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 توالي هزائم حفتر یلع ید قوات الوفاق وخسارته ملواقع استراتیجیة   

 اإلمارات والسعودیة تشنان حملة إلکترونیة وإعالمیة ضد املغرب  

جمیع    يف   19- الحالة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد کوفید  

 دول املغرب العربي 

 حزمة من اإلصالحات إلنقاذ االقتصاد التونسي من تداعیات کورونا  

 موریتانیا شبه خالیة من فیروس کورونا  

 الرئیس املوریتاني یترأس قمة مجموعة دول الساحل عن بعد  

 هذا العدد: يف

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، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

 "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 

 املرصد بوابات

 المصـرىالمرصد 

 يالمرصد المغارب
 

 املرصد منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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https://t.me/joinchat/AAAAAEUxD6gbJV7SBNl7wg
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 تقدیم

، يتناول أهم التحوالت التي شهدتها الدول املغاربية (املغرب، الجزائر، املرصدموقع   تقرير دوري يصدر عن

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

 :التفاعالت البينية بينها، وكذلك تفاعالتها اإلقليمية والدولية، وذلك عىل النحو التايل

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

 

 4569فاتح ماي، إىل  حدود، إىل باملغرب 19-كوفيدكورونا املستجد بف�وس وصلت عدد الحاالت املصابة 

. صابتها إال أن التحاليل املخربية أكدت عكس ذلكإ حالة كان من املحتمل  32437استبعاد  حالة مؤكدة، مع  

حالة. وتتوزع حاالت اإلصابة حسب جهات  3315أما الحاالت التي ال زالت تتلقى العالج فوصلت إىل 

 تايل:اململكة كال

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

    1157 جهة الدار البيضاء سطات

   1004 جهة مراكش آسفي

   619 جهة طنجة تطوان الحسيمة

   573 سجهة فاس مكنا

   546 جهة درعة تافياللت

   326 جهة الرباط سال القنيطرة

   157 الجهة الرشقية

  83 جهة بني مالل خنيفرة

  51 جهة سوس ماسة

 19 كلميم واد نونجهة 

  04 جهة العيون الساقية الحمراء

 02 جهة الداخلة وادي الذهب

   4569 املجموع

باملائة من   90في� يخص النسبة املئوية للحاالت املحلية فقد وصلت مع تطور الحالة الوبائية إىل أكرث من  

كانت النسبة يف األسابيع األوىل ترجح بالنسبة للحاالت الوافدة، بعدما  10عدد اإلصابات مقابل أقل من 

 باملائة من الحاالت. 70كفة الحاالت الوافدة مبا يعادل أكرث من 

مسجلة لدى   املائةب 47.4املائة، مع ب 55.6سجلت نسبة الذكور  أما توزيع الحاالت حسب النوع،  فقد

 سنة 41وصل إىل فقد والذي عرف انخفاضا بخالف األسابيع املاضية ث، أما املعدل العمري نااإل 

وهذا االنخفاض راجع بحسب ما أورده البيان   56بعدما كان يف األسابيع األوىل يصل إىل حدود 

الصحفي اليومي لوزارة الصحة إىل اكتشاف بؤر تهم مجمعات صناعية وتجارية وكذا بعض البؤر 

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 أكرب نسبة من الحاالت بنسبة هي التي متث 65-40ويجب اإلشارة إىل أن الفئة العمرية ما ب� ، العائلية

 باملائة. 30سنة والتي متثل أكرث من  40 -25باملائة، تليها الفئة ما ب�  38تفوق 

بسيطة أو  مرضية املائة هي إما حاالتب 82 فإنه ما يفوق من الوضعية الصحية للمصاب�،في� يخص أما 

أما في�   ،باملائة هي حاالت متوسطة  14و،  19-مل تظهر عليها أعراض أو مؤرشات مرض كوفيدأو مل    حميدة

يخص الحاالت الحرجة والتي هي موجودة يف غرف العناية املشددة أو اإلنعاش فقد انخفضت لتصل إىل 

 باملائة. 4

من الحاالت املؤكد إصابتها   2857أما بالنسبة لعملية تتبع املخالط�، فقد مكنت هذه العملية من اكتشاف  

من املخالط� رهن  8810اإلج�يل للحاالت املصابة، في� ال زال يتواجد حاليا  بالف�وس من ضمن العدد

التتبع واإلرشاف واملراقبة الصحية. أما إج�يل الحاالت املخالطة منذ بداية الوباء والتي تم التكفل بها فقد 

 مخالط. 25401وصلت إىل 

�ة، فالسبب يعود إىل ظهور بؤر وبائية تهم وعن ارتفاع وت�ة ومؤرشات الحاالت املؤكدة يف األسابيع األخ

الوسط املجمعات الصناعية والتجارية خصوصا الكربى منها وكذا بعض املؤسسات السجنية. باإلضافة إىل 

ارتفاع عدد التحاليل املخربية اليومية والتي تضاعفت نسبتها بشكل كب� بحيث وصل عددها إىل حوايل 

مارس املايض  02ح� وصل إج�يل التحاليل املخربية منذ بداية الوباء يف تحليل يوميا، يف  3000إىل حوايل 

تحليل. وذلك حسب ما كشف عنه مدير األوبئة بوزارة الصحة واملتحدث الرسمي باسمها  37006إىل 

 محمد اليويب

امللحوظ ويف نفس السياق، فقد أكد وزير الصحة املغريب خالد آيت الطالب، عىل أنه عىل الرغم من االرتفاع  

يف عدد اإلصابات بسبب ظهور بعض البؤر يف مناطق عديدة من اململكة، إال أن األمر ال يدعو إىل القلق 

بحيث أن الحالة الوبائية باملغرب متحكم ومسيطر عليها وبرسعة كب�ة، وذلك بفضل إجراءات حالة 

تع�ل الك�مات الوقائية. مشددا الطوارئ وتداب� الحجر الصحي والعالجات االستباقية، وكذلك إلزامية اس

يف ذات الوقت عىل رضورة الحذر وعدم الرتاخي بااللتزام بالتداب� الوقائية واالحرتازية التي أطلقتها 

ماي، بحيث أكد أنه من الصعب   20السلطات وكان آخرها متديد حالة الطوارئ والحجر الصحي إىل  

يقة وناجحة، محذرا إىل أنه أي تهاون يف اإلجراءات الخروج منها إال من خالل وضع اسرتاتيجية جد دق

 من املمكن أن يعود بانتكاسة ستكلف املغرب سيناريوهات صعبة.

