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 حول الهجرة والتنمیة بمراکش    5+ 5املؤتمر الوزاري الثامن   

 زیارة استثنائیة لوزیر الخارجیة الفرنسي إلی الجزائر  

 تفجیر إرهابي بمحیط السفارة األمریکیة يف تونس   
 استقالة غسان سالمة وتعیین ستیفاني ویلیامز خلفا له بالوکالة   

 طرابلس   یلع   حفتر واألخیرة تواصل هجومها ل الوفاق تدمر مخزن ذخیرة   

 زیارة مغاربیة لرئیس مجلس الدولة اللیبي   

 مفاوضات بین موریتانیا وإسبانیا حول اتفاق الصید البحري   

عالني له منذ انتخابه  تصریحات الرئیس املوریتاني يف أول خروج إ  

  

 

 فی هذا العدد:

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
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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 المرصد المغاربي

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

فی لیبیا، تونس، املغاربي 

 وموریتانیا الجزائر، املغرب

 د. نورة الحفیان: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

ومعلومـاتیة وتقـاریر رصـدیة 

 "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، املرصدموقع   تقرير 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: املشهد املغربي
 تواصل افتتاح تمثیلیات دبلوماسیة باألقالیم الجنوبیة للمغرب 

عىل غرار الخطوات التي اتخذتها العديد من البلدان اإلفريقية، قررت كل جمهورية بوروندي وجيبويت 

مبدينتي العيون والداخلة. ل�تفع عدد القنصليات التي افتتحت يف األقاليم وليب�يا افتتاح قنصلياتهم العامة  

 الجنوبية للمملكة إىل عرش متثيليات دبلوماسية.

وزير الخارجية والتعاون فرباير املايض، ترأس مراسيم افتتاح قنصلية بوروندي يف العيون،  28بتاريخ 

ونظ�ه البوروندي إيزيكيال نييج�ا، ويعترب هذا التمثيل   ،ارص بوريطةناإلفريقي واملغاربة املقيم� بالخارج  

 الدبلومايس السادس باملدينة.

 

وخالل املؤمتر الصحفي الذي أعقب حفل االفتتاح، أكد الوزير البوروندي، أن قرار افتتاح متثيلية 

تجاه املغرب   دبلوماسية لبالده يف األقاليم الجنوبية للمملكة، تعكس تشبت بوروندي مبواقفها الثابتة

التي تتوافق مع مبادئ الرشعية الدولية. واملبنية عىل أساس حسن الجوار واحرتام السيادة الوطنية 

وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، ك� أردف قوله، بأن الخطوة سوف تساهم بتعزيز 

 ملتفق عليها. العالقات الثنائية ب� البلدين من أجل إنجاز املشاريع والربامج القطاعية ا

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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ب� القوية عمق العالقات هي تعب� عن ويف إطار هذه املناسبة، أكد نارص بوريطة أن هذه الخطوة 

 والتي تتجىل من خالل دعم بوروندي الثابت والقاطع في� يتعلق بالوحدة الرتابية للمغرب.  البلدين، 

وزير الخارجية والتعاون ، بحضور حفل افتتاح قنصلية جيبويتمدينة الداخلة ويف نفس التاريخ شهدت 

، وسف� جيبويت باملغرب السيد إبراهيم بليه اإلفريقي واملغاربة املقيم� بالخارج السيد نارص بوريطة

 دوغليه، وتعترب ثالث متثيلية قنصلية بعد دولتي غينيا وغامبيا يتم افتتاحها مبدينة الداخلة.

 

املغريب أن هذه الخطوة هي تجسيد لروابط عالقة التعاون التاريخية ويف إطار ذلك، أكد وزير الخارجية 

التي تربط البلدين، ك� أنه عمل سيايس ينسجم مع إرادة والتزام جيبويت تجاه الوحدة الرتابية للمغرب. 

 والتي سيكون لها دور كب� يف مواصلة ديناميكية متسارعة لتعزيز الرشاكة الشاملة ب� الطرف�.

جانب اآلخر، فقد وصف سف� جمهورية جيبويت يف املغرب السيد إبراهيم بليه دوغليه، هذا الحدث أما يف ال

بالتاريخي، ك� اعتربها خطوة مناسبة لتوسيع آفاق العالقات ب� البلدين ويف جميع املجاالت يف املستقبل 

 القريب.

العامة لجمهورية ليربيا، وتعترب بذلك من مارس الجاري، تم افتتاح القنصلية    12ويف نفس املدينة، بتاريخ   

التمثيلية الدبلوماسية الرابعة مبدينة الداخلة، وقد جرى االفتتاح بحضور وزير الشؤون الخارجية املغريب 

 نارص بوريطة  ونظ�ه الليربي جيهزوهنجارم فنديل.

رية ليب�يا وخالل ندوة صحفية نظمت بهذه املناسبة، أشاد نارص بوريطة، باملوقف الثابت لجمهو 

، وكذا دعمها 1997تجاه قضية الصحراء املغربية منذ سحبها االعرتاف بالجمهورية الوهمية سنة 

ملواقف املغرب ومعاركه الدولية سواء يف ظل املنظ�ت الدولية وعىل رأسها األمم املتحدة أو 

 اإلقليمية ومن أهمها االتحاد اإلفريقي.

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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تاح القنصلية الليب�ية بالداخلة سيشكل منعطفا إيجابيا يف سبيل تطوير ك� أكد الوزير املغريب أن قرار افت

 التعاون التقني وتعزيز الروابط اإلنسانية وباألخص يف األقاليم الجنوبية للمملكة.

أوضح وزير الخارجية الليب�ي، أن القرار الذي اتخذته بالده يأيت كتعزيز للخطوات فقد  أما يف الجانب اآلخر،  

ن أجل الرقي بالعالقات الثنائية طويلة األمد ب� البلدين، ك� أكد أن القنصلية ستكون لها مهام السابقة م

ازدواجية من خالل خدمة ساكنة األقاليم الجنوبية، وكذا الجالية الليب�ية القاطنة باملغرب قصد االستث�ر 

 وباألخص يف األقاليم الجنوبية للمملكة.

 

ث، هو تجسيد لدعم بالده الدائم للوحدة الرتابية والسيادة املغربية  عىل ك� اعترب عىل أن هذا الحد

أقاليمه الجنوبية، وكذا الدور الذي سيلعبه يف سبيل تعزيز العالقات الثنائية يف املجال االقتصادي من خالل 

 خلق وتشجيع مجال االستث�ر عن طريق تسهيل الوسائل للمستثمرين يف كال البلدين.

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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 حول الهجرة والتنمیة بمراکش  5+5زاري الثامن املؤتمر الو

 

حول الهجرة والتنمية مبراكش.  5+5من مارس الجاري، املؤمتر الوزاري الثامن للحوار  2و  1انعقد بتاريخ 

وذلك من أجل تعزيز الحوار ب� دول غرب البحر األبيض املتوسط، والتي تضم يف الضفة الجنوبية البلدان 

غرب والجزائر تونس وليبيا وموريتانيا، والضفة الش�لية كل من إسبانيا فرنسا الربتغال املغاربية، وهي امل

وإيطاليا ومالطا. باإلضافة إىل ممثيل بعض املنظ�ت اإلقليمية والدولية. وذلك تحت رئاسة اململكة 

 املغربية.

�ثل إحدى املبادرات ، باعتباره منتدى إقليمي 1990سنة  5+5وقد تم إنشاء املؤمتر الوزاري للحوار 

 الناجحة التي تم إنشاؤها من طرف دول البحر األبيض املتوسط العرشة.

