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 الجزائر : ما بین االنتخابات التشریعیة وتشکیل الحکومة الجدیدة 

 جدل التصریحات    - النتائج وردود األفعال    - مشارکة ضعیفة   

 تشکیل الحکومة الجزائریة الجدیدة : السیناریوهات والتحدیات  

 باملشهد التونسي أزمات حادة تعصف  تونس:  

 االقتصاد والوضع االجتماعي    -   األزمة السیاسیة   - کورونا  أزمة   

 موریتانیا: الرئیس األسبق من املراقبة القضائیة إلی السجن 

 ورد الحکومة   - أبرز االتهامات    - خلفیة القرار   

 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

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 

 @Al Marsad 
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 تقدیم

الدول  بعض  أهم التحوالت التي شهدتها  خالل شهر يونيو  موقع املرصد، يتناول   تقرير دوري يصدر عن

 :تفاعالتها ، وذلك عىل النحو التايلو  املغاربية، من حيث التطورات الداخلية

 الجزائر   أوًال:
 الجزائر : ما بین االنتخابات التشریعیة وتشکیل الحکومة الجدیدة 

 

يف ال  2021  يونيو  12  أجريت  العتعد  و بالجزائر،    ربملانيةاالنتخابات  عبد  بنظام  اإلطاحة  بعد  زيز  األوىل 

فرباير   اندلع يف  الذي  الجزائري  الحراك  للناخب�  2019بوتفليقة عىل ضوء  كب�ة  مقاطعة  ، وقد شهدت 

 وعزوف الجزائري� الذين رفضوا أي خطوة قبل تحقيق مطالب الحراك تحت إمرة دولة مدنية ال عسكرية.

اذبات، التي أفرزت يف األخ� ذات املنطق وهو امتداد دواليب  وقد شهدت هذه االنتخابات العديد من التج 

النظام السابق يف الحكم وبجهود املؤسسة العسكرية التي تسعى بشتى الطرق إىل منع أي تغي� ممكن  

أن يؤثر عىل وضعها التي سيطرت به عىل دواليب السلطة. وقد ترجم ذلك من خالل النتائج التي  

التي مل يظهر فيها أي مؤرش للتغي� الذي وعد به الرئيس عبد املجيد تبون  أفرزتها هذه االنتخابات و 

يونيو ك� كان عليه    12منذ وصوله للحكم، بحيث بقيت صورة وشكل الربملان املنبثق عن انتخابات  

 يف عهد برملانات بوتفليقة وذلك من خالل فوز حزب هذا األخ� باالنتخابات الربملانية.

https://almarsad.co.uk/
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 تعکس التوجه العام الرافض لالنتخابات نسبة مشارکة ضعیفة 

شهدت الجزائر أسوء نسبة مشاركة انتخابية يف تاريخها، بحيث أعلنت السلطة املستقلة لالنتخابات، أن  

باملئة كأضعف نسبة مشاركة مقارنة مع الترشيعيات السابقة، وهو رقم يعتربه    30نسبة املشاركة مل تتجاوز  

يعك م�  بكث�  أقل  لها  يف  الرافضون  النسبة  فقد وصلت  السابقة،  الترشيعيات  مع  ومبقارنة  الواقع،  سه 

 .2012باملئة يف انتخابات  42باملئة، يف ح� تجاوزت عتبة  35أكرث من  2017االنتخابات الترشيعية 

مشاركة   نسبة  كانت  بحيث  الجزائرية،  الحدود  الربملانية  االنتخابات  مقاطعة  تجاوزت  فقد  وباملوازاة، 

نسبة    الجزائري� تتجاوز  مل  إذ  منعدمة  شبه  الخارج  والتي   5يف  االنتخابات  هذه  الفيصل يف  أما  باملئة. 

التي مل   القبائل  منطقة  لواليات  التامة  املقاطعة شبه  املشاركة، هي  نسبة  تد�  ساهمت بشكل كب� يف 

لإلدالء    االقرتاع    مليون جزائري التوجه لصناديق  24.5باملئة، وكان يحق ل    1تتجاوز نسبة املشاركة فيها  

ألف خارج البالد. وتعكس مقاطعة فئة كب�ة من    900بأصواتهم يف االنتخابات الترشيعية بينهم أكرث من  

املواطن� الجزائري� لالنتخابات التوجه العام الرافض ألي عملية انتخابية قبل تحقيق أولويات وأساسيات  

عالئق  -بل إسقاط الدولة العميقة  ، بوتفليقةورية  الحراك الشعبي الذي كان هدفه ليس فقط إسقاط جمه

 وإخراج املؤسسة العسكرية من املشهد السيايس. -الفساد 

لذلك، وك� توقع الرافضون، فإن االنتخابات كان فاشلة وهشة مشاركة وتنظي�، وجاءت بنفس الطريقة  

ع� برملان صوري منعدم  واألسلوب التي سارت عليه إبان النظام السابق، ك� أنها ستفرز حسب املقاط

الرئيسية   األسباب  أحد  وأنها ستكون  الضيقة،  أهدافه ومصالحه  لتحقيق  النظام  يحركها  وأداة  الصالحية 

 لتفج� أزمة سياسية كب�ة ستكون لها تداعيات خط�ة عىل مستقبل البالد. 