 3.7بنسبة  ،وفاة حالة170إىل  ارتفعت الحصيلة منذ بداية هذا الداءأما بالنسبة للوفيات فقد 

أما التوزيع بحسب الجنس بالنسبة لفئة الهالك� فقد وصلت سنة،    65مبعدل عمري يقدر ب    باملائة
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 ت يف املائة من الحاالت كان  82أن    يف املئة بالنسبة للذكور مع التذك�  66باملائة في� يخص اإلناث و  34إىل  

  .تعا� من مشاكل صحية البعض منها ما هو مرتبط بأمراض مزمنة

باملائة مبعدل عمري   23.7حاالت معافاه، أي مبعدل  1083وفي� يخص عدد حاالت الشفاء فقد وصلت إىل  

يف املائة ما ب� الذكور  50سنة، وفي� يخص نسبة الشفاء بحسب الجنس فهي متساوية ب  48يصل إىل 

واإلناث، وقد عرفت الحاالت التي تعافت من الف�وس ارتفاعا ملحوظا منذ اعت�د الربوتوكول العالجي 

 .19-ملرىض املصاب� بكوفيدللكلوروك� الخاص بعالج ا

وبخصوص املؤرشات الخاصة برسعة انتشار الف�وس يف وسط الساكنة، وهو إحدى املؤرشات اإليجابية في� 

، ويعترب هذا 1.07و 1.04، والذي يبلغ وطنيا ما ب� 1يخص انتقال عدوى املرض، فاألمر يقرتب من عتبة 

لف�وس وبالتايل االنحسار عىل مستوى أعداد اإلصابات يف العامل من العوامل املساعدة للحد من انتشار ا

 سبيل تجاوز هذه األزمة الصحية.

ويف هذا اإلطار، قررت وزارة الصحة املغربية تعميم عالج الكلوروك� عىل كل حالة من املحتمل إصابتها 

تظهر عليها األعراض،   بف�وس كورونا املستجد دون انتظار نتائج التحاليل املخربية خصوصا الحاالت التي مل

والتي تعترب النسبة األكرب من حيث عدد اإلصابات.  ويتم توقيف العالج يف حالة تأكدت سلبية نتائج بعض 

الحاالت. وقد جاء هذا القرار بناءا عىل توصيات اللجنة التقنية والعلمية االستشارية التابعة للربنامج 

التنفسية الحادة. وذلك بسبب االرتفاع الكب� يف عدد أرقام  الوطني للوقاية ومراقبة األنفلونزا واألمراض

 املصاب�.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 ماي  20تمدید حالة الطوارئ والحجر الصحي باملغرب إلی 

 

من أبريل الجاري بتمديد حالة الطوارئ وحظر التجوال يف سائر تراب  18قامت الحكومة املغربية يف 

يل املايض وذلك يف إطار التداب� االحرتازية ملواجهة تفيش من أبر 20اململكة بعد انتهاء الفرتة األوىل يف 

، يف ظل ارتفاع منحى الوضعية الوبائية يف املغرب بسبب ظهور بؤر 19-ف�وس كورونا املستجد كوفيد

 محلية مرتبطة مبجمعات صناعية وتجارية يف بعض املدن الكربى باململكة.

التداب� واإلجراءات الوقائية والزجرية التي كان قد تم وحسب بيان مشرتك لوزاريت الداخلية والصحة فإن 

اتخاذها يف الفرتة األوىل من حالة الطوارئ ستبقى سارية املفعول خالل الفرتة الثانية، مع وجوب بعض 

التعديالت حسب الرضورة والحالة الوبائية يف البالد وذلك يف سبيل ح�ية الصحة العامة للمواطن� 

 ة.واملواطنات املغارب

وقد متت املصادقة عىل مرسوم التمديد خالل املجلس الحكومي االستعجايل والذي عقد قبل يوم� من 

من مارس املايض ومتت املصادقة عىل املرسوم  20انتهاء املرحلة األوىل من حالة الطوارئ والتي تقررت يف 

عمومية كل من نفس الشهر، وتنص حيثيات املرسوم عىل أن للسلطات ال 22الخاص بها يف 

الصالحيات التخاذ التداب� الالزمة من أجل تطبيق حالة الطوارئ وحظر التجوال ومنع مغادرة أو 

تنقل لكل شخص خارج مقر سكناه إال يف الحاالت الرضورية القصوى وكذا إغالق املحالت التجارية 
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� العام للتداب� الوقائية وغ�ها التي تستقبل العموم خالل هذه الفرتة وكبح كل الترصفات املعرقلة للس

 واالحرتازية.

وينص هذا القرار أيضا عىل بند يتعلق بالعقوبة املقررة لكل مخالف لنص املرسوم بالحبس ملدة ترتاوح 

 درهم، أو بإحدى العقوبت�. 1300و 300من شهر إىل ثالثة أشهر وغرامة مالية قدرها ما ب� 

 ضد املغرب إعالمیة حملة إلکترونیة شناناإلمارات والسعودیة ت

 

منذ أوائل أبريل وطيلة هذه الفرتة، يتعرض املغرب لهجمة إلكرتونية تقودها اإلمارات عرب ذبابها اإللكرتو�، 

وإعالميا تقودها السعودية عرب مجموعة من القنوات أبرزها "العربية" وبعض اإلعالمي� املحسوب� عىل 

، بحيث تدور النظام املغريب بجميع مكوناته ملكا وحكومة وشعبانظام آل سعود، تستهدف  من خاللها 

شخص رئيس الحكومة املغربية  سعد الدين  معظم التغريدات والهاشتغات حول موضوعات تخص "

وحكومته " وأخرى تدعي أن "املجاعة سوف ترضب املغرب" عرب وسم "ثورة الجياع"، بين�  العث��

اد الذي استرشى باملغرب"، بل مل تستثني هذه التغريدات متحورت تغريدات أخرى حول "الفس

امللك محمد السادس بحيث تداولت بعضها فشل سياسته يف الحد من تفيش ف�وس كورونا املستجد 

 وأنه يوجد يف موقف صعب بعد تجاوز عدد اإلصابات اآلالف.
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موثقة وتحمل أس�ء مستعارة، وتش� الدالالت إىل أن أغلب هذه الحسابات هي حسابات وهمية غ� 

تدار عرب رشكات تستخدمها ومتولها اإلمارات، دورها الرئييس شن حمالت عدائية تستهدف دوال بعينها 

أسها تركيا وقطر وأخ�ا املغرب، ويف املقابل اإلشادة بسياسة اإلمارات والدول التي تؤيد وتنصاع وعىل ر 

عة للسعودية وعىل رأسها "العربية" تصور الوضع يف املغرب لسياسة هذه األخ�ة. يف ح� أن القنوات تاب

يف ظل جائحة كورونا عىل غ� حقيقته، من خالل االعت�د عىل سياسة التهويل عرب تقديم معطيات 

مغلوطة. كان أبرزها االدعاء بأن أعداد اإلصابات والوفيات أكرث م� تعلن عنه وزارة الصحة املغربية. 