 وقد ناقش الحارضون يف خضم املؤمتر النقاط التالية:

 تنسيق السياسات الوطنية للهجرة، •

 تسهيل الهجرة النظامية، •

 ربط الهجرة بالتنمية، •

 محاربة الهجرة الرسية، •

 للمهاجرين الرشعي�.سياسة االندماج  •

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


  

 

6 | P a g e  

 المرصد المغاربي
 March 2020 15 ||العدد السابع

 

 

 

 

 
 

وقد جاء ذلك كمحاولة لتحديد إطار عمل شامل ومتوازن بشأن قضية الهجرة بكل مستوياتها، وذلك من 

االعت�د عىل التنسيق والتعاون ب� ب، خالل االستناد إىل الحكامة الجيدة عىل املستوي� اإلقليمي والدويل

هدفها تنظيم مجال الهجرة عن طريق مبادرات عملية مشرتكة  لالدول غرب املتوسط. من أجل خلق آليات  

 .تحقيق نتائح إيجابية

ويف إطار ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية واملغاربة املقيم� بالخارج نارص بوريطة، عىل أن سياسة املغرب 

رتسانة التنظيمية والقانونية الخاصة بالهجرة، وذلك من أجل محاربة جميع األشكال الالقانونية تت�ىش مع ال

والالإنسانية املتعلقة مبجال الهجرة، وبالخصوص ما له صلة بشبكات االتجار يف البرش، ومحاربة الهجرة 

 الرسية.

معه� مص� واحد، وهذا ما يحتم أن القارت� اإلفريقية واألوروبية يج 5+5في� أشار رئيس منتدى حوار 

العمل من أجل إنتاج مقاربة تشاركية توافقية يف سبيل تأسيس مخطط شامل لتفادي التداعيات السلبية 

 لظاهرة الهجرة.

وقد اتفق املشاركون يف نهاية أشغال املؤمتر عىل مجموعة من األهداف التي يجب العمل من خاللها، وعىل 

 افقي تناول املقتضيات التالية، وهي كالتايل:إثر ذلك تم إصدار إعالن تو 

من خالل مقاربة شاملة تنبني عىل أساس اإلرادة املشرتكة والحوار   5+5مواصلة العمل ب� دول   •

 البناء يف مجال معالجة إشكالية الهجرة من أجل تدب� ناجح إلشكالياتها،

وذلك من خالل االعت�د عىل   االستفادة من الفرص التي توفرها الهجرة الرشعية لدول املنطقة، •

مبدأي املسؤولية واالبتكار، من أجل كسب الرهانات التي ستكون لها تداعيات إيجابية عىل 

 مجايل الحركية والهجرة،

إرساء فضاء إقليمي يقوم عىل أساس التعاون والحوار يف مجايل الهجرة والتنمية من أجل  •

ل الهجرة، باإلضافة إىل إرساء سياسات وطنية املساهمة يف إحداث دينامية دولية فعالة يف مجا

 مندمجة وشاملة يف مجال الهجرة، 

رضورة مالءمة الترشيعات الوطنية مع املواثيق الدولية يف مجاالت الهجرة ومكافحة االتجار  •

بالبرش وتهريب املهاجرين مع إحداث املؤسسات املخصصة لح�ية الالجئ� وتأهيلهم، وذلك 

ية مراكز البحث والتكوين الخاصة بالهجرة من خالل تغي� التصورات من خالل إنشاء وتقو

 السلبية حول املوضوع،

إقامة حوار مفتوح ومنتظم عىل مستوى الخرباء لبلورة مجموعة من االسرتاتيجيات من أجل  •

ال سي� في� يخص األبعاد السوسيو اقتصادية  5+5االستجابة النتظارات بلدان حوار 

 واإلنسانية،

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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ل لفائدة النهوض بالتنمية املستدامة بهدف تنزيل برامج هادفة تسعى إىل تنمية املناطق العم •

من أجل إحداث مبادرات تساهم يف إنعاش سوق الشغل وتقليص الفوارق التنموية ب� 

املجاالت، باإلضافة إىل تسهيل اإلجراءات املسطرية املتعلقة بالتأش�ات وتقوية األدوات 

 قة باملجال األمني،املعلوماتية املتعل

التسوية القانونية لوضعية املهاجرين وتقوية الرتسانة القانونية الخاصة بح�يتهم يف سبيل  •

 صون كرامتهم وض�ن احرتام حقوقهم من أجل التصدي لكل أشكال التمييز والعنرصية، 

، ومن تم تخفيض ويف سياق آخر، أعلنت الجزائر عدم مشاركة وزير خارجيتها صربي بوقادوم يف املؤمتر

مستوى متثيليتها من خالل االكتفاء مبشاركة موفد من وزارة الخارجية. وتعود أسباب الخالف إىل اعرتاض 

الجزائر عرب وزير خارجيتها عىل ترصيحات وزير الخارجية املغريب الذي كان قد أكد يف ترصيح له عىل 

الدول لنأيها عىل املشاركة يف مؤمتر "كراس   ثبوت تورط الجزائر بالدليل عرب وثائق رسمية يف تحريض بعض

 " االقتصادي الذي تحتضنه كل سنة مدينة الداخلة جنوب املغرب.مونتانا

 املغرب یدعم مبادرات الحد من االنتشار النووي

 ةندوة موضوعاتية تهم الدعام ،مارس الجاري 3بتاريخ نظم مكتب األمم املتحدة املختص بقضايا النزاع 

 .االنتشار، وذلك بحضور مندوب املغرب لدى األمم املتحدة السف� عمر هالل الثانية: عدم

 

ويف معرض كلمة له ألقاها خالل الندوة، أكد السف� املغريب عىل التزام املغرب مبكافحة انتشار ونزع 

الخاصة األسلحة النووية، هذا األمر الذي يعكسه انض�م املغرب للمعاهدات الدولية الج�عية 

بالحد من انتشار ونزع السالح النووي، ومن أهمها معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية التي 

. والتي تعترب من الصكوك الدولية الرئيسية 1970ودخلت حيز التنفيذ  1968وقعت سنة 

https://almarsad.co.uk/
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سلم واألمن واألساسية للنظام الخاص بالحد من االنتشار النووي، بحيث يعترب آلية رئيسية من أجل إحالل ال

 الدولي�.

ك� أوضح السيد هالل، أن السياسة التي يتبعها املغرب يف هذا املجال تتوافق مع املبادئ املوسومة يف 

القانون الدويل وعىل رأسها احرتام بنود ميثاق األمم املتحدة، باإلضافة إىل الوفاء بااللتزامات الدولية عن 

املرجعية التي انضم وصادق عليها املغرب. وذلك قصد طريق التطبيق العادل والشفاف للمعاهدات 

التعاون يف سبيل تطوير آليات جديدة واسرتاتيجيات ناجعة ملنع االنتشار ونزع السالح. وذلك عرب تفعيل 

سبل الحوار من خالل القنوات الدبلوماسية لحل النزاعات يف محال الحد من التسلح واالنتشار النووي، 

لنووي واالستفادة من استع�الت التكنولوجيا لألغراض السلمية من أجل تحقيق وكذا مخاطر اإلرهاب ا

 التنمية السوسيو اقتصادية للبلدان النامية.

ك� أشاد ممثل املغرب يف كلمته بالدور الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف تنفيذ أحكام االتفاقية 

اتفاق ض�نات تطبيقاً ألحكام  1973ي أبرم املغرب معها سنة الخاصة بحظر انتشار األسلحة النووية. والت

ودخوله  2004املادة الثالثة من معاهدة منع االنتشار النووي، وكذا التوقيع عىل الربوتوكول اإلضايف سنة 

 .2011حيز التطبيق سنة 

لتزامات الدولية، أكد وتنفيذاً لالتفاقيات التي أبرمها املغرب مع الوكالة وتطبيقا للتعهدات والتوصيات واال

املتعلق باألمن والسالمة يف املجال�  12-142عمر هالل عىل أن املغرب توج جهوده بإصدار القانون رقم 

النووي واإلشعاعي وأيضا األحكام املتعلقة باألمن النووي. ويف هذا الصدد أوضح السف� أنه بناًء عىل هذا 

ألمن والسالمة يف املجال� النووي واإلشعاعي التي تعترب هيئة القانون، فقد تم إنشاء الوكالة املغربية ل

 تنظيمية تندرج مهامها بجرد املواد النووية وكذا التعاون مع مفتيش الوكالة الدولية لتسهيل مهامهم.
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 ائريثانیا: املشهد الجز
 استمرار محاکمات رموز النظام السابق 

النظام السابق، بحيث قرر رئيس الغرفة الجزائية األوىل تواصلت يف الجزائر استئناف محاك�ت رؤوس 

مبجلس القضاء بالجزائر، استمرار جلسات محاكمة هؤالء يف قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي 

 .2019للحملة االنتخابات لرئاسيات أبريل 

بق عبد املالك سالل، ويتابع يف هذه القضية الوزير األول األسبق أحمد أويحيى، وكذا الوزير األول األس

ووزيري الصناعة السابق� يوسف يوسفي وبدة محجوب، باإلضافة إىل عبد الغني زعالن ووزير النقل 

 واألشغال العمومية األسبق وأخرون.