 االنتخابات التشریعیة الجزائریة: النتائج وردود األفعال

الحزب الحاكم يف عهد  –النتائج النهائية لالنتخابات بفوز  الجبهة الوطنية للتحرير    أعلن املجلس الدستوري

املرتبة الثانية، ك� أفرزت    -املوال� لعبد املجيد تبون-بالصدارة، مع مفاجأة حققها املستقل�   -بوتفليقة  

بية داعمة للرئيس الجزائري وبالتايل ض�ن أغل،  املرتبة الثالثةبات صعود ملحوظ للتيار اإلسالمي إىل  االنتخا

تبون لتحقيقه وذلك إلضفاء صفة الرشعية عىل النظام التي تتواىل حدة  وهذا هو الهدف الذي كان يسعى  

 انتقادات الشارع له، وذلك عرب تكريس لجمهورية بوتفليقة الثانية ذات اللباس العسكري.

مقاعد برملانية بعد    7وفقدانه  مقعدا    98وقد تصدر حزب جبهة التحرير االنتخابات بحصوله عىل  

باملئة من    24.07االقرتاع يف بعض الواليات، وذلك بنسبة    نتائجالنظر يف الطعون وتصحيح بعض  

  84إج�يل عدد مقاعد املجلس الشعبي الوطني، في� احتل املستقلون املركز الثا� بحصيلة    407
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لسلم وهي أكرب األحزاب اإلسالمية املرتبة  باملئة، في� احتلت حركة مجتمع ا  20.68مقعد أي ما يعادل  

باملئة. تاله حزب التجمع الوطني الد�قراطي والذي يعترب   15.97مقعدا أي ما يعادل    65الثالثة مبجموع  

مقعدا، ثم حركة البناء    48مقعداـ ثم حزب جبهة املستقبل ب    57الظه� األ�ن لحزب جبهة التحرير ب  

 مقعدا....  40الوطني ب 

نتائج هذه االنتخابات، تكريس لنتائج الترشيعيات السابقة، التي فازت بها األحزاب التقليدية،  وتعكس  

وهذا ما يدل أن املشهد السيايس الجزائري يراوح مكانه يف ظل بسط الدولة العميقة سيطرتها عىل دواليب  

ي وحقيقي لشكل الدولة  القرار واالختيار، التي تهدف إىل نسف كل مبادرات الحراك املطالبة بتغي� جذر 

 و�طية حكمها واالنفصال التام والشامل عىل جمهورية األنظمة السابقة وعن الدولة املعسكرة.

ك� جاءت نتائج هذه االنتخابات لصالح الرئيس الجزائري الذي بات �لك أغلبية مريحة موالية له داخل  

جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الد�قراطي  قبة الربملان، تتمثل يف كثلة األحزاب التقليدية ممثلة يف  

وجبهة املستقبل، باإلضافة إىل املستقل� وذلك من أجل تنفيذ مخططاته إلضفاء غطاء ملكانته التي يشكك  

بها غالبية الجزائري� الذي ال يعرتفون به كرئيس رشعي  ولقراراته التي يهدف من خاللها قطع أوصال  

عىل نفس املنهج السابق وذلك من أجل فرض أجندة وخارطة الطريق التي تتجاهل    الحراك الجزائري والس�

مطالب املواطن الجزائري الذي ينادي بسيادة القانون واالنتقال الد�قراطي والسيادة الشعبية والعدالة  

 االجت�عية. 

 جدل حول  تصریحات الرئیس و قیادة أرکان الجیش بعد االنتخابات البرملانیة 

انتخابات  خلقت ترص إجراء  بعد  الجزائري  الرئيس  حين�  12يحات  واسعا،  يونيو جدال  عدم    من  أبدى 

اهت�مه لنسبة التصويت، مربرا ذلك أن األهم هو أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الرشعية الكافية  

 ألحذ زمام السلطة الترشيعية.

مع    الجزائري� الذين اعتربوها تناقضاً ت عليه هذه الترصيحات سيل من االنتقادات من طرف  وقد جرّ 

ترصيحاته السابقة حول الحراك الذي قال أنه ال متثله إال أقلية وال أسمع لرأي األقلية. مؤكدين أن النظام  

ال يحرتم إرادة الشعب، ألنه ال �كن تشكيل مؤسسات ترشيعية أو تنفيذية عىل أساس مشاركة هزيلة يف  

ل حقيقة اإلرادة الشعبية. وال �كن أن يكون هذا الربملان رشعيا ومرشوعا  االنتخابات، مبا أنها ال متث 

 �كن أن يتق املواطن يف عمله والترشيعات الصادرة عنه.