غربية عىل أنها فشلت يف معالجة وتدب� جائحة كورونا وعدم سيطرتها عىل الوضع وتصوير املستشفيات امل

الوبايئ. هذا األمر الذي يؤرش بشكل واضح أن هناك توجه رسمي وحملة ممنهجة تستهدف املغرب. 

وتكشف عدوانية أبوظبي والرياض تجاه الحكومة املغربية ذات التوجه اإلسالمي وهذا يدخل يف خانة 

 ت والدور املشبوه لإلمارات والسعودية يف عدة قضايا إقليمية منذ بداية الربيع العريب.املؤامرا

وتأيت أسباب هذه الهج�ت التي مل تكن هي األوىل من نوعها نتيجة رفض املغرب االنصياع وراء السياسة 

لعالقة املتميزة التي اإلماراتية السعودية وباألخص في� يخص األزمة الخليجية وانزعاج هات� الدولت� من ا

تربط املغرب بدولة قطر، وكذا االنسحاب املغريب من التحالف اإلمارايت السعودي باليمن والخالف القائم 

حول القضية الفلسطينية كان آخرها املوقف املغريب من صفقة القرن، وكذا رفض املغرب الطلب اإلمارايت 

 بإجالء عالق� إرسائيلي� باملغرب.

أثار غضبا واسعا يف األوساط املغربية، وردا عىل هذه الهجمة، أطلق املغاربة من مواطن� هذا الهجوم 

حملة رد عىل إساءة اإلمارات والسعودية إىل املغرب بنرشهم وسياسي� وحقوقي�، وناشط� وإعالمي� 

واصل "تويرت" تغريدات تحمل وسم "شكرا العث��" والذي تصدر املرتبة األوىل يف الرتند عىل منصة الت

والتي عرب من خاللها املغاربة عن تضامنهم مع العث�� وحكومته بغض النظر ومه� كان حجم االختالف 

أو االتفاق مع السياسة الحكومية. وكذا اعتزازهم بالتداب� االحرتازية والقرارات املتخذة ملواجهة جائحة 

لبالد، ومنددين يف نفس الوقت للهج�ت كورونا، مرفق� التغريدات بصور لرئيس الحكومة وعاهل ا

املتكررة التي تشنها اإلمارات وذبابها اإللكرتو� والسعودية وقنواتها اإلعالمية عىل املغرب بجميع مكوناته 

 هدفهم النيل من السيادة والوحدة املغربية.
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ويف إطار ذلك، أكد رئيس الحكومة املغربية سعد الدين 

حملة رشسة تستهدف شق العث�� أن املغرب يتعرض ل

الصف الوطني، وأن هناك من يحسد تضامن ووحدة 

األمة املغربية، وذلك خالل جلسة األسئلة الشهرية 

للحكومة بالغرفة الثانية للربملان "مجلس املستشارين"، 

ك� أردف حديثه بالقول" إن املغرب بجميع مكوناته يد 

ر واحدة وراء السياسة امللكية التي تهدف إىل تطوي

 البالد وتنميتها يف سبيل الدخول لنادي الدول الصاعدة".

 

 املغرب یعتمد یلع الصناعة والکفاءات املحلیة ملواجهة کورونا

مكنت جائحة ف�وس كورونا عىل الرغم من تداعياتها السلبية محليا ودوليا من اكتشاف مواطن 

ي كان لها دور بارز عن طريق  تأث� إيجابية وذلك عن طريق الصناعة والكفاءات املغربية الت
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املساهمة الفعالة يف مواجهة ف�وس كورونا، وذلك من خالل ابتكارات واخرتاعات علمية تهم املجال 

الصحي ملجموعة من الشباب املغاربة من مهندس� وتقني� ومراكز بحثية ورشكات صناعية والرامية إىل 

بية التي بإمكانها مساعدة مجال الصحة خالل هذه إنتاج مجموعة من اآلليات واألدوات والتجهيزات الط

 الفرتة العصيبة.

كانت أوىل هذه املساه�ت عرب مبادرات شبابية تضم مهندس� وتقني� بعدة مدن مغربية برشاكة مع 

العديد من املقاوالت الصغرى واملتوسطة هدفها مساعدة األطقم الصحية واملرىض من خالل صناعة أقنعة 

مجانية، ويف إطار ذلك أكدت الكوادر الصحية من أطباء وممرض� التي استفادت من هذه وك�مات واقية  

 املبادرة عىل فاعلية األقنعة ونجاعتها يف الوقاية من خطر اإلصابة بالف�وس وكذا الحد من انتشار العدوى. 

 

فوسفاط بخريبكة، أما من االخرتاعات الطبية الهامة هو ما ابتكره فريق بحثي تابع للمجمع الرشيف لل

يضم جامعي� ومهندس� وتقني� وطلبة باحث�، من خالل صناعته جهازين طبي�، األول عبارة عن قناع 

واق، صمم خصيصا لألطباء واملمرض� بهدف ح�يتهم من عدوى ف�وس كورونا أثناء أدائهم ملهامهم يف 

ا� عبارة عن موصل للتنفس الصناعي، ، أما الث19-األقسام الخاصة مبعالجة املرىض املصابون بكوفيد

يهدف إىل مضاعفة القدرة التنفسية، واستع�ل جهاز واحد ملريض� يف اآلن نفسه، هذا الجهاز الذي 

 تم تصنيعه عرب طابعة ثالثية األبعاد.
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االبتكارات املغربية مل تقف عند هذا الحد، بحيث متكن فريق علمي مغريب من ابتكار أصغر جهاز تنفس 

صطناعي يف العامل والذي أطلق عليه اسم "انرشاح"، وهو عبارة عن آلة أوتوماتيكية للتنفس االصطناعي ا

وكذا املصاب�   19-محمولة ومصممة لالستع�ل املنزيل، بحيث أنه باستطاعته تقديم املساعدة ملرىض كوفيد

 ر الصحي.باألمراض التنفسية، و�كن استخدامه والتحكم به عن بعد خالل فرتات الحج
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من خالل إبقاء الرئت�   19-وقد رصح منسق الفريق العلمي عىل أن الجهاز يساعد املرىض املصاب� بكوفيد

مفتوحت� قدر اإلمكان بهدف استنشاق األوكسج� وإيصاله مبجرى الدم، ويعمل باستع�ل قناع والضغط 

منخفضة ومتاحة لعموم املواطن�،  عىل ص�م هادئ ويتميز بأنه خفيف الوزن وسهل االستع�ل وتكلفته

مع إمكانية استخدامه يف املنزل والتحكم فيه عن بعد من طرف األطقم الطبية، وذلك يف سبيل تخفيف 

 الخاصة باملرىض املصاب� بف�وس كورونا املستجد. العبء عىل املستشفيات واألقسام

ن الخرباء يف الطب والهندسة والصناعة م  20ومن جانب آخر، فقد رشع فريق من الكفاءات املغربية يضم   

