل   7,7592إىل    فقد وصل  تحاليل املخربيةالعدد اإلج�يل لل  حالة، أما  318فلم يبق منها إال  

 .ثنااإل مسجلة لدى    املائة ب 38.91 وذكور  باملائة بالنسبة لل  60.37ب�  حسب النوع،    اإلصابة   حاالت  تتوزع 

 مبوريتانيا حسب الواليات كالتايل:  19- وتتوزع عدد حاالت كوفيد

 الحاالت النشطة  عدد الوفيات حاالت الشفاء عدد اإلصابات  الواليات

 17 65 1787 1870 نواكشوط الغربية 

 19 48 2370 2433 نواكشوط الرشقية 

 18 25 1814 1861 نواكشوط الجنوبية 

 30 04 107 141 الحوض الرشقي

 05 01 25 31 الحوض الغريب

 26 02 148 176 لعصابة

 04 00 79 83 كوركول

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


  

 

25 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي 
 September 25 ||013العدد 

 

 

 

 

 

 
 

 43 01 73 117 الرباكنة 

 20 10 138 168 الرتارزة 

 01 01 73 75 أدرار 

 96 01 106 202 داخلت انواذيبو 

 00 00 11 11 تكانت

 02 01 30 33 كيد�اغا 

 31 01 68 100 ت�س زمور

 06 01 53 60 اينش�ي 

 تحقیقات يف شبهات فساد تالحق الرئیس املوریتاني السابق

 

منذ يناير املايض يتابع املوريتانيون بكث� من الرتقب، تحوال سياسيا مه� مرتبط بقضايا الفساد يتابع  

فيها من خاللها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والعديد من املسؤول� املحسوب� عليه يف  

آنذاك عىل قد صادق  املوريتا�  الربملان  وكان  متعددة،  ملفات  فساد حول  لجنة    شبهات  تشكيل 

برملانية للتحقيق يف ملفات فساد شابت عرشية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبالفعل  
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فقد تم التحقيق يف صفقات فساد وقعت يف بعض القطاعات االقتصادية الحيوية تهم صندوق العائدات  

 مللفات.النفطية وصفقات تهم البنية التحتية وبيع عقارات مملوكة للدولة وغ�ها من ا 

وقد خلصت هذه اللجنة عند تقد�ها لتقريرها النهايئ إىل مجموعة من النتائج مؤكدة من خاللها أن البالد  

شهدت فضائح فساد ونهب لل�ل العام ليس لها مثيل من قبل، ك� أكدت من خالله تورط الرئيس السابق  

املشبوهة ونهب املال العام كانت أحد  وكبار معاونيه وأقربائه يف هذه امللفات، مؤكدة أن هذه الصفقات 

األسباب الرئيسية النهيار االقتصاد املوريتا�، ك� كشفت عن استرشاء معدالت الفساد يف عدد كب� من  

الوزرارات والرشكات وهيئات إبرام الصفقات والهيئات الرقابية للدولة، ك� أبانت عن اختالالت وخروقات  

إلدارية للدولة. لكن باملقابل اعترب الرئيس السابق أن اللجنة مكلفة بتصفية  كب�ة يف املنظومة القانونية وا

الحسابات من خالل تشويه سمعته عن طريق اختالق ملفات غ� صحيحة نافيا أن يكون ضالعا يف أي 

ملف من ملفات الفساد التي طرحتها اللجنة، مؤكدا أن اللجنة مجرد وسيلة سياسية الستئصال أنصاره من  

 . 2008الدولة يف محاولة إلخراجه من الحزب الحاكم الذي أسسه يف العام  هياكل

وعىل إثر هذه النتائج التي توصلت لها اللجنة، أحال الربملان املوريتا� تقرير لجنة التحقيق إىل وزير العدل  

لجرائم  لتوجيهها للجهات القضائية املختصة، وفعليا قامت السلطات القضائية باستجواب عن طريق رشطة ا 

االقتصادية التي تتوىل التحقيق االبتدايئ يف قضايا الفساد العديد من املسؤول� بناء عىل النتائج املتوصل  

إليها من طرف لجنة التحقيق الربملانية، بحيث شمل االستجواب جميع الشخصيات الوارد اسمها يف التقرير  

ظرا لعرقلته س� التحقيق ورفضه اإلجابة عىل وعىل رأسهم الرئيس السابق التي تم احتجازه ملدة أسبوع ن

أغلبية أسئلة املحقق�، باإلضافة إىل التحقيق مع بعض مقربيه، والوزراء السابق� وعىل رأسهم الوزير األول  

 السابق يحيى ولد حد أم� ومسؤول� سابق� يف عهد النظام السابق.   