نفس الخطاب الذي رصح  ة  ح السعيد شنقريكرر رئيس أركان الجيش الجزائري  وعىل نفس النحو،  

االنتخاب تنظيم  قبيل  االنتخبه  نتائج  اإلعالن عن  فبعد  التي  ات،  الكب�ة  والعزوف واملقاطعة  ابات 
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هذه    شهدتها، حيثيات  بجميع  الحراك  ناشطي  رأسهم  وعىل  الجزائري�  من  عريضة  فئة  اعرتاف  وعدم 

االنتخابية، خرج رئيس أركان الجيش الجزائري بأنها تسعى  من جديد  العملية  ليتهم أطرافا مل يسميها   ،

بة املساس بسالمة الرتايب الجزائري، ك� أكد أن الجزائر لن  لزعزعة استقرار وأمن الجزائر، ك� حذر من مغ

تقبل بأي تهديد أو وعيد من أي طرف كان ولن ترضخ ألي جهة مه� بلغت قوتها. ك� توعد كل من  

ن الجيش الجزائري الباسل والشعب الجزائري الثائر املكافح عرب  إ يسعى لذلك بالرد القايس والحاسم، قائال  

لزعزعة استقرار هذا البلد. ك� خاطب الضباط والجنود بأن    يسعونمنه املرتبص� ومن  العصور لن ينال  

يكونوا دامئا يف املوعد ومواصلة بذل املزيد من الجهود ملواجهة التحديات األمنية التي �كن أن تواجهها  

مبا   وجه  أكمل  عىل  مهامهم  بتأدية  يقوموا  وأن  ا  ينسجمالجزائر،  الجيش  تطلعات  تحقيق  لجزائري  مع 

والوطن ومبا يتوافق مع سياسة الدفاع الوطني. مؤكدا يف ذات الوقت إرصار الجيش الجزائري أكرث من أي  

وقت مىض مبضاعفة الجهود يف ظل الظروف األمنية غ� املستقرة التي تعرفها املنطقة، مش�ا أن األوضاع  

 ىل األمن الجزائري.الهشة واملزمنة التي تعيشها املنطقة كانت لها تداعيات مؤثرة ع

ونشطاء   الجزائري�  من  كب�ة  فئة  من طرف  االنتقادات  من  بالعديد  شنقريحة  قوبلت ترصيحات  وقد 

الحراك ووسائل التواصل االجت�عي الذين أكدوا أن أحوال الجزائر لن تستقيم يف ظل الخطابات التي زالت  

يف الشأن السيايس، مؤكدين أن التهديد    ترددها القيادات العسكرية، منتقدين تدخل املؤسسة العسكرية 

والوعيد من قبل رؤوس املؤسسة العسكرية لن يزيدهم إال متسكا برضورة تحقيق أوىل مطالب الحراك  

 أي دولة الحق والقانون.  دولة مدنية ال عسكر�ةوهي 

يوط اللعبة  وتسعى املؤسسة العسكرية يف ظل خطاباتها املتوالية التي تعكس نهجها املتفاقم بالتمسك بخ

السياسية، إىل املحافظة عىل مكانتها كأقوى فاعل يف الجمهورية الجزائرية، وذلك بهدف إحكام مزيد من  

بل عىل االمتيازات االقتصادية التي استفاد وال زال يستفيد منها    ،السياسية السيطرة ليس فقط عىل الحياة  

 ر.  الجزائر الذين شكلوا دولة خاصة بهم داخل الجزائ ج�االت

ومن كل ذلك، فإن النظام الجزائري ومعه املؤسسة العسكرية وهي السلطة الحقيقية الحاكمة يف البالد،  

الشعبي   الحراك  أدوات  االنتخابات تحقيق هدف رئييس وهي: تعطيل  تنظيم هذه  وراء  أرادوا من  قد 

تحول د�قراطي تنتقل   وقطع الطريق أمام  أي تغي� جذري للحياة السياسة يف الجزائر يتولد عنه تحقيق

 به الجزائر بشكل فعيل وواقعي من دولة عسكرية إىل دولة مدنية.  
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 تشکیل الحکومة الجزائریة الجدیدة : السیناریوهات والتحدیات 

بعد إعالن النتائج الرسمية لالنتخابات الترشيعية، قدم الوزير األول الجزائري عبد العزيز جراد استقالته،  

وقد قبل الرئيس الجزائري االستقالة وكلف جراد  بقيادة حكومة ترصيف األع�ل إىل ح� تشكيل حكومة  

املادة   أو  113جديدة، وتنص  أنه بإمكان الوزير األول  الحكومة، حسب الحالة    من الدستور عىل  رئيس 

 الحكومة لرئيس الجمهورية.   استقالةتقديم 

وعىل إثر ذلك، ع� الرئيس أ�ن عبد الرح�ن وزيرا أوال خلفا لجراد، وكلفه مبواصلة املشاورات مع األحزاب  

منصب   السياسية واملجتمع املد� لتشكيل الحكومة يف أقرب اآلجال. وقد شغل الوزير األول املع� سابقا،

 وزير املالية يف حكومة عبد العزيز جراد الثانية، ك� شغل مهام منصب محافظ بنك الجزائر. 

وعىل إثر تعيينه، رصح الوزير األول الجديد، أنه سيسعى إىل العمل من أجل تطبيق فعال لربنامج رئيس  

بيل بحسب قوله من  الجمهورية. من أجل انطالقة حقيقية لإلصالحات االقتصادية املنشودة. وذلك يف س

 أجل امليض قدما يف تكريس املعامل الجديدة للدولة الجزائرية. 