يف صنع أجهزة تنفس اصطناعية محلية الصنع مخصصة لخدمة  وإنعاش املصاب� بف�وس كورونا، والذين 

 500هم يف وضعية حرجة، بحيث سيتم الكشف خالل الفرتة القص�ة املقبلة عن املرحلة األوىل التي تضم   

للمعاي� الطبية والصحية الدولية، ويتميز الجهاز بعدة خاصيات جهاز تنفس اصطناعي ويتم تصنيعها وفقا  

كيلوغرامات وعدم استهالكه للطاقة بحيث �كن تشغيله بدون  3أهمها وزنه الخفيف الذي ال يتعدى 

ساعة، أما املرحلة الثانية فسيتم توسيع دائرة إنتاج هذه املعدات من خاللها والتي  3000انقطاع ملدة 

 ن الدول عن نقص حاد فيها وحاجتها لها يف هذه الظروف. أعلنت العديد م

ويف نفس السياق، كشف موالي حفيظ العلوي وزير الصناعة والتجارة االقتصاد األخرض والرقمي، أنه 

وبتنسيق مع وزارة الصحة تم وضع تصميم ثا� جديد لتطوير أجهزة التنفس االصطناعية والتي هي أكرث 

ية األوكسج� مع التنفس الذي يحتاجه املريض بصفة عامة واملصاب بف�وس ذكاء بحيث سيتم مالمئة كم

 كورونا بصفة خاصة.

ومن جانب آخر، متكن املغرب من إنتاج مالي� من الك�مات الواقية بعدما فرض ارتداءها بشكل إجباري 

حفيظ العلوي لجميع املواطن� املسموح لهم بالتنقل خالل فرتة الطوارئ، ويف معرض ذلك كشف موالي 

معمال. ك� تم فتح املجال لجميع  17مليون ك�مة من جملة  82إن املغرب متكن إىل اآلن من إنتاج 

الرشكات التي لها استعداد إلنتاج الك�مات وذلك من أجل الرفع من إنتاجيتها يف أفق استعداد املغرب 

الخارجي عليها خصوصا من طرف  لبدء عملية تصدير الك�مات إىل الخارج بعد ازدياد الطلب والعرض

 أكرب الدول األوروبية، وذلك بعد إغراق السوق الوطنية بكميات كب�ة منها.
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 ثانیا: املشهد الجزائري
 بالجزائر 19-الحالة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد کوفید

 

إىل   ماي  01حسب وزارة الصحة الجزائرية لحدود  وصل العدد اإلج�يل لإلصابات بف�وس كورونا املستجد  

 .حالة 453في� تجاوز عدد الوفيات يخضعون للحجر الصحي،  7026ال زال  ك� أنه حالة مؤكدة، 4154

در الدول العربية من حيث تتص  يف املائة، وال زالت الجزائر 65سنة نسبة   65ومتثل الفئة العمرية ما فوق  

 عىل الرغم من الرتاجع الذي عرفته نسبة الفتك يف األسبوع� األخ�ين. عدد الوفيات

ويف إطار ذلك، أكد وزير الصحة الجزائري أنه وتبعا للمعطيات فإن الوضعية الوبائية يف الجزائر تشهد نوعا 

الفرتة األخ�ة في� يخص عدد اإلصابات وكذا الرتاجع من االستقرار وذلك باالستناد إىل األرقام املسجلة يف 

 امللحوظ يف عدد الوفيات.

حالة بعدما أكدت التحاليل املخربية   1821يف ح� شهدت حاالت الشفاء ارتفاعا ملحوظا بحيث وصلت إىل  

 . وبالنسبة للفئة العمرية لألشخاصخلوها من الف�وس وبالتايل مغادرتها للمشايف املخصصة للعالج

باملائة من مجموع الحاالت، ويرجع سبب هذا  56سنة، بحيث �ثلون  60و 25املتعاف� فترتاوح ما ب� 

التزايد الكب� يف أعداد املتعاف� إىل نجاح عالج الكلوروك� الذي ساهم بشكل كب� يف الرفع من 

ومن تم التقليل من   نسبة املتعاف�، هذا األمر الذي كان عامال مساعدا يف تحرير أرسة املستشفيات

التحويالت إىل غرف اإلنعاش وبالتايل تجنب الضغط الكب� عىل املراكز الصحية واملستشفيات 

 .19-املخصصة لعالج مرىض كوفيد
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هي  2776شخص يخضعون للعالج بنظام الكلوروك�،  7026وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن حوايل 

مريض   24حسب التحليل باألشعة والسكان�، في� يتواجد  هي حاالت محتملة  4250حاالت مؤكدة بين�  

 مصاب يف أقسام العناية املركزة.

 وهي عىل الشكل التايل: والية  48 يف وتتوزع عدد الحاالت املصابة وعدد الوفيات جغرافيا

 عدد الوفيات عدد اإلصابات الواليات

   107 810 البليدة

 108 517 العاصمة الجزائر 

 13   246 وهران

 16  209 سطيف

 05 197 ع� الدفىل 

 10 181 قسنطينة

 23 143 بازةتي

 14 131 بجاية

 20 109  برج بوعريريج

 15 105 زي وزوتي

 06 99 تلمسان

 04 81 تيارت

 05 75 أم البواقي

 10 72 املدية

 04 67 عنابة

 06  67 ورقلة
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 03 60 مستغانم

 04 60 غرداية

 05 59 الجلفة

 06 58 بسكرة 

 08 50 بومرداس

 06 50  سيدي بلعباس

 01 49 الشلف

 04 49 معسكر

 04 48 سكيكدة

 05 46 جيجل

 02 46 تيسمسيلت

 04 43 ع� تيموشنت

 00 42 بشار

 02  40 أدرار 

 08 39  الوادي

 02 39 خنشلة

 04 35 باتنة 

 03 33 تبسة

 03 31 غليزان 

 03 27 البويرة

 00 27 األغواط
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 01 23 قاملة

 07 22 املسيلة

 00 16 الطارف 

 01 16 ميلة 

 01 15 سوق أهراس

 00  05 سعيدة

 00 03 البيض

 00 03 النعامة

 00 03 مت�است

 00 02 إليزي

 453 4154 املجموع

الحاالت املسجلة إىل نقص وقد أرجع العديد من املتخصص� يف املجال الصحي، أسباب االرتفاع الكب� يف 

 يف التوعية وأيضا عدم االلتزام الكامل بالتداب� االحرتازية خالل فرتات املسموح بها بالتنقل والتجوال.