 

ومن خالل اطالع املحكمة عىل الشهادات  التي أدىل  بها ممثلون عن بعض األطراف املدنية واملدنية، فقد 

ة ممثل وزارة الصناعة أن حجم األموال املنهوبة من طرف املتهم� هي أرقام ضخمة، تب� من خالل شهاد

ترضرت منها وزارة الصناعة بشكل كب�، وعىل أساس ذلك طالب املرافع باسم الوزارة  املصادقة عىل الحكم 

شف خالل مرافعة مليار دينار ، بين� تم الك 10الصادر يف املرحلة االبتدائية، وكذا تعويض الوزارة مببلغ 

ممثل الخزينة العمومية عىل أن هناك رجال أع�ل استفادوا من امتيازات خارج إطار القانون 

بتواطؤ مع جهات سامية يف الدولة، ك� أطلع يف مرافعته هيئة املحكمة عىل التجاوزات الخط�ة 

ة هي الجهة التي التي وقعت من طرف املتهم� يف قضية الحصول عىل عقارات، ك� أكد أن الخزين

لها الحق باسرتجاع األموال املنهوبة التي هي حق للشعب الجزائري، مردفا حديثه بوجود قرائن 
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تثبت الجرائم التي ارتكبها رجال األع�ل مبساعدة مسؤول� يف السلطة، مطالبا املحكمة برضورة مصادرة 

 جميع أموال املتهم�.

سنة  15سنة سجنا نافذا لكل من أويحيى وسالل، و 20ضية وقد التمست النيابة العامة خالل هذه الق

سنوات يف حق عبد الغني زعالن، باإلضافة  10نافذة لكل من بدة محجوب ويوسف يوسفي، باإلضافة إىل  

إىل آخرون. باإلضافة إىل فرض غرامات مالية بحق املتهم� ترتاوح ب� مليون وثالثة مالي� دينار مع مصادرة 

 جوزة.ممتلكاتهم املح

سنة  12و ،ىأويحيسنة حبسا نافذا أحمد  15وقد كان املتهم� قد أدانتهم املحكمة يف املرحلة االبتدائية: 

 سنوات حبسا نافذة لكل من يوسفي يوسف وبدة محجوب. 10حبسا نافذا لعبد املالك سالل، و

زائر محاكمة املدير العام األسبق لألمن جويف قضية أخرى، استأنفت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة ال

من أبرزها  ويتابع املتهم� بقضايا تتعلق بالفساد الوطني عبد الغني هامل وزوجته وبعض من أبنائه.

 واستغالل النفوذ وكذا الحصول عىل عقارات غ� مرشوعة. تبييض األموال والرثاء غ� املرشوع

 

سنة سجنا نافذا يف حق عبد الغني هامل   20ويف إطار هذه القضية، التمس وكيل الجمهورية لدى املحكمة  

ع مصادرة جميع أمالكهم وعقاراتهم سنة لبقية أبنائه م 15ونفس املدة بالنسبة البنه األكرب أميار هامل، 

 وأموالهم.

 الحوار االستراتیجي الجزائري البریطاني

قام وزير الدولة لشؤون الرشق األوسط وش�ل إفريقيا الربيطا�، بزيارة عمل إىل الجزائر يف الفرتة 

ل مارس، وذلك من أجل تعزيز التعاون ب� الجزائر وبريطانيا خصوصاً يف مجا 10إىل  8ما ب� 

 االستث�ر.
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للحوار االسرتاتيجي الجزائري الربيطا� والذي يهدف إىل  9وقد اندرجت هذه الزيارة يف إطار الدورة الـ 

تعميق العالقات  ب� الطرف� خصوصا اإلطار القانو� الثنايئ وتكييفه حسب وضعية الربيكست، وكذا 

مدعمة للكفاءات الجزائرية املقيمة باململكة توسيع دائرة التعاون االقتصادي ال سي� من خالل مساهمة 

املتحدة، وذلك يف إطار التوجيهات الجديدة للحكومة الجزائرية، باإلضافة إىل  الحوار والتشاور حول 

 مجموعة من القضايا ذات االهت�م املشرتك.

ل سبل إرساء ويف هذا اإلطار، تباحث الوزير الربيطا� مع وزير الخارجية الجزائري صربي بوقادوم، حو 

تعاون اسرتاتيجي ب� البلدين، ومن خالل ذلك أكد جيمس كليفريل، اتفاق بريطانيا والجزائر عىل رضورة 

توسيع وتنويع مجاالت التعاون ب� البلدين. باإلضافة إىل تكثيف الجهود يف مجال االستث�ر والرفع من 

 نسبة املبادالت الثقافية.

 أنه تم االتفاق حول العديد من املسائل من أجل توطيد العالقات من جانبه، أشار صربي بوقادوم عىل

الثنائية خصوصا يف املجاالت الحيوية، ك� أشار إىل أن املباحثات تناولت مجمل القضايا اإلقليمية والدولية 

عية املتعلقة مبنطقة املتوسط وش�ل إفريقيا، باإلضافة إىل القضايا الشاملة وعىل رأسها الهجرة غ� الرش 

 ومكافحة اإلرهاب والتغ�ات املناخية.

الربيطا� بالتوقيع عىل مذكريت تفاهم حول -للحوار االسرتاتيجي الجزائري 9وقد متيزت الدورة الــ

 التعاون يف مجال البيئة وتعليم اللغة اإلنجليزية من خالل فتح هيئات بريطانية للتعليم يف الجزائر.
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 الفرنسي إلی الجزائر  زیارة استثنائیة لوزیر الخارجیة 

من مارس الجاري، وتعترب  12قام وزير الخارجية الفرنيس جون إيف لودريان بزيارة رسمية إىل الجزائر يف 

من يناير املايض. وقد جاءت هذه الزيارة مبناسبة انعقاد   21الثانية له يف ظرف أسابيع بعد زيارته األوىل يف  

 الجزائرية.-القتصادية املختلطة الفرنسيةفعاليات أشغال الدورة السادسة للجنة ا

 

وقد تركزت محاور التباحث ب� الجانب� حول مجموعة من امللفات خصوصا تلك املتعلقة بالتعاون 

االقتصادي والتجاري القائم ب� البلدين، ال سي� مشاريع الرشاكات يف مجاالت املالية واالستث�ر وصناعة 

 نولوجيا والسياحة والفالحة والصناعات الغذائية.السيارات إىل جانب قطاعات التك

ك� استعرض الطرفان مشاريع االتفاقيات املربمة خالل جدول أع�ل الدورة السابقة، وفقا لألجندة 

 السياسية املتفق عليها ب� البلدين.

القضايا اإلقليمية وعىل هامش الدورة، تبادل وزيري خارجيتي البلدين وجهات النظر حول مجموعة من 

والدولية الراهنة ذات االهت�م املشرتك، وعىل رأسها امللف الليبي واألوضاع يف منطقة الساحل، باإلضافة 

إىل آخر التطورات يف منطقة الرشق األوسط، وكذا مناقشة الوضع الصحي العاملي يف ظل االنتشار الواسع 

 لف�وس كورونا.

لودريان أيضا من قبل الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، بحيث استعرض وقد استقبل جان إيف 

الجانبان خالل هذا اللقاء أوجه التعاون وسبل الدفع بالرشاكة ب� البلدين عن طريق وضع خارطة 

طريق لبناء هذه الرشاكة عىل أسس متينة من أجل إعطاء دينامية جديدة يف مسار العالقات 

 سات الصغ�ة واملتوسطة واملؤسسات الناشئة.خصوصاً يف مجاالت املؤس
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ك� جرى تبادل النظر حول مجموعة من القضايا الهامة خصوصاً الوضع اإلقليمي يف الساحل وليبيا، وهذا 

األمر الذي يقتيض رضورة تعميق التشاور والتعاون والتنسيق املشرتك من أجل إحالل األمن والسلم 

 باملنطقة يف القريب العاجل.
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 ثالثا: املشهد التونسي 
 تونستفجیر إرهابي يف محیط السفارة األمریکیة يف 

يف السادس من مارس الجاري، تم استهداف دورية أمنية بالعاصمة التونسية بالقرب من السفارة األمريكية 

 بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية التونسية، بحيث قام شخصان بتفج� نفسيه�، األمر الذي أدى إىل

مرصع مالزم أول من الرشطة وإصابة خمسة أعوان أمن وضعهم متفاوت الخطورة باإلضافة إىل إصابة 

 مد� يف هذا العمل اإلرهايب.