األحزاب   وقادة  تبون  املجيد  عبد  الرئيس  جمعت  التي  السياسية  املشاورات  من  االنتهاء  وبعد 

أحزاب مشاركتها يف   ثالثة  أعلنت رسميا  الترشيعية،  االنتخابات  الفائزين يف  السياسية واملستقل� 

ب  الحكومة   أوال  حلت  التي  الوطني  التحرير  جبهة  وهي  الوطني   98املقبلة،  والتجمع  مقعدا، 

 مقعدا.  39مقعدا، ثم حركة البناء الوطني التي حلت سادسا ب    58الد�قراطي الذي حل رابعا ب  
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من املقاعد، بحيث    204ويتطلب تشكيل الحكومة تحالف تالث كثل نيابية عىل األقل من أجل البلوغ إىل  

االنتخابات  ينص   أسفرت  حال  يف  أول  وزير  الحكومة  يقود  أن  الجديدة  صيغته  يف  الجزائري  الدستور 

وتتوافق أو   1باملئة +  50الترشيعية عن أغلبية رئاسية، واألخ�ة تعني كتلة رئاسية تستويف نصابا معنيا أي 

الحكومة رئيسا للحكومة،  تدعم برنامج الرئيس. أما يف حال أسفرت االنتخابات عن أغلبية برملانية فيقود  

معارضة لربنامج الرئيس، وبالتايل فرئيس الحكومة    1+50ويقصد بهذه األغلبية كتلة نيابية تستويف نصاب  

 يتوىل تنفيذ برنامج األغلبية الربملانية املعارضة. 

لشأن  أما في� يخص سيناريوهات وتوقعات تشكيل الحكومة الجزائرية املقبلة، فقد أكد معظم املتابع� ل

-األكرث ترجيحا   -السيايس الجزائري، بأن كافة املؤرشات ترجح سيناريوه� اثن�: السيناريو األول يطرح  

البناء   وحركة  الد�قراطي  الوطني  والتجمع  الوطني  التحرير  ممثلة يف جبهة  الد�قراطية  الكتل  تحالف 

ة التي يتطلبها تشكيل الحكومة. وبالتايل  الد�قراطي إىل جانب املستقل�، يف سبيل تحقيق األغلبية الربملاني

فبالنظر، إىل حسم مختلف هؤالء األجسام الحزبية املشاركة يف الحكومة، وهي أجسام داعمة للمبادرات  

 السياسية لرئيس الجمهورية، فإن الربملان سيشهد أغلية داعمة للرئيس. 

ا مجموعة من املكونات الحزبية، وذلك  وهي حكومة توافقية تختلط فيه  -يبقى قامئا-أما السيناريو الثا�

تحت مظلة أن املرحلة وتحدياتها تحتاج لجسم حكومي توافقي كب� ملواجهة كافة املعيقات االقتصادية  

واالجت�عية التي متر بها الجزائر ، ويف سبيل تنفيذ اإلصالحات التي تتطلبها املرحلة. ومن زاوية أخرى، أكد  

 أن حكومة وحدة وطنية هي السبيل الوحيد لتحقيق توافق يعتمد عىل  بعض املراقب� للمشهد السيايس

 مقاربة د�قراطية تشاركية تجتمع عربها جميع التيارات الحزبية دون استثناء. 

ومه� كان الشكل التي ستخرج به الحكومة الجزائرية الجديدة، فإنها ستواجه تحديات كب�ة عىل جميع  

الد أزمات حقيقية تتجىل يف اختالل املوازنة العامة، وعدم استقرار السوق  املستويات، فاقتصاديا، تشهد الب

نتي يف  جالنفطي  الكب�  الرتاجع  وكذلك  الطاقة  مصادر  عىل  الدولة  مداخيل  من  األكرب  النسبة  اعت�د  ة 

قر،  ة وارتفاع يف معدالت الفناحتياطي الرصف من العملة الصعبة.  اجت�عيا، تواجه الجزائر أزمة بطالة مزم

باإلضافة إىل االختالل يف توف� الخدمات األساسية للمواطن . أمنيا وعىل ضوء التقارير الدولية تشهد الجزائر  

انخفاضا كب�ا يف مؤرشات الد�قراطية والحرية وذلك عىل ضوء موجه االعتقاالت التعسفية لناشطي الحراك  

رز التحديات الحكومية يف ظل تعايل  والنشطاء السياسي� والصحفي�، ولذلك يشكل هذا امللف أب

 األصوات املنددة بالسياسة القمعية للنظام الجزائري.

يونيو ومخلفاتها تعد انفصاال عن واقع وتأمالت    12من صفوة القول، فمن الواضح، أن انتخابات  

وت�ته   وتتصاعد  الحراك  يعود  أن  املرجح  فمن  الوضع  هذا  الجزائري�، ويف ظل  من  عريضة  فئة 
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لبه يف ظل تعمد السلطة الحاكمة بإبقاء الجزائر يف ظل العهد السابق ويف قبضة دولة الج�االت، التي  ومطا

ال تقبل مبنطق الد�قراطية الشعبية واالنتقال السلس والشفاف للسلطة، فمنحى هذا الوضع سيؤدي ال  

�عية يف ظل تعنت النظام  محالة يف حال استمراره عىل نفس النحو إىل تفج� األوضاع االقتصادية واالجت

كية لتكون البوابة الرئيسية إلخراج ر باالنفتاح عىل مسار حواري وإصالحي تحت عنوان الد�قراطية التشا

 البالد من أتون األزمات التي متر بها.  