، 19-يف ح� أكد وزير الصحة عبد الرح�ن بن بوزيد أن االسرتاتيجية التي تبنتها الدولة ملجابهة كوفيد

لك التي تعرضت لها بعض الدول خصوصا األوروبية منها، جنبت الجزائر سيناريوهات خط�ة تضاهي ت

من خالل االعت�د عىل اسرتاتيجية احتواء الوضع عرب تجند كافة هياكل الدولة يف مواجهة ف�وس كورونا 

املستجد وعىل رأسهم املوارد البرشية لقطاع الصحة، هذا النهج الذي يعتمد عىل الرتكيز عىل الوقاية 

املبكر والتكفل بصفة استعجالية للحاالت من خالل االعت�د عىل الربوتوكول العالجي   واملراقبة والتشخيص

"الكلوروك�"، وكذا تداب� الحجر الصحي، مع تحذير الوزير املعني أن كل تهاون أو تراخي يف اإلجراءات 

حجر الوقائية من املمكن أن تكون له نتائج عكسية وخيمة، موضحا أن اسرتاتيجية الخروج من ال

الصحي هي محل دراسة معمقة ملختلف السيناريوهات املحتملة، والتي تسهر اللجنة العلمية عىل 

إعدادها ومن تم عرض نتائجها عىل الحكومة من أجل توسيع جانب املشاورات  بخصوص ذلك، 

 مؤكدا أن السيناريوهات ستبقى رهينة الوضعية الوبائية.

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


  

 

 

17 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي
 April 2020 30 ||العدد التاسع 

 

 

 

 

 
 

 ماي 14تمدید حظر التجوال يف الجزائر إلی 

 

، يوم 15ملدة  آنفاقررت الحكومة الجزائرية متديد نظام الحجر الصحي ومجمل التداب� االحرتازية املتبعة 

 .2020ماي  15أبريل إىل غاية  30تاريخ من ىل عدم استقرار الوضعية الوبائية، وذلك ابتداء إوذلك نظرا 

جمهورية، واستشارة اللجنة العلمية والسلطة هذا القرار بعد التأش� عليه من طرف رئيس ال  ذجاء اتخا  وقد

 .19-الصحية التي تضطلع مبهام مراقبة تطور الوضعية الوبائية ملرض كوفيد

جراءات التي أطلقتها السلطات الحكومة املواطن� عىل رضورة اليقظة وااللتزام بكل اإل   تتح  ،إطار ذلك  ويف

شار ف�وس كورونا املستجد لتمك� البالد من االستمرار واالمتثال بالتداب� االحرتازية من أجل الحد من انت

الصحية واالقتصادية التي أفرزتها هذه  اتوبالتايل تجاوز التحدي 19-بفعالية يف مسار مكافحة وباء كوفيد

 زمة.األ 

قامت السلطات الجزائرية بتخفيف إجراءات وتداب�  وبالتزامن مع شهر رمضان نفس السياق، ويف

عىل  واليات، بحيث تم رفع الحظر الشامل 10قليص ساعات حظر التجوال يف الحجر الصحي وت

والية البليدة البؤرة الرئيسية لف�وس كورونا بالجزائر، وأصبح الحظر فيها جزئيا من الثانية ظهرا إىل 

  16ساعة بدال من  14واليات من  9السابعة صباحا، يف ح� انخفضت ساعات حظر التجوال يف 
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ابتداًء من الساعة الخامسة مساًء إىل السابعة صباحا يف كل من الجزائر العاصمة، املدية، ع� الدفىل، 

سطيف، وهران، تيزي وزو، بجاية، تيبازة وتلمسان. أما باقي الواليات فقد تم اإلبقاء عىل نفس املواقيت 

 عة السابعة صباًحا.السابقة بالنسبة لحظر التجوال أي من الساعة السابعة مساًء إىل السا

ك� أكدت الحكومة أن تعديل نظام الحجر يبقى مرتبط ومتغ� مبدى تطور الوضعية الوبائية إما بالسلب 

أو اإليجاب، وبذلك فإن تحسن الوضع الصحي املرتبط بف�وس كورونا املستجد من شأنه أن يسمح 

 الصحي.للسلطات املعنية بتخفيف اإلجراءات املرتبطة بالحجر 

ويف نفس السياق، أعلنت وزارة الرتبية الوطنية عن متديد توقيف الدراسة بكافة املستويات التعليمية 

ماي، وقد جاء يف بيان للوزارة أن قرار التمديد  14والجامعية والتكوين املهني لفرتة إضافية متتد إىل غاية 

ة التالميذ والطلبة واألرسة التعليمية من تفيش وباء جاء يف إطار التداب� االحرتازية والوقائية الهادفة لح�ي

، مع نفي الوزارة املعنية لكافة الشائعات التي تروج يف وسائل التواصل 19-كورونا املستجد كوفيد

االجت�عي عىل أنه تم إقرار سنة بيضاء، مع التأكيد عىل استمرار العملية التعليمية عرب جميع وسائل 

 ات الوطنية.التواصل وكذا بعض القنو 

 الجزائر بین استئناف النشاط التجاري وارتفاع العجز التجاري

التي تم تعليقها  نشطة التجاريةاأل  باستئنافمن أبريل الجاري الرتخيص  25قررت الحكومة الجزائرية يف 

الد، بحيث سابقا يف إطار التداب� االحرتازية والوقائية والتي فرضتها الوضعية الوبائية لف�وس كورونا بالب

مجموعة من املؤسسات واملحالت التجارية من قبيل مؤسسات ومحالت بيع مواد الس�ح بإعادة فتح تم 

البناء واألشغال العمومية وكذا املالبس واألحذية واألثاث وتجارة األقمشة والخياطة واملنسوجات وغ�ها 

ئية الذي كان النوع الوحيد املرخص له من األنشطة، وذلك إىل جانب املحالت املتخصصة ببيع املواد الغدا

باستئناف نشاطها خالل الحجر الصحي. وقد جاء هذا القرار بالتشاور مع الوزارة األوىل وباقي الدوائر 

املتخصصة يف سبيل تخفيف اآلثار االقتصادية واالجت�عية التي تسبب بها األزمة الصحية وإجراءات الحجر 

داعيات سلبية عىل االقتصاد الوطني الذي يعا� أيضا من تبعات االنهيار الصحي، هذا األمر الذي كان له ت

الحاد يف أسعار سوق النفط العاملية. وكذا تلبية للدعوة التي وجهها التجار والحرفي� للسلطات من 

أجل الس�ح لهم باستئناف نشاطاتهم التجارية، بحيث أن تعليق النشاط التجاري تسبب يف خسارة 

 التجار التي قد ينجم عليها إفالس نسبة كب�ة منهم. كب�ة آلالف
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يف املائة يف الشهرين  79ومن جانب آخر، فقد سجل امليزان التجاري الجزائري عجزا كب�ا وصل إىل حدود 

مليون دوالر من  686.5مليار دوالر مقابل  1.23األوىل من السنة الجارية بحيث وصل العجز خالله� إىل 