يد الحسابات البنكية للرئيس السابق محمد ولد  وعىل إثر التحقيقات، قامت السلطات املوريتانية بتجم

عبد العزيز، باإلضافة إىل حجز مبالغ مالية كب�ة تصل إىل نصف مليون دوالر كانت بحوزة املسؤول� الذين  

مليون    22يتم التحقيق معهم. ك� طالبت الدولة املوريتانية من بنك إسبا� يف منطقة كناري، تجميد مبلغ  

 ت مشبوهة ذات عالقة بولد عبد العزيز إىل ح� االنتهاء من التحقيقات الجارية. يورو مرتبطة بحسابا

، عىل الرئيس السابق سيدي محمد  2008وقد حكم عبد العزيز موريتانيا بعد انقالب عسكري يف العام  

الله، بعد أن قام برتقيته يف نفس سنة االنقالب عليه إىل رتبة ج�ال مع تكليفه   ولد الشيخ عبد 

دة الحرس الخاص بالرئاسة.  لكن توتر العالقة ب� الجانب� أدت إىل إقالة ولد عبد العزيز من  بقيا

مهامه يف قيادة الحرس الرئايس، األمر الذي أدى به إىل قيادة انقالب أطاح بالرئيس ولد الشيخ عبد  

ستقال عبد  الله الذي كان يعترب أول رئيس مد� منتخب يف موريتانيا وبعد أشهر من االنقالب ا
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سنة   الرئاسية  لالنتخابات  الرتشح  أجل  من  العسكرية  مهامه  من  واليت�    2009العزيز  موريتانيا  ليحكم 

 .2019رئاسيت� قبل تسليمه السلطة للرئيس الحايل محمد ولد الشيخ الغزوا� يف أغسطس 

 

 حکومة موریتانیة جدیدة يف ظل جائحة کورونا

 

سياسية استثنائية يف ظل أزمة كورونا وذلك ما ب� استقالة حكومة إس�عيل ولد  تعيش موريتانيا ظروفا  

سيدنا التي مل �ض عام عىل تشكيلها وذلك نتيجة اشتباه بعض وزرائها واستجوابهم والتحقيق معهم من  

طرف القضاء يف ملفات فساد متصلة بنظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وب� تشكيل حكومة  

يدة تتوىل مقاليدها يف ظل مواجهة البالد لتحديات سياسية واقتصادية واجت�عية وأمنية تفاقمت يف  جد

 ظل أزمة ف�وس كورونا. 

أيضا   التحقيق مع بعض من وزرائها فقط، بل جاءت  بدء  املوريتانية بسبب  الحكومة  ومل تكن استقالة 

التحديات املالية، باإلضافة إىل استفحال األزمة  نتيحة التحديات التي واجهتها منذ توليها ملهامها أبرزها  

بسبب ما خلفته جائحة كورونا من أزمات يف مختلف مناحي الحياة االقتصادية واالجت�عية، جرت  

عليها سيال من االنتقادات من طرف املواطن املوريتا� مته� إياها بسوء التسي� وعدم الحكامة يف  

 تولدت عن أزمة ف�وس كورونا.  التدب� خصوصا يف ظل األزمات التي
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وعىل إثر ذلك، كلف الرئيس املوريتا� محمد ولد الشيخ الغزوا�، محمد ولد البالد الوزير األسبق وخب�  

املياه، مبهام تشكيل الحكومة الجديدة، ويعترب  ولد البالد أحد املسؤول� املقرب� للرئيس بحيث كان من  

لر االنتخابية  حملته  مستشاري  حقيبة  2019ئاسيات  أبرز  أبرزها  من  عديدة  مناصب  يشغل  كان  ك�   ،

ب� عامي   للكهرباء  2008-2007التجهيز واإلسكان  املوريتانية  للرشكة  العام  املدير    ". ك� شغل منصب 

 يف عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. "صوملك

الوزير   من  تزكية  بعد  الجديدة  الحكومة  تعي�  تقرر  ذلك،  خضم  رئيس  ويف  طرف  من  املكلف  األول 

وزيرا من الحكومة السابقة    17وزراء جدد، بحيث احتفظ    6وزيرا من بينهم    23الجمهورية، والتي ضمت  

مناصب جديدة يف وزارات    6مبناصبهم أبرزها حقيبة الخارجية والدفاع والصحة...في� تضمنت التشكيلة  

اإلنتاج القطاعات  وترقية  االقتصادية  الشؤون  االجت�عية  العدل،  الشؤون  والطاقة،  واملعادن  البرتول  ية، 

والطفولة واألرسة، الثقافة والصناعة التقليدية والعالقات مع الربملان، باإلضافة إىل منصب األمانة العامة  

 للحكومة. 

وعىل إثر ذلك، منح الربملان املوريتا� الثقة لحكومة محمد ولد بالل، بأغلبية كب�ة، بحيث صوت لصالح  

 نائبا ضدها، وامتنع نائبان عن التصويت.  16نائبا في� صوت  157نائبا من أصل  131نامجها بر

وكان الوزير األول الجديد قد قدم برنامجه الحكومي عىل أنظار نواب األمة، وقد أكد محمد ولد بالل بأن  

الثقة ليس  حكومته لن تحمي أي فرد يشتبه بتورطه مبلفات فساد، وأن أي مسؤول حكومي منحت له  

معناها أنه فوق القانون، مش�ا إىل أن إقالة الرئيس محمد ولد الغزوا� ملجموعة من الوزراء جاءت تحت  

 بند الجميع مسؤولون أمام القانون، مؤكدا أنه سيقيل أي مسؤول تستدعي الحاجة إقالته. 