لذلك، فإن تشكيل حكومة جديدة يف ظل االضطراب السيايس واألوضاع االقتصادية واالجت�عية املرتدية  

يشها الجزائر، سيقيض إىل استفحال عمق األزمات الداخلية وهذا ما يعترب عامل مساعدا يغدي بقاء  التي تع

 املؤسسة العسكرية املتحكم الرئييس يف زمام الدولة الجزائرية بجميع أركانها ومؤسساتها وشؤونها. 
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 تونس  ثانیًا: 
 أزمات حادة تعصف باملشهد التونسي

ظرفية استثنائية تخللتها أزمات صحية، سياسية، اقتصادية، واجت�عية، هذه  متر  الحياة العامة يف تونس ب

األخ�ة التي �كن من خاللها أن تدخل البالد يف حالة من الفوىض وتعصف بتجربة االنتقال الد�قراطي  

 التي عرفتها.  

 وتتمحور  أهم األزمات التي يشهدها املشهد التونيس يف التايل:  

 أزمة کورونا:  

 

وجة وباء لكورونا،  ململيون نسمة تفيش غ� مسبوق    12ي ال يتجاوز عدد ساكنته  البلد الذتشهد تونس  

التي   اإلصابات  لحاالت  املهول  االرتفاع  ظل  يف  السيطرة  عن  وخارج  كارثيا  الوبايئ  الوضع  أصبح  بحيث 

ر بذلك قامئة الدول  حالة وفاة يوميا، لتتصد 200إصابة يومية والوفيات التي تخطت  7000تجاوزت عتبة 

انهيار املنظومة الصحية التونسية نتيجة  بالعربية واإلفريقية من حيث عدد الضحايا، هذا األمر الذي ينذر  

الضغط الكب� عىل املستشفيات وأقسام العناية املركزة. م� ستنعدم من خالله قدرة الدولة عىل  

 االنتشار الرسيع للف�وس.    أخطاراستيعاب مواجهة 

الرغم من أن ظرفية الف�وس تفرض رضورة العودة إىل الحجر الصحي الكامل ملا �ثله  من    وعىل

حل فاعل صحيا لكن السلطات التونسية عاجزة للجوء إليه نتيجة تداعياته االقتصادية واالجت�عية  

 الخط�ة يف ظل ما تعيشه البالد من أوضاع خانقة.  
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الدولة مع  وقد   تعامل مؤسسات  البالد جراء استرشاء ف�وس  واجه تدب�  التي تعيشها  الكارثية  الظرفية 

كورونا، سيال من االنتقادات الالذعة من طرف التونسي�، الذين حملوا هذه املؤسسات مسؤولية الوضع 

الكاريث التي تعيشه تونس، بحيث أكدوا عىل أن االنقسام السيايس وغياب روح املسؤولية واإلرادة السياسية  

لح الضيقة عىل حساب املصلحة العامة كانت أسبابا رئيسية أدت إىل تفاقم األوضاع األزماتية  وغلبة املصا 

 التي تعيشها تونس م� أدى معه إىل انفجار الوبايئ بشكل غ� مسبوق. 

التعاطي مع معطيات الجائحة هذا األمر الذي يدخلها يف خندق  ب  ك� نددوا بتهاون السلطات التونسية

 �ثله من انتهاكا حقيقيا لحقوق اإلنسان  وفق للدستور والقانون الدولية. املحاسبة ملا 

 جمود األزمة السیاسیة:  

 

يأيت تفاقم الوضع الوبايئ الكاريث يف تونس يف وقت ال زالت األزمة السياسية والتجاذبات السياسية املزمنة  

ظل احتدام الرصاع ب� مؤسسة الرئاسة  تراوح مكانها ومل تشهد أي تقدم  ب� أطراف العملية السياسية يف  

الوزراء الجدد   من جانب، والحكومة والربملان من جهة أخرى، واستمرار رئيس الجمهورية برفض دعوة 

من خالل تشبته بأن التعديل شابته العديد من الخروقات. عىل الرغم    وذلك  أمامهألداء اليم� الدستورية  

 من تأييد الربملان ومصادقته عىل التعديل الذي طرحه رئيس الحكومة. 

بتونس  املتالحقة  األزمات  وث�ة  تصاعد  ظل  والجمعيات    ،ويف  املنظ�ت  من  مجموعة  أعلنت 

جل املطالبة بإجراء استفتاء شعبي عىل  واألحزاب السياسية عن تشكيل جبهة لالستفتاء وذلك من أ 
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وذلك يف ظل الخالفات والتناقضات القامئة والتنازع يف الصالحيات ب� رأيس    ،تغي� النظام السيايس يف البالد

 السلطة التنفيذية وفشل منطلقات الحوار ب� املؤسسات نتيجة الرصاع حول السلطة.  