 سنة املاضية.نفس الفرتة يف ال

 

 4.9وفق بيانات إدارة الج�رك، فقد شهدت قيمة الصادرات الجزائرية إىل الخارج تراجعا بحيث بلغت 

مليار دوالر،  6.129باملائة، في� تراجعت قيمة الواردات أيضا إىل  27.8مليار دوالر، وبانخفاض يصل إىل 

 سنة املاضية.باملائة وذلك مقارنة بنفس الفرتة من ال 18.07أي بنسبة 

وعىل الرغم من الرتاجع امللحوظ يف قيمة الصادرات فتظل عائدات املحروقات من النفط والغاز لها النصيب 

 28.17مليار دوالر، بانخفاض بحوايل  4.56باملائة بقيمة  93األكرب من إج�يل الصادرات بحيث تجاوزت 

ل تظل قيمة الصادرات غ� النفطية ضعيفة جدا يف املائة يف نفس الفرتة من السنة املنرصفة. ويف املقاب

يف املائة. ك�   24مليون دوالر، مسجلة تراجع بنسبة حوايل    883.30باملائة بقيمة    7بحيث ال تتجاوز حاجر  

مليار دوالر بنسبة تراجع وصلت   6.12إىل    2020عرفت فاتورة الواردات تراجعا يف أول شهرين من  

ر السياسة الحكومية الرامية إىل تخفيض قيمة فاتورة الواردات بحوايل يف املائة، وذلك يف إطا  18إىل  

مليار يورو، وذلك راجع لالنهيار الكب� الذي عرفته    28مليار دوالر خالل السنة الجارية لتصل إىل    10

أسعار النفط العاملية، بحيث أن هذا العامل قلب املوازين بالنسبة لالقتصاد الجزائري  وامليزانية 
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يف املائة لكن الهبوط الحاد يف أسعار النفط جعل  1.8والتي كانت توقعت �وا بحوايل  2020امة لسنة الع

التوازن املايل عىل محك الخطر نظرا العت�د الجزائر بشكل شبه كيل  عىل مداخيل صادرات  املحروقات 

اسة التنويع يف االقتصاد والتي تعترب النسبة املسيطرة عىل اإليرادات الخارجية للدولة، وعدم نهج سي

 ملواجهة تقلبات القطاع النفطي.

 ثالثا: املشهد التونسي 
 بتونس  19-الوضع الوبائي لفیروس کورونا املستجد کوفید

 

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

تأكدت سلبيتها بعد تحاليل الكشف املخربي،  21963حالة مؤكدة مع استبعاد  994الصحة التونسية إىل 

وبحسب الوزارة فإن التحاليل املخربية تجرى للحاالت املشكوك واملشتبه إصابتها بالف�وس حسب تعربف 

الحالة املعتد به عامليا وفق توصيفات منظمة الصحة العاملية. وقد وصل إج�يل التحاليل املخربية 

 وفاة جراء الف�وس يف تونس لحدود اآلن، 41ك� تم تسجيل  22994 إىل
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 وتتوزع الحاالت حسب الواليات التونسية تراتبيا عىل الشكل التايل: 

 عدد الوفيات عدد اإلصابات  الواليات

 07 223 تونس

 00 99 قبيل

 05 97 أريانة 

 04 94 بن عروس

 04 87 مدن�

 05 82 سوسة

 00 44 قفصة

 05 39 منوبة

 00 37 املنست�

 05 36 صفاقس 

 01 36 تطاوين 

 01 25 بنزرت

 01 23 قابس 

 01 16 املهدية

 01 13 نابل

 00 09 القرصين

 00 07 الق�وان

 01 07 الكاف

 01 05 سيدي بوزيد
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 00 05 توزر

 00 03 زغوان

 00 03 باجة

 00 01 جندوبة

 38 939 املجموع

حالة، هذا العدد الذي ارتفع بنسب ملحوظة، بعدما كان العدد يف السابق   305يف ح� تم اإلعالن عن شفاء  

باألساس إىل طول فرتة بقاء الف�وس داخل جسم   سابقا  جد ضثيل ويرجع السبب يف انخفاض نسبة الشفاء

 املصاب.

 19653الصحي من الوافدين، استكمل شخص للحجر  19344ك� أكدت وزارة الصحة التونسية، إخضاع 

شخص منهم فرتة املراقبة الصحية بعد التأكد من سلمية فحوصاتهم، يف ح� تم اإلبقاء عىل العدد املتبقي 

قيد الحجر الصحي واملراقبة الصحية لح� استيفاء كافة الرشوط التي تؤكد سالمتهم. ك� تم إخضاع حوايل 

 وا الحاالت املؤكد إصابتها للحجر الصحي.شخص من املحلي� والذين خالط 3500

ويف نفس اإلطار، أكد وزير الصحة التونيس عبد الله امليك أن منحنى كورونا يف تونس هادئ ومستقر إىل 

 محدود الساعة لكنه هش جدا بحيث من املمكن أن تنفجر الوضعية يف أي لحظة إذا مل يكن هناك التزا

حجر الصحي املوجه يتطلب قدرة توجيهية ضخمة وناجعة من الدولة وأن بالتداب� االحرتازية. مؤكدا أن ال

التزام ووعي املواطن بالظرفية الصعبة التي متر منها تونس والتي تستوجب منه درجة يف ذلك يرافقها 

 عالية من االنضباط.

حالة، باإلضافة   40إىل أن عدد الحاالت الخط�ة أو الحرجة نسبتها ضئيلة وال تتجاوز    ،مش�ا يف ذات الوقت

إىل املرىض الذين يحتاجون للتنفس االصطناعي، يف ح� أن أغلبية املصاب� هم تحت املراقبة الطبية من 

 .خالل تلقيهم للعالجات الرضورية

وت�ة اإلصابات خالل األسابيع املقبلة، وذلك راجع إىل عدم االلتزام  ا يفارتفاع وقد توقع الوزير

حجر العدم التقيد بإرشادات  وبالخصوصمجموعة من املناطق والواليات، بالتداب� الوقائية يف 

الصحي العام، هذا األمر الذي كان سببا رئيسيا يف انتشار العدوى عىل نطاق أوسع من منطقة إىل 
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أخرى، وبالتايل التأث� سلبيا عىل مجهودات الفرق الطبية، ولكل ذلك دعت الوزارة إىل رضورة التزام 

 كافة اإلجراءات التي اتخذتها السلطات بهدف الحد من انتشار الف�وس.املواطن� ب

 هدف لنشر فیروس کورونایالداخلیة التونسیة تحبط مخططا إرهابیا 

 

من أبريل بإحباط محاولة إرهابية عبارة عن مخطط يهدف إىل نرش   16قامت وزارة الداخلية التونسية يف  

منية جنوب البالد، وقد متكنت إدارة مكافحة اإلرهاب من إفشال ب� القوات األ  19-ف�وس كورونا كوفيد

 .إلحدى التنظي�ت التكف�ية نهذا املخطط اإلرهايب بحيث أوقفت من خالله شخص� ينتميا

ك� أوضح البيان أن املشتبه به األول استغل سلطته املعنوية عىل باقي العنارص التكف�ية يف املنطقة، 

يحملون أعراض ف�وس كورونا، من أجل حملهم عىل أفعال تحريضية تهدف إىل  وباألخص األفراد الذين

نقل العدوى ب� الوحدات األمنية التي تضطلع مبهام إجراءات املراقبة اإلدارية، وذلك عن طريق تعمد 

 البصق والعطس والكحة خالل أداء هذه الفرق األمنية لواجباتها ومهامها.