 

وعىل إثر  ذلك اتخذت الوحدات األمنية اإلجراءات الالزمة، من خالل وضعها يف حال تأهب قصوى يف 

 سبيل مواجهة أي خطر إرهايب محتمل.

لداخلية التونيس هشام املشييش عىل أن الهجوم تم بواسطة حزام ناسف تقليدي الصنع، وقد أشار وزير ا

ك� أوضح أن مثل هذه العمليات لن تزيد تونس ووحداتها األمنية إال إرصاراً من أجل الدفاع عىل أمن 

 درجة البالد من خالل القضاء عىل هذه الظاهرة، مؤكدا أن الوحدات األمنية هي دامئة االستعداد وعىل

 عالية من التأهب يف حربها اليومية ضد اإلرهاب، يف سبيل تأم� البالد ومنشآتها العمومية الحيوية.
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 وعىل إثر هذا التفج� تواترت مجموعة من ردود الفعل، من أبرزها:

السفارة األمريكية: بحيث حذرت مواطنيها من االقرتاب من محيط واملنطقة التي تتواجد فيها  •

� طالبت موظفيها البقاء داخل مقرها، ك� أكدت أن فرق الطوارئ يف السفارة السفارة ك

تعاملت مع التفج� وتداعياته، في� أعربت واشنطن عن صدمتها إزاء التفج� خارج سفارتها، 

 وأنها تتعاون مع السلطات املحلية ملعرفة حيثيات الهجوم.

داخل باملرىس من أجل االطمئنان عىل قام بزيادة مستشفى قوات األمن ال الرئيس التونيس: •

الحالة الصحية للمصاب� جراء هذه العملية اإلرهابية التي استهدفت الدورية األمنية بالقرب 

من محيط السفارة األمريكية.  مؤكداً أن دماء األبرياء لن تذهب هدراً، مؤكداً عىل متاسك 

اإلرهاب، مشدداً عىل رضورة  مؤسسات الدولة األمنية والعسكرية من أجل التصدي لظاهرة

 تنقيح القانون املتعلق مبكافحة اإلرهاب.

رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ: دعا التونسي� إىل توحيد الصفوف من أجل محاربة كل أشكال  •

 التطرف والعنف وكل ما يرض بأمن واستقرار البالد.

االنتحاري، مؤكداً أن اإلرهاب لن يكون رئيس الربملان التونيس راشد الغنويش: ندد بالهجوم  •

حجرة عرثة عىل أمن واستقرار تونس، مؤكداً عىل صمود التونسي� من أجل مواصلة مس�تهم 

الد�قراطية وردع كل املؤامرات املحدقة بتونس. داعياً يف الوقت نفسه إىل بذل مزيد من 

 الجهود من أجل التصدي للظاهرة اإلرهابية والقضاء عليها.

 صعيد ردود أفعال األحزاب التونسية: نددت حركة النهضة بالعملية اإلرهابية معتربة أنها عىل •

تشكل تهديد لسالمة األمني� واملواطن� بل واستقرار البالد برمتها، ك� أشادت بالدور الذي 
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تلعبه املؤسسات األمنية والعسكرية يف سبيل ح�ية املواطن� من األخطار الناجمة عن ظاهرة 

اإلرهاب. ك�  ندد حزب قلب تونس بالعملية، واصفاً إياها بأنها هجوم إرهايب جبان، ك� وجه 

دعوته للتونسي� إىل االلتفاف حول مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية ونواب الربملان 

والحكومة من أجل مواجهة ظاهرة اإلرهاب، وذلك عن طريق تغليب املصلحة الوطنية 

ضاربات السياسية يف هذه الظرفية الصعبة التي متر منها البالد. ك� أعرب واالبتعاد عىل امل

حزب تحيا تونس عن إدانته الشديدة لهذا العمل اإلرهايب، داعياً جميع فئات الشعب التونيس 

ومكوناته وأطيافه إىل الصمود أمام هذه اآلفة الخط�ة واالصطفاف وراء أجهزة األمن والجيش 

ىل اإلرهاب. ويف نفس املنوال دعا حزب التيار الد�قراطي مكونات املجتمع الوطني يف الحرب ع

إىل التحيل بالروح والوحدة الوطنية من أجل التصدي لظاهرة اإلرهاب والعمل عىل الحد من 

 تداعياتها الخط�ة عىل السياسة واألمن واالقتصاد.

 قلب تونسنائبا من  11استقالة 

عضو من كتلة الحزب املمثلة   11ح� أعلن    بحزب قلب تونس  لحقت هزة قويةمارس الجاري،  من    11يف  

يف الربملان، تقديم استقالتهم منه وعىل رأسهم رئيس كتلة الحزب يف مجلس الشعب حاتم امللييك ونائبه 

 ية نبيل القرويناألع�ل وصاحب قناة تلفزيو ل رج رجل األع�ل رضا رشف الدين. ويقود هذا الحزب

ل إىل الجولة النهائية يف االنتخابات الرئاسية التي تفوق عليه فيها خصمه قيس سعيد بنسبة والذي وص

72%. 
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، وأيضا داخل املشهد عىل موقع الحزب ومكانته داخل الربملانتأث� كب� االستقالة سيكون لهذه وبذلك، ف

ابات الربملانية األخ�ة يف أكتوبر وهو الحزب الذي كان قد احتل املراكز األوىل يف االنتخ ،السيايس التونيس

 .مقعد 27 إىلمقعد، لتتقلص عدد مقاعده بعد االستقالة  38برصيد  حلوله ثانياً ، إثر 2019

اد واالنقسامات الواسعة داخل الحزب، جإىل الخالف ال حسب األعضاء املستقيل� وتعود أسباب االستقالة

ء التسي� وغياب الحكامة الجيدة داخل الحزب، وكذا سو  اتخاذهم لهذا القرار، نتيجةبحيث برر النواب 

من الرئاسة والحكومة، املواقف السياسية وكذا ضعف  ،ليات اتخاذ القراراتآ حول ة اختالفات كب�  دوجو 

 .مع رفض جميع توجهات الحزب الحالية التي ال تعرب عن إرادة أعضائه

س�تفع يف ظل تواصل النزاعات داخل الحزب، بحيث أن ويرى املحللون السياسيون أن عدد االستقاالت 

األعضاء املستقيل� قد ينضمون إىل دائرة املستقل� من أجل تشكيل كتلة جديدة، أو قد يختار البعض 

منهم االنض�م إىل كتلة أخرى يف الربملان وعىل رأسها كتلة حزب تحيا تونس الذي يرأسه رئيس الحكومة 

 األسبق يوسف الشاهد.

 نس: تنظیم املعرض الدولي للطیران والدفاع تو 

من مارس الجاري، فعاليات املعرض الدويل للط�ان والدفاع مبطار  8و 4نظمت تونس يف الفرتة ما ب� 

دولة من القارات  43رشكة عارضة من  100جربة جرجيس الدويل، هذه الدورة التي عرفت مشاركة 

وفد رسمي باإلضافة إىل العديد من  100املعرض حضور  األوروبية اإلفريقية واألمريكية، ك� عرف

 :الشخصيات العسكرية والشخصيات البارزة عىل مستوى العامل

 

ويف إطار ذلك، افتتح رئيس الجمهورية قيس سعيد فعاليات املعرض، معرباً يف ترصيح له عقب 

وائها عىل كفاءات االفتتاح، أن تونس قادرة عىل أن تكون دولة مصنعة للطائرات بفعل احت

وإمكانيات هائلة ممكن أن يكون لها دور كب� يف مجال تصنيع الطائرات. وذلك إذا توفرت اإلرادة 

 الصادقة، من أجل تجاوز العقبات من خالل التعاون الكامل ب� الدول العربية.
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تم تهييئها لتقديم هكتار، املساحة التي  15وقد امتد املعرض يف مطار جربة الدويل عىل مساحة تقدر ب 

 العروض الجوية للطائرات، إىل جانب أروقة خاصة باملعدات العسكرية من الدفاع األريض وغ�ها.