وعدم تنازل أي  سك كل أطراف السياسية بخياراتها، مع مت  ويف أفق انسداد األزمة السياسية ذلك، ومن كل

  السيايس  . يطرح املشهد التونيس سيناريوه� بحسب املختص� يف الشأن العليا للبالدصلحة  املمن أجل  منها  

إما اإلرساع يف تجاوز األزمة  وهي  ،  البالدالتونيس وذلك يف سبيل الخروج من األزمة السياسية التي تعيشها  

جميع األجسام السياسية    وار وطني فعال وشامل، تتنازل فيهوالدستورية القامئة عىل أساس ح  السياسية

،  التونيسجهودها يف مواجهة الوضع املرتدي الذي يشهده الوضع العام  ، وتنصب  وتلقي بخالفاتها جانبا

كرث من نصف عام.  أل حد نهايئ لهذه األزمة التي استمرت سياقاتها  وإما الذهاب إىل انتخابات مبكرة لوضع  

م السيايس إىل  ذبحيث أكد داعمي هذا السيناريو  أن البالد ال �كن لها أن تظل يف حالة االنقسام والترش 

 .  2024غاية العام 

ص الحوار ف�ى العديد من  عيوب تواجه أفق نجاحه، ففي� يخبوعىل الرغم من ذلك، فيتسم كل سيناريو  

أن  املراقب�  الفجوى    وحدة  ي   توتراالنقسام  قد  املتصارعة  القوى  الحوارب�  مبادرة  عىل  سلبا    ،  نعكس 

. ك� أن فرص نجاحه تعترب  برشط استقالة رئيس الحكومة مقابل الحوار خصوصا يف ظل تشبت الرئيس  

، بحيث أن كل  الجلوس عىل مائدة الحوارمتضائلة عىل الرغم من قبول جميع األطراف املتصارعة مبدئيا  

، فهناك من يركز  عىل رضورة تغي� النظام  ها من أولويات تفرضها الظرفية اآلنيةف له أجندة يعترب طر

السيايس ومعه الدستور وبعض الترشيعات األساسية كمرحلة أوىل من اإلصالحات، يف ح� تتجه فئة أخرى  

الثق انعدام  مسألة  تظل  يف ح�  واملعيشية.  االقتصادية  األوضاع  معالجة  عىل  الرتكيز   ب�  إىل رضورة  ة 

   أي تسوية سياسية حوار وطني. لذلك فعملية إنجاح  العائق الرئييس إلنجاح أي    مؤسسات الدولة الثالث 

التوافق ب� جميع التيارات السياسية وبدون رشوط مسبقة بهدف إخراج البلد من املأزق السيايس  ب  ةرهين

 الذي كانت له تداعيات خط�ة عىل تجربة تونس الد�قراطية. 

كون  لن ت  بعض اآلراءالذهاب إىل انتخابات مبكرة يف ظل الظروف التي تعيشها تونس بحسب    أما مسألة 

، إذ أن نجاح هذا الحل يحتاج إىل تهيئة    ألنها ستنتج نفس الخريطة السياسية السابقة  ، سبيال لحل املعضلة

والرشوط  القان  السابقة  الظروف  وتعديل  الدستورية  املحكمة  إرساء  أبرزها  من  االنتخايب  لتنظيمه  ون 

الذي كان أحد األسباب    -ليس عىل النحو الذي يبتغيها كل طرف-وإصالحات يف شكل النظام السيايس

 الرئيسية النسداد األزمة السياسية ب� مؤسسات الدولة.
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 االقتصاد والوضع االجتماعي یلع شفا االنهیار:  

ظل األزمة املتفاقمة لجائحة كورونا واألزمة الالمتناهية ـسياـسيا، يعيش االقتـصاد التونـيس أزمات خانقة    ��

بفعل اشـتداد أزمة ف�وس كورونا إىل منحدر خط� من جهة ، وانسـداد أفق الحل لألزمة السـياسـية التي  

  36الدين العام لتونس   تشــهدها تونس منذ شــهور ب� مؤســســات الدولة، إذ أنه من املتوقع أن يتجاوز

ام   ة الـع اـي ار دوالر بنـه دين العمومي إىل أكرث من  2021ملـي ث ارتفع اـل ديون    80، بحـي ة اـل ة ونســـــب املـئ ـب

باملئة، وذلك بســـبب تراكم القروض وازدياد نســـبة املديونية مبقابل ارتفاع حجم   90الخارجية تجاوزت 

ــندوق النقد الدويل، والبنك ا ــغوط الجهات املانحة مثل صـ ــ� ضـ ألورويب إلعادة البناء والتنمية. ك� تشـ

 .2021باملئة يف الربع األول من العام   3اإلحصائيات إىل انك�ش االقتصاد التونيس إىل  

التي  وعىل رأسها عائدات القطاع السياحي    تراجعا ملحوظا  عائدات الرئيسية لالقتصاد التونيس ك� عرفت ال

ر  دوال  361 دوالر يف مقابل  162مبا مجموعه ، 2021بع األول من باملئة خالل الر 55إىل أكرث من  تراجعت

 مؤرشات البنك املركزي التونيس وذلك حسب  2020خالل نفس الفرتة من العام 

باملئة    6.7ك� ترضر أيضا القطاع الزراعي باعتباره أكرث القطاعات حيوية بتونس، بحيث سجل تراجعات ب  

 اجع محاصيل الزيتون املصدر الرئييس للقطاع الفالحي بتونس. ، وذلك بفعل تر2020مقارنة مع العام 

من   واالقتصادية  السياسية  والتحديات  كورونا  جائحة  عمقت  فقد  االجت�عية،  األزمات  يخص  في�  أما 

ارتفاع منسوب معدالت البطالة والفقر وذلك ما ينذر إىل تاليش  ب  في� يتعلق  خصوصا ،األزمات االجت�عية