واالجت�عية عن طريق تعزيز  ك� أكد أنها سرتكز يف أدوارها يف مواجهة التحديات السياسية، االقتصادية  

الوسائل   وتطوير  البرشي،  املال  رأس  وتنمية  وفعال  ومتنوع  قوي  اقتصاد  وبناء  القانون،  دولة  أركان 

 الخدماتية لخدمة املوطن، وكذا مكافحة الفقر والبطالة وترسيخ قيم الوحدة الوطنية.

وذ مطالبهم  إىل  االستجابة  الجديدة  الحكومة  من  املوريتانيون  الظروف ويأمل  تحس�  خالل  من  لك 

االقتصادية واالجت�عية والتي تفاقمت حدتها عىل إثر أزمة ف�وس كورونا، باإلضافة إىل مواجهة الفساد  

التحقيقات   إثر  عىل  السطح  إىل  وبرز  اتضح  والذي  املوريتانيون رضيبته  دفع  والذي  صوره  بكل 

ل العام واستغالل السلطة لتحقيق  الجارية يف ملفات وصفقات مشبوهة وملفات فساد  ونهب املا

  )1( .2020إىل  2009منافع خاصة يف حقبة الرئيس السابق محمد عبد العزيز املمتدة من 

 

 . 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


  

 

29 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي 
 September 25 ||013العدد 

 

 

 

 

 

 
 

Contents 
 2 .......................................................................................................................................... تقديم 

 2 ..................................................................................................... أوال: تطورات املشهد املغريب

 2 .............................................................باملغرب  19-الحالة الوبائية لف�وس كورونا املستجد كوفيد

 7 ................................................................................. تداعيات جائحة كورونا عىل االقتصاد املغريب

 10........................................................................ التداعيات االجت�عية لجائحة كورونا عىل املغرب

 11...................................... املغرب ومواجهة اإلرهاب: تفكيك خلية إرهابية بعدد من املدن املغربية 

 13 ............................................................................................... ثانيا: تطورات املشهد الجزائري

 13.......................................................... بالجزائر 19-الحالة الوبائية لف�وس كورونا املستجد كوفيد

 2 .......................................................................................... الجزائر  ومحطة االستفتاء عن الدستور 

 4 ..................................................................... الجزائر  وإنعاش االقتصاد يف ظل أزمة كورونا والنفط 

 6 ................................................................................................... ثالثا: تطورات املشهد التونيس

 6 ............................................................... بتونس 19-الوبايئ لف�وس كورونا املستجد كوفيدالوضع 

 9 .............................................................................. الحكومة التونسية الجديدة والرهانات الصعبة 

 11........................................................... : عملية جديدة بسوسة تونس وتحديات مواجهة اإلرهاب

 14 .................................................................................................. تطورات املشهد الليبي رابعا:

 14.............................................................. بليبيا 19-الوضعية الوبائية لجائحة ف�وس كورونا كوفيد

 17.................................................. خروقات حفرت امليدانية...محاولة إلفساد هدنة وقف إطالق النار 

 20..................................................................... محادثات الحوار الليبي باملغرب: الحيثيات واملآالت 

 24 ............................................................................................... خامسا: املشهد املوريتا�

 24................................................ مبوريتانيا  19-الوضعية الوبائية لف�وس كورونا املستجد كوفيد 

 25..................................................... تحقيقات يف شبهات فساد تالحق الرئيس املوريتا� السابق

 27...................................................................... حكومة موريتانية جديدة يف ظل جائحة كورونا 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

 Al Marsad 

 +905466624440 
 

 املرصد للنشر والصحافة واإلعالم
ALMARSAD FOR PUBLISHING, PRESS & MEDIA 

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://almarsad.co.uk/

	تقديم
	أولا: تطورات المشهد المغربي
	الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالمغرب
	تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المغربي
	التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا على المغرب
	المغرب ومواجهة الإرهاب: تفكيك خلية إرهابية بعدد من المدن المغربية

	ثانيا: تطورات المشهد الجزائري
	الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالجزائر
	الجزائر  ومحطة الاستفتاء عن الدستور
	الجزائر  وإنعاش الاقتصاد في ظل أزمة كورونا والنفط

	ثالثا: تطورات المشهد التونسي
	الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بتونس
	الحكومة التونسية الجديدة والرهانات الصعبة
	تونس وتحديات مواجهة الإرهاب : عملية جديدة بسوسة

	رابعا: تطورات المشهد الليبي
	الوضعية الوبائية لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 بليبيا
	خروقات حفتر الميدانية...محاولة لإفساد هدنة وقف إطلاق النار
	محادثات الحوار الليبي بالمغرب: الحيثيات والمآلات

	خامسا: المشهد الموريتاني
	الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بموريتانيا
	تحقيقات في شبهات فساد تلاحق الرئيس الموريتاني السابق
	حكومة موريتانية جديدة في ظل جائحة كورونا