ألف زائر، باإلضافة إىل التنظيم املتميز لفعالياته،   23وقد عرف املعرض نجاحاً الفتا بعد ما استقبل أكرث من  

من أبرزها التونسية واألمريكية والرتكية، ك� نجح بحيث تجول الزائرون ب� الطائرات مبختلف أنواعها و 

يف إبرام العديد من اتفاقيات التعاون   العارضون يف مجال صناعة الط�ان سواء يف املجال العسكري أو املد�

 املهمة. 

 

ك� مثل املعرض فرصة مثينة لتعزيز مكانة جزيرة جربة سياحياً، خصوصاً أنها عرفت إشعاعاً ثقافياً 

 ووجهة سياحية مهمة يف الفرتة األخ�ة، وهذا ما حذا بتونس تقديم ملف لليونيسكو من أجل بارزاً 

 إدراج عىل الجزيرة عىل قامئة الرتاث العاملي.
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 تونس: تفوز  برئاسة مشروع ممول من طرف االتحاد األوروبي 

من طرف االتحاد  املمول « Co-Evolve4BG» فازت تونس  يف الثامن من الشهر الجاري برئاسة مرشوع 

مليون دوالر لفائدة بلدان البحر األبيض املتوسط، وذلك عرب املعهد الوطني لعلوم  3األورويب بقيمة 

تكنولوجيا البحار، ويهدف املرشوع إىل تطوير األنشطة البرشية الساحلية واألنظمة الطبيعية املتوسطة 

وعىل أساس مبادئ اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية،  للسياحة املستدامة والنمو األزرق يف املتوسط

وذلك متاشيا مع التغ�ات املناخية و�و السياحة يف املنطقة املتوسطية وما لذلك من تأث�ات عىل املنظومة 

البيئية وتدهور املوارد املائية وجودة الحياة، ومن أجل تحس� كل الظروف سيتم وفق هذا املرشوع 

 مي للمنظومات البيئية وذلك يف سبيل تحقيق التنمية املستدامة يف املنطقة املتوسطة.إحداث مركز رق

 

ويعترب املعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار من أبرز وأنجح املؤسسات العلمية يف مجال علوم البحار 

ا صبغة تنموية يف إفريقيا وعربيا، وترتكز أهدافه ومهامه يف القيام بأبحاث علمية ودراسات ميدانية له

مجاالت تطوير وتقويم تقنيات الصيد البحري ودراسة البيئة البحرية والحفاظ عىل التنوع البيولوجي 

 البحري.
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 رابعا: املشهد اللیبي
 استقالة غسان سالمة وتعیین ستیفاني ویلیامز خلفا له بالوکالة

مارس الجاري، استقالته من مهامه، التي توالها  2أعلن املبعوث األمم املتحدة إىل ليبيا غسان سالمة، يوم 

 لسلفه مارتن كوبلر. خلفاً  2017منذ يونيو 

هذه الخطوة إىل مشاكل صحية، قائال يف تدوينة له: "سعيت لعام�  ذوقد أرجع سالمة السبب يف اتخا

 وضات لحلأن مسارات املفا اً ونيف للّم شمل الليبي� وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البالد"، متابع

 األزمة انطلقت "رغم تردد البعض"، قبل أن يش� إىل أن صحته "مل تعد تسمح بهذه الوت�ة من اإلجهاد".

وقد جاءت استقالة سالمة بعد سلسلة طويلة من محاوالت التسوية السياسية لألزمة الليبية التي باءت 

ما أكده سالمة ح� رصح بانهيار  بحيث مل يكن لها أي تطبيق عىل أرض الواقع، وهذا، بالفشل جميعها

هدنة السالم الهشة، وذلك نتيجة عدم التزام األطراف الداخلية وتزايد التدخل الخارجي يف النزاع الليبي، 

وكان آخرها محادثات جنيف والتي مل تعرف أي جديد وسبقها مؤمتر برل� الذي تم االتفاق مبوجبه عىل 

 .  2510ر من مجلس األمن رقم تم تأييده بقرا الذيالق النار طوقف إ

ىض ر عدم  بأن  وقد تضاربت األنباء حول األسباب الحقيقية الستقالة سالمة، بحيث يرجع الكث�ون حيثياتها  

الليبي� مبجهودات املبعوث األممي هي التي أجربت األخ� عىل االستقالة، وذلك راجع إىل عدم حيادته يف 

نتهاكات املتكررة ضد املدني� والهج�ت الخط�ة التي تتعرض لها عن اال  لبرصالنزاع، باإلضافة إىل غض ا

 .بقيادة خليفة حفرت 2019طرابلس منذ أبريل 

أجمع الخرباء عىل عدم فعالية الدور األممي يف األزمة الليبية، وعدم نجاعة االسرتاتيجية التي تنهجها ك� 

كربى يف مجلس األمن عىل دواليب اتخاد القرارات، املنظمة األممية يف تدب� النزاع، نتيجة سيطرة الدول ال

 األمر الذي يقلل اآلمال يف الوصول إىل تسوية لألزمة التي تسود منذ سنوات.

ك� تباينت، ردود الفعل املحلية والدولية حول االستقالة ما ب� مؤيد للدور الذي لعبه الرجل طيلة فرتة 

تعقيد مسار  يفالسبب  هحيث وصل األمر إىل حد اتهامه بأنتوليه املنصب، وما ب� عدم الرضا عن دوره ب

 التسوية السياسية يف ليبيا. 

األمم املتحدة خالل ترصيح للمتحدث العام باسم األم� العام ستيفان   ، فقد أعربتومن خالل ذلك

السلمية، ومن مسار التسوية السياسية  يف  أن ال تؤدي استقالة سالمة إىل تراجع  عن أملها دوغاريك  

لحدوث فجوة   إىل تسمية مندوب جديد يف ليبيا، وذلك تجنباً   أجل ذلك تسعى األمم املتحدة عاجالً 

 غسان سالمه. ك� أعرب األم� العام عن تقديره للمبعوث األممي هناكيف عمل البعثة األممية 

 ية وسعيه الدائم إلحالل السالم واالستقرار يف البالد.نوجهوده املض
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، بحيث متت تسمية، سايفا� ويليامز، ممثلة لألمم املتحدة بالوكالة ورئيسة بعثة األمم ا حصل فعلياً وهو م

 لسالمة. أممي خلفاً  ثاملتحدة للدعم يف ليبيا، إىل ح� تعي� مبعو 

مناصب دبلوماسية   تلدقوتعترب ستيفا� ويليامز من ذوي الخربات يف الشؤون الحكومية والدولية بحيث ت

، والبحرين 2015-2013، واألردن 2017-2016يف البعثات األمريكية من أبرزها: العراق ما ب� عديدة 

 . 2018وأخ�ا عملت كنائبة للممثل الخاص يف بعثة األمم املتحدة للدعم منذ  ،2010-2013

الوفاق تدمر مخزن ذخیرة لقوات حفتر واألخیرة تواصل هجومها یلع 

 أحیاء طرابلس

بتدم� مخزن للذخ�ة تابع لقوات خليفة حفرت جنوب   ،من مارس الجاري  السابعق يف قامت حكومة الوفا

 رشقي العاصمة طرابلس.

ابعة التوقد أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قدوقو، استهداف قوات الوفاق ملخازن الذخ�ة  

سكان وذلك خلف خطوط القتال لبا ةعىل استهداف املدني� واملناطق اآلهل رداً  حفرت، وذلك جاء لخليفة

بطرابلس. داعيا يف نفس الوقت املواطن� إىل االبتعاد عن أماكن القوات املعتدية لخليفة حفرت جنوب 

 طرابلس.

 

ك� أكد عىل أن قوات الوفاق ملتزمة بتعلي�ت القيادة العامة ملواجهة كل املليشيات التي تستهدف 

 املدني� واملنشآت املدنية.