الو  للطبقة  بالبالد.  خط�  االجت�عي  للسلم  األمان  تشكل ص�م  كانت  التي  معدالت  إذ  سطى  ارتفعت 

،  2021باملئة  يف الربع األول من العام    18البطالة يف تونس إىل مستويات عالية بحيث قاربت من معدل  

 باملئة، بحيث تقاس هذه املعدالت بعدم كفاية الدخل يف تلبية   15أما نسبة الفقر فقد تخطت نسبته  

والكهرباء. ويف تقرير للمعهد الوطني لإلحصاء    ،واملاء  ، والتعليم  ،الصحةالخدمات األساسية للمواطن مثل  

مليون نسمة. ك� ارتفعت نسبة   12من حواىل    1.7فقد وصل عدد التونسيون تحت عتبه الفقر إىل حوايل 

املواد الغدائية إىل جانب ارتفاع    باملئة، وذلك بفعل تسارع الزيادة يف أسعار  5التضخم عند االستهالك إىل  

 خدمات الصحة والنقل.  

وترجع األسباب وراء تفاقم األوضاع االجت�عية بحسب املراقب� إىل هشاشة املنظومة االقتصادية  

بالبالد التي تراكمت حدتها بفعل تداعيات جائحة كورونا باملوازاة إىل ضعف األجهزة السياسية يف  

زواءها يف حرب سياسية كلفت املواطن رضائب اقتصادية واجت�عية ال حرص األزمات وان  تدب� إدارة

 لها. 

https://almarsad.co.uk/
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وأبعادها أزمة الثقة ب� املواطن ومؤسسات  فقد عمقت األزمة الشاملة يف تونس بأنواعها ومن كل ذلك ، 

 SIGMAالدولة، وذلك ما يعكس ارتفاع نسبة التشاؤم الشعبي، بحيث كشف استطالع أجرته مؤسسة  

CONSEIL     عن ارتفاع معدل التشاؤم وانعدام الثقة يف الفاعل� السياسي� وسط التونسي�، بحيث ترى

ى الخاطئ نتيجة االنعكاسات السلبية لألزمة الصحية والسياسية  باملئة، أن البالد تس� يف املنحن   90نسبة  

 واالقتصادية الراهنة. 

  

https://almarsad.co.uk/
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 موریتانیا  ثالثًا: 

 موریتانیا: الرئیس املوریتاني األسبق من املراقبة القضائیة إلی السجن

 

لسابق محمد  يف قضية متابعة الرئيس املوريتا� ا  مهمةال زالت تشهد الساحة السياسية املوريتانية تطورات  

ولد عبد العزيز يف قضايا تتعلق بتهم الفساد، إساءة استغالل السلطة يف ظل م�رسات ال مرشوعة، إبان  

. خصوصا بعد إصدار القضاء املوريتا� قرار يحيل فيه ولد عبد العزيز  2019إىل    2009رئاسته ملوريتانيا من  

د تصاعدت حدة الجدل حول هذا املوضوع عندما  إىل السحن بعد مخالفته إلجراءات املراقبة القضائية. وق

رفع ولد عبد العزيز تحدي إثبات أي جهة تورطه يف فساد مايل وإداري، مؤكدا أنه ضحية تصفية حسابات  

بل   ،بالسياسةمن قبل السلطة، يف املقابل تؤكد الحكومة املوريتانية أن قضية ولد عبد العزيز ال عالقة لها 

، ف� هي أبرز تطورات هذه القضية عىل ضوء صدور قرار إيداع الرئيس املوريتا�  بالقضاء. انطالقا من ذلك

 السجن؟

 السجن  السابق خلفیة قرار إیداع الرئیس املوریتاني

قرر القضاء املوريتا� إيداع الرئيس املوريتا� السابق محمد ولد عبد العزيز املتهم يف قضايا فساد  

إداري ومايل السجن، وقد جاء هذا القرار بعد أيام من عدم امتثاله ألحد رشوط اإلقامة الجربية التي  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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ثالث مرات أسبوعيا وعدم كان قد قررها قايض التحقيق منذ مايو املايض وهي الحضور إىل مركز الرشطة  

 مغادرة العاصمة نواكشوط إال بإذن قضايئ. 

ويف إطار ذلك، كشفت وزارة الداخلية املوريتانية، أن الرئيس السابق، سيكون رهن اإلقامة الجربية يف منزله  

كورونا،   انتشار ف�وس  ملنع  السجون  إدارة  تتبعها  التي  الصحية  اإلجراءات  أسبوع�، ضمن  وسيتم  ملدة 

إحالته بعد ذلك للسجن املركزي بالعاصمة بعد انقضاء مدة عزله، وقد برر ولد عبد العزيز، امتناعه املثول  

أمام الرشطة وفق رشوط املراقبة القضائية، احتجاجا عىل قمع أنصاره ومنعهم من مرافقته. بحيث كان  

رفقة عدد من منارصيه، هذا األمر  ولد عبد العزيز  يذهب إىل مركز الرشطة للتوقيع عىل محرض الحضور  

 الذي أدى يف مناسبات عديدة إىل وقوع احتكاكات ب� بعض مرافقيه وأنصاره وعنارص الرشطة. 