، ن بأفعاله�اثنن اال األمنية بالتحقيق مع العنارص التفك�ية، بحيث اعرتف املته�وقد قامت املصالح  

بفعل  أفعاله اإلجرامية مدبر العملية واملحرض الرئييس عليها والذي عجز عن تنفيذخصوصاً 

ة الداخلية أن املوقوف� زار اإلجراءات الوقائية القوية التي تعتمدها قوات األمن، وقد أكدت و 

املتهم رقم واحد كان مسجونا يف السابق لتورطه يف قضية ذات صبغة إرهابية. في� أبقت وخصوصا  
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عىل العنرص الثا� يف الحجر الصحي اإلجباري إىل ح� إمتام اإلجراءات الطبية املتعلقة بالتحاليل املخربية 

 كد ما إذا كان مصابا بالف�وس من عدمه.أللت

تكافح من خالله السلطات التونسية عىل جهت� مطرقة كورونا   وقد جاءت هذه العملية يف وقت عصيب،

اإلرهاب، بحيث تجند كل إمكانياتها من أجل الحد من انتشار ف�وس كورونا املستجد، من خالل  نوسندا

تطبيق مجموعة من اإلجراءات الوقائية كاإلغالق التام وحظر التجوال وتقييد حركة التنقل، ك� تكافح من 

أجل الحد من الظاهرة اإلرهابية التي تعد إحدى أكرب التحديات التي تعا� منها تونس  وجهة أخرى من

 .2011بعد 

 حزمة من اإلصالحات إلنقاذ االقتصاد التونسي من تداعیات کورونا

 

أقرت تونس مجموعة من التداب� واإلجراءات إلنقاذ االقتصاد التونيس من تداعيات كورونا، بحيث أنجزت  

لية مجموعة من الخطط االستباقية من خالل وضع حزمة إصالحات عىل املدى املتوسط من أجل وزارة املا

تدعيم أسس االقتصاد ومقاومة االقتصاد املوازي وتوف� مناخ مالئم لإلنتاج، ك� حرصت عىل  

ة املحافظة عىل النسيج االقتصادي يف ظل تداعيات أزمة كورونا، ومن تم إيجاد اآلليات الرامية لح�ي

حقوق الطبقة الشغيلة داخل املؤسسات االقتصادية وكذا توف� متطلبات الطبقة الهشة التي تأثرت 

بشكل كب� من أزمة وباء كورونا.  وقد فرضت هذه الظرفية االستثنائية الذي متر بها تونس تكاثف 

 .19-ة لكوفيدالجهود ملواجهة التداعيات االقتصادية واالجت�عية التي متخضت عن الوضعية الوبائي
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سيعمق عدم التوازن الذي يعرفه االقتصاد  19-من جانب آخر، فقد أكد صندوق النقد الدويل أن كوفيد

التونيس، م� سيولد عجز غ� مسبوق عىل مستوى النمو، بحيث توقع انك�ش االقتصاد التونيس بنسبة 

و أعمق ركود تشهده تونس منذ باملائة يف السنة الجارية نتيجة مخلفات أزمة ف�وس كورونا، وه 4.3

مليار  1.7. وحسب تقرير صندوق النقد الدويل فتونس تحتاج إىل متويل يفوق 1956استقاللها يف سنة 

 من الناتج الداخيل الخام لتغطية العجز املوازنايت.   4.7دوالر وهو ما �ثل 

 

ينار يف الثالث األشهر األوىل مليون د 3505.7ويف نفس السياق، فقد سجلت تونس عجزا تجاريا يصل إىل 

من السنة الجارية، ويف هذا اإلطار توقع البنك املركزي التونيس تقلص �و االقتصاد الوطني خالل السنة 

الجارية، ويبقى تحديد النسبة بحسب تطور الوضعية الوبائية وتداعياتها، بحيث أن هذا االنخفاض ناتج 

عة من القطاعات أبرزها القطاع السياحي وكذا تأثر بعض عن انعكاسات هذه األزمة الصحية عىل مجمو 

 القطاعات الصناعية نتيجة انخفاض الطلب األجنبي وتداعيات ذلك عىل مناخ االستث�ر.
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 تونس تفتتح خط تجاري مع لیبیا وتجلي مواطنیها العالقین هناك

 

ائع عرب مدينة صفاقس باتجاه قامت تونس باستئناف الخط التجاري البحري الذي بربطها بليبيا لنقل البض

، لكن الظروف 2013العاصمة طرابلس، هذا الخط الذي تم افتتاحه من طرف السلطات التونسية يف العام  

 األمنية التي تعيشها ليبيا أدت إىل توقيفه ملدة قاربت السبع سنوات.

 القطاع� العام والخاص ويف إطار ذلك أكد وزير التجارة التونيس أن هذا الخط هو نتاج مجهود متبادل ب�

بتونس، وتشمل املواد التي سيتم تصديرها عرب هذا الخط املواد الغدائية والخضار والفواكه. ك� أكد أن 

السلع واملواد الغدائية وغ�ها كان متر عرب املعابر الحدودية ب� البلدين لكن اإلجراءات االحرتازية والتداب� 

حالت دون استمرار مد ليبيا عرب النافذة الربية، األمر الذي دفع  19-يدالوقائية التي فرضتها وضعية كوف

 إىل رضورة إعادة فتح الخط البحري لتسهيل عملية تزويد ليبيا باملواد األساسية والرضورية. 

أيام وبصفة دورية باتجاه ميناء طرابلس التجاري، وقد   10ويف إطار ذلك، فسوف تربمج رحالت تجارية كل  

 140من أبريل الجاري وهي عبارة عن باخرة شحن تضم حوايل  22ىل الرحالت التجارية يف انطلقت أو

 حاوية من املواد الغدائية األساسية.