، أخرى، واصلت قوات خليفة حفرت قصفها لألحياء املجاورة ملطار معيتيقة الدويل بطرابلسومن جهة  

مرات بسبب ة ية، م� أدى إىل تعليق رحالت املطار الدويل عدخخائر حية وقذائف صارو ذب

 الهج�ت املتكررة عليه، باإلضافة إىل استهداف األحياء السكنية واملنشآت املدنية والصحية.
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وعىل إثر هذا الهجوم، أعلنت املصالح الطبية يف حكومة الوفاق عن وفاة شخص وإصابة ثالثة آخرين 

 بهبجروح متفاوتة الخطورة، جراء القصف املتواصل عىل املطار واألحياء واألماكن القريبة واملحيطة 

 بصواريخ غراد. والتي خلفت أيضا خسائر مادية.

التي و تواصل خرق الهدنة وإطالق النار  ي تسوية سياسية يف ليبيا، فورغم كل املساعي من أجل التوصل إىل

باإلضافة إىل انتهاك  ،كانت من أهم مقررات إعالن برل� واملبادرة الرتكية الروسية من طرف قوات حفرت

الرشعية الدولية عن طريق تحدي قرارات مجلس األمن الداعية إىل االلتزام ببنود املساعي الدبلوماسية 

 أفرزتها املحادثات الدولية.  التي

 الوطنیة للنفط: خسائر فادحة بسبب تواصل اإلقفاالت

يات نأعلنت املؤسسة الوطنية للنفط، أن خسائر اإلقفاالت التي طالت املنشآت النفطية قد وصلت إىل منح

لذي وصل وامع الهبوط الحاد الذي عرفه اإلنتاج الخام    مليار دوالر، خصوصاً   3.08خط�ة بحيث تجاوزت  

 .برميل يومياً  508ألف و 97إىل 

 

ك� رصحت عىل أنه من املحتمل أن يكون هناك نقص كب� يف الوقود خالل الفرتة القادمة نتيجة 

فقدان اإلنتاج املحيل، وإيقاف العمل يف العديد من مصايف النفط، وذلك عىل خلفية الحصار 

 املفروض عىل هذه املنشآت النفطية.

املؤسسة الوطنية بتوف� املحروقات وتوصيلها لكل  تهذه األزمة الخانقة، تعهدوعىل الرغم من 

مناطق البالد مبا يكفي لسد متطلبات قطاع النقل واحتياجات املواطن�، ولكن يف الوقت نفسه 

إذا مل يعاد فتح  ،م� سيؤثر عىل اإلمدادات يف عدد من املناطق ،ذرت من نفاذ املخزون لديهاح
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هذا القطاع الحيوي الذي يشكل العمود   ذومل تقم الحكومة بالتحرك الالزم والرضوري إلنقا  ،هذه املنشآت

 الفقري لالقتصاد الليبي.

 

 من هذهوقد كان لهذا اإلقفال تبعات خط�ة عىل احتياطات النقد األجنبي، بحيث يستعمل جزء 

 11 انخفاض يعادل ىلذي سيؤدي إحقيق التوازن يف القطاع النفطي. هذا األمر اليف سبيل تاالحتياطات 

 مليار يف يونيو القادم. 66مليار لتصل إىل حدود 

وبهذا الخصوص، أكدت وزارة املالية، عىل أن امليزانية العامة سوف تسجل عجزا نتيجة الهبوط املدوي يف 

 اإليرادات النفطية، ك� حذرت من احت�لية حدوث كساد تضخمي.

ومن أجل تجاوز هذه الصعوبات اقرتحت الوزارة ثالثة بدائل للخروج من أزمة إقفال الحقول واملوانئ 

 النفطية وهي: 

 زيادة الرسم عىل النقد األجنبي ملواجهة الطلب عىل الرصف األجنبي، •

 االحتياطات األجنبية، سحبتقليل اللجوء إىل السوق املوازية أو  •

 .االقتصادية من أجل التعامل مع السوق املوازية تترك املجال للوحدا •

ويف هذا الصدد أعلنت املؤسسة الوطنية عن تداب� وإجراءات تقشفية نتيجة استمرار إقفال 

 ائها،تجميد العقود أو إرج ااملنشآت النفطية، ومن أبرزها الحد من املصاريف غ� الرضورية، وكذ

 ضافة إىل تقليص بعض الخدمات.ووقف رصف أجور ساعات العمل اإلضافية، باإل 
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 زیارة مغاربیة لرئیس املجلس األیلع للدولة اللیبي خالد املشري

 13-11موريتانيا واملغرب، ما ب� ، قام رئيس املجلس األعىل للدولة الليبي بزيارة مغاربية لكل من الجزائر

 ، تناول خاللها مستجدات األزمة الليبية وكانت كالتايل:مارس الجاري

مارس الجاري، التقى خاللها برئيس مجلس  11 قام خالد املرشي بزيارة الجزائر بتاريخ جزائر:ال -

األمة الجزائري، وقد متحورت نقط اللقاء حول أهمية الدور التي تلعبه الجزائر من أجل إيجاد 

تسوية سياسية لألزمة الليبية، ويف معرض ذلك أكد رئيس مجلس الدولة عىل أن بالده تحرص عىل 

أي  ن دو �متك� الليبي� من تخطي كل العقبات الراهنة من خالل االعت�د عىل قدرات الليبي

تدخل خارجي. ك� مثن خالد 

املرشي مواقف الجزائر الثابتة من 

األزمة الليبية وسعيها من أجل 

 من التوصل �متك� الفرقاء الليبي

إىل توافق سيايس يفيض إىل حل 

ة ليبيا دائم لألزمة مبا يحقق وحد

 .واستقرارها

 

ك� التقى املرشي بوزير الخارجية الجزائري 

الطرفان  ، بحيث ناقشصربي بوقادوم

مستجدات الوضع امليدا� وبالخصوص 

الوضع القائم بالعاصمة طرابلس، وكذا 

االتفاق عىل تعزيز سبل التعاون والتنسيق 

املشرتك من خالل االعت�د عىل الدور 

 ة.الجزائري يف حل لألزم

 

مارس الجاري، التقى خاللها بوزير الخارجية  12 زار خالد املرشي موريتانيا بتاريخ موريتانيا: -

مستجدات الوضع يف ليبيا وسبل   خالل لقائه�ناقش الطرفان    ،س�عيل ولد الشيخ أحمدإ املوريتا�  

 .فادحةحل األزمة من أجل إخراج البالد من دوامة الحرب التي خلفت خسائر برشية ومادية 
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وقد أكد الطرفان عىل رضورة تكاثف وتضافر الجهود ب� دول االتحاد اإلفريقي واالتحاد املغاريب، ومن 

ليبي وسلمي لألزمة، مع رفضه� لكافة -يخروج بحل ليبللضمنها موريتانيا من أجل لعب دور فعال 

الحلول العسكرية، وكذا التدخالت الخارجية التي عصفت باملجهودات واملبادرات التي كانت تسعى إليجاد 

 حل دائم لألزمة الليبية.

ك� التقى رئيس املجلس األعىل للدولة الليبي، الرئيس املوريتا� محمد ولد الشيخ الغزوا�، وكان اللقاء 

صة للمرشي للتواصل مع املحيط املغاريب بالخصوص لتوضيح مستجدات الوضع يف ليبيا، وقد تباحث فر 

الطرفان حول سبل دعم الحل السلمي يف ليبيا من أجل إنهاء مرحلة االقتتال والدخول يف مرحلة االستقرار، 

من أجل تنظيم سهال ً  والتي يجب أن متر عرب مراحل أولها االستفتاء عىل الدستور الذي سيفتح طريقاً 

انتخابات ترشيعية وبرملانية، مع التأكيد عىل رضورة التنسيق املشرتك ب� الطرف� باعتبار موريتانيا عضو 

 .يف اللجنة الرفيعة املستوى حول الوضع يف ليبيا
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غرب، التقى للممن مارس الجاري قام رئيس املجلس األعىل للدولة الليبي بزيارة  13يف  املغرب: -

لها وزير الخارجية املغريب نارص بوريطة، وقد أكد املرشي خالل مباحثاته مع الوزير املغريب بأن خال

 كون سبيالً تاملحاوالت الدولية من خالل مجموعة من املبادرات واملؤمترات الدولية ال �كن أن 

 ملؤسسات وحالً لحل األزمة الليبية، إال االتفاق السيايس للصخ�ات الذي يعترب مرجعية فعالة لكل ا

عرب االلتزام باملسار السيايس الذي رسمه  إلخراج ليبيا من أتون املآيس التي تعيشها وناجعاً  منطقياً 

 االتفاق.