ويف إطار ذلك، اتهمت اإلدارة العامة لألمن املوريتا�، الرئيس السابق باالستفزاز، نتيجة استغالل ذريعة  

نها ستظل حريصة عىل احرتام القانون وااللتزام بواجباتها  أنصاره، بحيث أكدت عىل إثر تلك الوقائع عىل أ 

كافة املناكفات واالستفزازات التي يتعرض جهاز الرشطة من    وجهوالتحيل بأعىل مستويات ضبط النفس يف  

طرف الرئيس السابق وأنصاره. وردا عىل بيان اإلدارة العامة، قال ولد عبد العزيز أن الهدف من وراء هذه  

تضليل الرأي العام يف محاولة لتربير حالة الفوىض التي تعيشها األجهزة األمنية وفشلهم يف    الترصيحات هو

 ح�ية أمن الوطن واملواطن.

لولد عبد العزيز وإحالته إىل   القضائية  إنهاء الرقابة  ويف سبيل عدم تفاقم األوضاع، قرر قايض التحقيق 

 ديدة ب� القضاء والرئيس السابق. السجن عىل ذمة التحقيقات. ليدخل بذلك امللف محطة ج

 أبرز التهم املوجهة للرئیس املوریتاني السابق 

شخصية بارزة من  12و  لعزيزاإىل ولد عبد  وقد كانت  النيابة العامة املوريتانية قد وجهت يف مارس املايض  

جال األع�ل.  النظام السابق، من بينهم صهر الرئيس السابق ورئيسان سابقان للحكومة وعدد من الوزراء ور 

أهمها من  تهم  املرشوع،  :عرشة  غ�  السلطة،  اإلثراء  استغالل  األموال،   إساءة  العائدات    غسيل  إخفاء 

 .إعاقة س� العدالةو   اإلجرامية،

وتعود خلفية القضية، عندما قرر الربملان املوريتا� تشكيل لجنة للتحقيق يف شبهات فساد شابت فرتة  

بد العزيز، كان أبرز ملفاتها تلك املتعلقة بإدارة عائدات النفط  حكم الرئيس السابق محمد ولد ع

التحقيقات   نتائج  إثر  وعىل  امللفات.  من  وغ�ها  عامة  وتصفية رشكة  للدولة،  عائدة  أمالك  وبيع 

ه  النيابة العامة أن  رصحترفعت اللجنة الربملانية تقريرها إىل النيابة العامة للدولة. ويف إطار ذلك  

التعقب وجمع األدلة ودراسة آالف الوثائق وجمع املعلومات من  و حث االبتدايئ  عمليات الببعد  
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وتطابقه مع  صحة ما جاء يف نتائج تقرير اللجنة  ـ تم إثبات  جهات رسمية وكذا االست�ع لعرشات الشهود

من    بجميع التهم املنسوبة إليه هة الرئيسمواجإىل     ، هذا األمر الذي أدىبالدالئلتحريات النيابة العامل 

 قبل النيابة العامة. 

 رد الحکومة املوریتانیة یلع اتهامات الرئیس  

تصاعدت موجة الرصاع ب� الرئيس السابق والسلطة الحالية، بعد ما أعلن ولد عبد العزيز تحديه ألي جهة  

استخدامب سوء  أو  بالفساد  مرتبطة  قضية  أي  يف  تورطه  تثبت صحة  الحايل    سلطة،لل  هأن  النظام  مته� 

بالتفريط يف ثروات البالد. مش�ا أن الدافع الحقيقي وراء توجيه هذه التهم إليه هو اهت�مه بالسياسة  

 ومراقبته للشأن العام، وهو أمر  محل انزعاج السلطة التي تحكم حاليا. 

حايل بتشويه سمعته،  بأنه ضحية تصفية حسابات، مته� النظام اليف ترصيحات سابقة،  ك� كان قد أشار  

ما هي إال أداة    -أظهرت تحقيقاتها حجم الفساد التي شهدته فرتة الرئيس السابق-وأن اللجنة الربملانية  

 . وتوجيهاته بيد النظام تنفذ خططه 

، أن قضية الرئيس السابق ال عالقة  املوريتانيةوردا عىل اتهامات الرئيس املوريتا� السابق، أكدت الحكومة  

اسة، وأنه مواطن موريتا� مسؤول أمام القضاء وأن ال مشكلة له إال مع القضاء، وأن ذلك جاء  لها بالسي 

بعد تحقيقات اللجنة الربملانية التي اكتشفت شبهات فساد أثناء فرتة حكمه، تم نقل نتائجها إىل سلطة  

 . ها أخرى وفق الدستور، وأثبت القضاء وباألدلة الدامغة صحة نتائج

جن من طرف قايض التحقيق، قال رئيس فريق الدفاع عن الرئيس املوريتا�، بأن موكله  وبعد إحالته للس

بأن وضع  عىل هذه املزاعم، موضحة    الحكومة املوريتانية مرة أخرى    يعا� من ظروف اعتقال سيئة، ردت 

وريتانيا  أن ممع تأكيدها  بأي جهاز تنفيذي،    له   الرئيس السابق يف الحبس االحتياطي، أمر قضايئ ال عالقة

فيذية يف قرارات السلطة  إىل عدم تدخل السلطة التن   ضمنية   دولة القانون وعهد فصل السلطات يف إشارة

  ) 1( القضائية.

 

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