 

ك� أشار إىل أن يف الوقت الحايل هناك حاجة ملحة إىل تفعيل خارطة طريق عىل أرض الواقع تهدف إىل 

ومن تم االنتقال إىل مرحلة تنظيم ، استفتاء عىل الدستوراحرتام بنود اتفاق الصخ�ات وعىل رأسها تنظيم 

 انتخابات رئاسية وبرملانية يف القريب العاجل. 

أن كل الجهود الدولية األخ�ة التي أفرزت مجموعة من املبادرات واالتفاقيات الجديدة التي ترمي   موضحاً 

بل تساهم يف تعقيدها. مؤكدا  ةاألزم إىل حل األزمة الليبية سواء اتفاق برل� أو جنيف ال تساعد يف حل

 كذلك عىل تطابق وجهات النظر ب� الرباط وطرابلس حول إحياء اتحاد املغرب العريب.

أما من جانبه أكد وزير الخارجية املغريب أن املباحثات كان فرصة لتجديد موقف اململكة الثابت إزاء األزمة 

تحقيق تقدم ذي يعترب املسار املنطقي من أجل الالليبي -الحوار الليبي ، من خالل دعمالليبية

الليبي� وحدهم من لهم الحق يف إيجاد  ك� أشار بوريطة إىل أن، بحل نهايئ لألزمة الليبيةخروج لل

التي   حل دون أي تدخل أو ضغط خارجي، مربزا يف الوقت ذاته  أن كرثة املبادرات واملقارباتهذا ال

ممكن أن تشتت الجهود يف إيجاد دينامية ناجعة من أجل التوصل إىل تسوية   تهدف إىل حل النزاع،

 نهائية لألزمة الليبية.
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 خامسا: املشهد املوریتاني 
 مفاوضات بین موریتانیا وإسبانیا حول اتفاق الصید البحري

من مارس  9و 8بزيارة ملوريتانيا يف  اإلسبا� الويس بالنس بوشادس والتغذيةقام وزير الزراعية والصيد 

 الجاري، وذلك بهدف التفاوض حول أسس التعاون مع موريتانيا يف مجاالت الصيد البحري.

وخالل هذه الزيارة، عقد وزير الصيد املوريتا� النا� ولد أرشوقة مباحثات مع نظ�ه اإلسبا� متحورت 

ل البحري، ودراسة الوسائل والسبل التي تساعد عىل نقاشاتها حول التعاون يف مجاالت التكوين والتأهي

 تطوير العالقات االقتصادية وتعزيز الرشاكة ب� البلدين يف هذا املجال. 

اتفاقية الصيد القامئة ب� موريتانيا واالتحاد الخاصة باألهمية التي تشكلها املفاوضات بن اك� أكد الطرف

 اق يريض الطرف�.األورويب، والتي ستمهد إىل التوصل إىل اتف

وخالل ترصيح له عقب اللقاء، أكد الوزير اإلسبا� عىل عمق العالقات التي تربط إسبانيا مبوريتانيا والتي 

سيكون لها تأث�ات إيجابية يف املستقبل وخصوصا يف مجال الصيد البحري عىل صعيد اإلطار الثنايئ من 

 لروابط مع االتحاد األورويب.خالل توسيع قنوات التعاون، وأيضا العمل يف إطار ا

 

ك� التقى وزير الصيد اإلسبا� أيضا برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوا�، هذا اللقاء الذي 

أشاد فيه الطرف� عن التطور التي شهدته العالقات املوريتانية اإلسبانية، متطلع� إىل تطوير الرشاكة 

لقوية التي يتحىل بها الجانبان من أجل توسيع وتكثيف إطار اإلرادة ا ، وذلكيف مختلف املجاالت

يف قطاع الصيد  يف إطار االتحاد األورويب خصوصاً  سواء عىل املستوى الثنايئ أو الج�عيالعالقات 

 البجري. 
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من املصالح املتبادلة ب� البلدين   ك� بحث الرئيس مع الوزير اإلسبا� سبل التعاون املشرتك وذلك انطالقاً 

العالقات مبا يخدم مصلحة  أجل توسيع والرفع من مستوى ملجاالت ذات االهت�م املشرتك والعمل منوا

 وازدهار الشعب�.

ومن خالل ذلك، فقد أعربت الحكومتان املوريتانية واإلسبانية خالل بيان أصدرته السفارة اإلسبانية يف 

من أجل تعزيز مستوى التعاون الثنايئ يف  وذلك ،اكشوط عن رغبته� للتوصل إىل اتفاق يريض الجانبانو ن

مجال التكوين والتأهيل البحري باإلضافة إىل تعزيز التواجد اإلسبا� يف قطاع الصيد البحري، وأيضا العمل 

عىل تجاوز كافة العقبات والتحديات التي تواجه التعاون يف هذا املجال خصوصا تلك املتعلقة بالصعوبات 

 يف مجال الصيد البحري مبوريتانيا. عامل�سبان الالتي يواجهها الع�ل اإل 

  االستثمارموریتاني يف مجال -تعاون غامبي

قام وفد موريتا� يرأسه رئيس االتحاد الوطني ألرباب العمل محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد ومبعية 

لها الرئيس الغامبي أدما رجال أع�ل موريتاني� بزيارة لغامبيا يف الثالث من الشهر الجاري، التقى خال

فرص االستث�ر عديدة خالل هذا اللقاء من أبرزها موضوع الرفع من    موضوعات   بحيث متت مناقشة  بارو،  

ومن أبرزها الزيادة يف الرضائب ، كذا التحديات التي تواجه الجالية املوريتانية يف هذا البلد، و ب� البلدين

 املقيم�.وإتاوة اإلقامة السنوية لألجانب 

�رات املوريتانية عن طريق خلق تثويف خضم ذلك، أكد الرئيس الغامبي التزام بالده بح�ية االس

مناخ مناسب من خالل تسخ� مجموعة من اآلليات القانونية وتسهيل اإلجراءات املسطرية من 

ن املشرتك ب� ، وذلك يف سبيل توطيد التعاو املوريتانية يف غامبيا أجل جذب مزيد من االستث�رات

  البلدين.
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ومن جانبه، أكد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد التزام بالده بتوف� املناخ املناسب لتشجيع 

بالخصوص يف قطاعات الزراعة والصيد واملعادن، ك� دعا إىل تسهيل ، مبية مبوريتانياغاث�رات التاالس

رزها تنقل األشخاص ورؤوس األموال ورفع الج�رك عن إجراءات املستثمرين املوريتاني� بغامبيا ومن أب

ثمرين موريتاني� بغامبيا من أجل تعزيز تالبضائع املوريتانية، وكذا تسهيل اإلجراءات إلقامة مصانع ملس

 .املبادالت التجارية األمر الذي سيكون له تأث� إيجايب يعود بالنفع عىل البلدين

 بنواکشوط   "يف تعزیز نزاهة االنتخاباتدور اإلعالم "املؤتمر اإلقلیمي حول 

أقيم يف العاصمة املوريتانية نواكشوط يف الخامس والسادس من الشهر الجاري مؤمتر إقليمي حول موضوع 

جنة الوطنية املستقلة لالنتخابات، إىل جانب الل تحت إرشاف"، دور اإلعالم يف تعزيز نزاهة االنتخابات"

بات يف موريتانيا. وقد عرف املؤمتر مشاركة ممثل� عن إدارات انتخابية اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخا

 عربية ومنابر إعالمية.
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اللقاء فوز موريتانيا برئاسة الجمعية العامة للمنظمة العربية لإلدارات االنتخابية، عن طريق شهد وقد 

 جيبويت. دولةك� تم يف نفس الوقت قبول عضوية  ت،محمد ولد بالل رئيس اللجنة الوطنية لالنتخابا

أكد رئيس اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات محمد فال ولد فالل عىل الدور الذي   ،ويف خضم هذا املؤمتر

يلعبه اإلعالم كمصدر تأث� يف أي عملية انتخابية، باعتباره أداة قوية يف توجيه الرأي العام. ووسيلة نافعة 

ترب جهاز يعك� ، دة الوعي لدى الفئة الناخبة، وكذا أداة مهمة لتغطية املناسبات االنتخابيةلتثقيف وزيا

 ات الالقانونية التي ترافق العملية االنتخابية.يرقايب لفضح السلوك

تبادل الخربات ب� الهيئات العربية للدول األعضاء، مع رضورة تكاثف   من أجل  ، سعيهمك� أكد املشاركون

وذلك عن طريق حصولها عىل االعرتاف الدويل باعتبارها  ا،أجل إثبات وجود املنظمة دولي الجهود من

 .�وذج للعمل العريب املشرتك

 زیارة بعثة صندوق النقد الدولي ملوریتانیا

الذي أجرى سلسلة هذا األخ�  قامت بعثة من صندوق النقد الدويل بزيارة ملوريتانيا برئاسة إريك مونتي،  

ات مع مجموعة من املسؤول� وعىل رأسهم الرئيس املوريتا� محمد ولد الشيخ الغزوا� والوزير من املباحث

س�عيل ولد بده ولد الشيخ سيدنا، باإلضافة إىل وزير االقتصاد والصناعة عبد العزيز ولد الداهي. إ األول 

التعاون لقاءات إىل تعزيز ال والشيخ الكب� موالي الطاهر، محافظ البنك املركزي املوريتا�، وقد هدفت

وقد اتفق الجانبان عىل تنفيذ املرتكزات الثالثة   ،املشرتك ب� موريتانيا وصندوق النقد الدويل وسبل تطويره

 ايل:تللسياسة االقتصادية وتشمل ال

التحكم يف التوازنات الكربى يف االقتصاد الكيل وذلك من خالل مواصلة نهج سياسة انضباطية  •

 وحذرة في� يخص الشق امليزانيايت والنقدي من أجل نجاعة تسي� املديونية.

خصوصا في� يتعلق مبجاالت  ة،تلبية الحاجيات السكانية من خالل دعم النفقات االجت�عي •

باإلضافة إىل خلق مزيد من فرص التشغيل من أجل التخفيف من حدة الصحة والبنى التحتية  

 البطالة.

باإلضافة إىل تفعيل سياسة نقدية وتقويم  ،تكثيف اإلصالحات يف قطاعي الرضيبة والج�رك •

تعزيز املعاي� االحرتازية للبنوك وض�ن فضاء مالئم إلنعاش وتنمية   وكذاميزانيايت أكرث فاعلية،  

تعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة من أجل مكافحة كافة أوجه ضف إىل ذلك ص، أ القطاع الخا

 الفساد وعىل رأسها ظاهرة الرشوة.

ومن أجل كل ذلك قرر صندوق النقد الدويل تقديم الدعم املايل ملوريتانيا من أجل مواصلة برنامج 

 اإلصالحات التي أقرتها الحكومة املوريتانية. 
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 أول خروج إعالمي له منذ انتخابه رئیسا   تصریحات الرئیس املوریتاني يف

أجرى الرئيس املوريتا� محمد ولد الشيخ الغزوا� يف 

مع وسائل اإلعالم له  الخامس من مارس الجاري، أول لقاء  

، وقد 2019املحلية منذ انتخابه رئيسا يف أغسطس 

متحورت وتنوعت ترصيحات الرئيس املوريتا� يف هذا 

 فيه قضايا عدة من أبرزها:تناول بحيث اللقاء 

، والذي رضورة إصالح قطاع اإلعالم وتطويره •

مسؤولية مشرتكة ب� الحكومة  يعترب

والصحفي� وذلك من أجل النهوض به خدمة 

 .لواقع البلد ومستقبله

الربملانية  قالتأكيد عىل أن لجنة التحقي •

تتمتع بسلطة مستقلة ذات سيادية يف 

رس مهامها يف إطار الس� املنتظم ملؤسسات دولة القانون يف ظل وأنها متا ،م�رسة صالحياتها

 .التي تعترب أهم س�ت النظام الد�قراطيو احرتام استقاللية السلطات 

عدم التدخل يف شؤون املؤسست� الترشيعية والربملانية سواء كان ذلك يف إطار س� عمل اللجنة  •

 .الربملانية أو غ�ها من أع�ل السلطت�

ولوية للفئات الهشة من خالل تعزيز الدعم لها واالهت�م بها وتحس� األ الحكومة إعطاء  •

تم التطرق إىل إنشاء ، ت الدخل املحدود، ولض�ن وصول الخدمات إىل املستهدف�ئاظروف ف

 من أجل تعجيل الربامج املقررة واملرسومة لهذه الفئات."تآزر "وكالة 

ية وخلق فرص شغل وتطوير تة هيكلة البنى التحالنهوض مبجاالت الصحة والتعليم وإعاد •

 .ظروف مالمئة للعمل

رضورة خلق جو سيايس يتسم بالهدوء والتوازن من خالل وجود ثنائية األغلبية واملعارضة من  •

 .ةتحقيق م�رسة د�قراطية واقعية وإيجابيلأجل ض�ن م�رسة الدور املناط بكل منه� 

ألوضاع املرتتبة عن الجفاف نتيجة نقص التساقطات تشكيل لجنة وزارية مهمتها دراسة ا •

 .وذلك من أجل اتخاذ جميع اإلجراءات الرضورية ملواجهة هذه األزمة ،املطرية

وهذا ما تبلور ، األجهزة الدبلوماسية دورا كب�ا يف تعزيز مكانة موريتانيا إقليميا ودوليا تلعب •

وكذا العناية بشؤون الجالية املوريتانية   من خالل دور موريتانيا يف مجموعة الساحل اإلفريقي،

 بالخارج،
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السياسة الخارجية املوريتانية تحكمها املصلحة العليا للدولة يف إطار االحرتام املتبادل للسيادة  •

  .ومع كل األطراف

التأكيد عىل أن هناك تحديات كب�ة تواجه دول الساحل اإلفريقي يف ظل األوضاع األمنية  •

 طقة التي ستكون لها تداعيات كب�ة عىل أمن واستقرار املنطقةـ املتدهورة يف املن

ألن ذلك هو الحل  ،الدعوة إىل خلق اسرتاتيجية عالجية مزدوجة تجمع ب� األمن والتنمية •

تحقيق االستقرار والرفاهية لشعوب املنطقة، ومن أجل ذلك ولالناجع الستعادة األمن والسالم  

ذا الشأن من أجل التأسيس لرؤية متكاملة للنهوض بأوضاع أعدت موريتانيا خارطة طريق يف ه

 .املنطقة

الدعوة إىل الوحدة الوطنية من أجل تعزيز وتقوية النسيج االجت�عي والتعايش ب� مختلف  •

 .أطياف الشعب املوريتا� وذلك كله يف سبيل تحقيق املصلحة الوطنية

 زلتكوين استعدادا ملوعد إنتاج حقل الغاتأكيد عىل الجهود التي تقوم بها موريتانيا يف مجال ا •

 .والتحض� الجيد له 2022املشرتك مع السنغال يف سنة 

باإلضافة إىل  ،محاربة الفساد عن طريق تقوية الجهاز الرقايب وذلك ملحاسبة كل الفاسدين •

طالع املواطن بجميع امللفات واملعلومات من أجل تحقيق الشفافية مكانية اإعطاء التعلي�ت إل 

 واملصداقية، 

إصالح قطاع التعليم، ومن أجل ذلك تم تشكيل املجلس األعىل إلصالح التعليم للقيام  •

 ته.باإلجراءات الرضورية إلعادة هيكلة قطاع التعليم يف سبيل الرفع من مردودي

وضع اسرتاتيجية من أجل مواجهة وباء كورونا تشمل طريقت�، األوىل تتجىل يف كيفية التعامل  •

القادم� من املناطق والدول املوبوءة، والثانية التعاون ب� السلطات الصحية املوريتانية مع 

ين من خالل تطبيق االحرتازات دوتوصيات منظمة الصحة العاملية يف طريقة التعامل مع الواف

الرضورية عن طريق إخضاعهم للرقابة والتداب� الح�ئية املتوافقة مع املعاي� العاملية يف 

 ) 1(من معابر املرور. طارات واملوانئ وغ�هاامل

 

  

 

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