ومن جانب آخر، فقد قامت السلطات التونسية بإجالء مواطنيها العالق� يف ليبيا والذي يقدر 

ميع املواطن� الذين تم آالف مواطن بسبب تفيش ف�وس كورونا. وقد خضع ج 3600عددهم ب 

 إجالؤهم إلجراءات أمنية دقيقة وكذا بالتداب� املتعلقة بالحجر الصحي اإلجباري.
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مواطن تونيس  9000ويف نفس السياق، أكد وزير الخارجية التونيس نور الدين الري، أنه تم إجالء حوايل 

أجرب جميع الدول عىل إغالق حدودها، مؤكدا كانوا عالق� بالخارج بسبب تفيش وباء ف�وس كورونا الذي  

شخص مع إمكانية تضاعف العدد خالل   3600يف نفس الوقت أن أعداد التونسي� الراغب� يف العودة فاق  

الفرتة املقبلة، وقد أشار إىل أن األولوية يف عملية اإلجالء يف ظل هذه الظروف االستثنائية تعطى لألشخاص 

�ة أو سياحية أو الطلبة التي توقفت دراستهم وليس املقيم� بالخارج عىل الذين سافروا يف مه�ت قص

الرغم من تأكيده أن من حق أي تونيس العودة إىل أرض الوطن لكن الظرفية الحالية تعطي األولوية 

 للفئات سالفة الذكر.

مارس املايض، قد  16ويف نفس السياق، أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إىل أنه منذ إغالق الحدود يف 

رحلة جوية شملت  190ألف تونيس وإعادتهم إىل البالد، من خالل توف� أكرث من  18تم إجالء أكرث من 

 العديد من الدول.

ومن جانب آخر، حث رئيس الربملان التونيس راشد الغنويش مكونات الدولة إىل رضورة التدخل الرسيع 

دتهم إىل تونس. مؤكدا عىل رضورة تقديم الدعم املعنوي إلنهاء مأساة املواطن� العالق� وتعجيل عو 

 واملادي إىل ح� رجوعهم إىل أرض الوطن.
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 املشهد اللیبي رابعا: 
 بلیبیا 19-الوضعیة الوبائیة لجائحة فیروس کورونا کوفید

إىل حدود اآلن إىل   أنه  التابع لحكومة الوفاق املعرتف بها دوليا أعلن املركز الوطني الليبي ملكافحة األمراض

  تها بعد إجراء التحاليل املخربية.يالعينات سلب  نتائج حالة بعدما كشفت 1886، مع استبعاد  63تم تسجيل  

 

وقد أكد مدير عام املركز الوطني ملكافحة األمراض جراء ارتفاع أعداد املصاب� بف�وس كورونا أن التطور 

سبب الرئييس وراء ارتفاع الحاالت املؤكد إصابتها راجع إىل الرتاخي الوبايئ أصبح أمرا مقلقا. مش�ا إىل أن ال

بحظر التجوال من طرف  والتهاون يف تطبيق اإلجراءات والتداب� الوقائية من الحجر املنزيل وااللتزام

 املواطن�. 

التحاليل التي من ف�وس كورونا املستجد، بحيث أكدت حالة  18وبالتوازي، أعلن املركز عن شفاء 

أجريت للمصاب� تحول نتائجها من إيجابية إىل سلبية، باإلضافة إىل التصوير املقطعي الذي أكد 

في�  سالمة جهازهم التنفيس وفق األطباء املعالج�، وذلك عقب تلقيهم للرعاية الصحية الالزمة،

 .19-تم تسجيل حالتي وفاة نتيجة مضاعفات كوفيد
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ولة يف مكافحة ف�وس كورونا، أعلنت لجنة التواصل واإلعالم الصحي التابعة للمركز ويف إطار جهودها املبذ

الوطني ملكافحة األمراض مبشاركة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عن إطالق حملة تحت وسم "كلنا 

ق واحد ضد ف�وس كورونا"، بحيث تم من خاللها تقديم التوعية مبخاطر وباء ف�وس كورونا عن طري

ملصوقات ومطبوعات تم نرشها باملحالت التجارية واألسواق ومحطات الوقود وغ�ها من الفضاءات 

املتاحة. ك� تشمل الحملة أيضا العديد من األع�ل التوعوية عن طريق وسائل التواصل املسموعة واملرئية 

ملدن الليبية، وذلك من لوحة طرقية يف العديد من ا 100وبعض القنوات اإلعالمية ك� تم تركيب حوايل 

 أجل نرش ثقافة التوعية الوقائية من مخاطر ف�وس كورونا.

وقد وصلت مجموعة من املساعدات إىل ليبيا، كانت يف مقدمتها املساعدات الطبية املقدمة من تركيا 

يل والتي هي عبارة عن شحنات من املستلزمات الطبية والوقائية والعالجية وكذا املعق�ت، وذلك يف سب

 مساعدة الشعب الليبي يف مواجهة وباء كورونا املستجد والحد من انتشاره.

 توالي هزائم حفتر یلع ید قوات الوفاق 

 

حققت حكومة الوفاق الليبية املعرتف بها دوليا يف اآلونة األخ�ة انتصارات نوعية واسرتاتيجية 

ن اإلمارات والسعودية ونظام وخاطفة عىل قوات خليفة حفرت وميلشياته املدعومة بشكل كب� م

 عبد الفتاح السييس وذلك باملدن املحيطة بالعاصمة طرابلس.
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من أبريل متكنت قوات الوفاق من استهداف آليات وأفراد ومتركزات مليليشيات حفرت عىل إثر  18ويف 

يف رضبات جوية موجهة يف مدينة ترهونة وذلك وفق الخطة التي وضعتها غرفة عمليات قوات الوفاق 

إطار عملية "عاصفة السالم" التي كانت قد أطلقتها. ك� متكنت يف إطار ذلك أيضا من إسقاط طائرة 

إماراتية مس�ة الداعمة لسالح الجو مليلشيات حفرت. ويف نفس اإلطار متكن املركز اإلعالمي لعملية بركان 

 من قاعدة سويحان يف الغضب التابع لقوات حكومة الوفاق من رصد رحلت� لطائريت شحن عسكريت�

 أبوظبي وتوجهها لقاعدة الخادم جنوب املرج.

وقد متكنت بذلك قوات حكومة الوفاق يف إطار هذه العملية من السيطرة عىل املناطق األوىل ملدينة 

ترهونة، والتي كان لسالح الجو الدور األسايس يف الدخول إليها وإحكام السيطرة عليها، وعىل أجواء املنطقة 

بية مؤكدة يف نفس الوقت استمرار العملية العسكرية لتحقيق الهدف األسايس وهو إسقاط آخر الغر 

 معاقل خليفة حفرت يف الغرب الليبي. 

مل تتوقف عمليات قوات حكومة الوفاق العسكرية عند هذا الحد لردع وصد الهجوم عىل طرابلس، إذ أنه 

ات عملية الربكان باستهداف ميلشيات خليفة حفرت من أبريل الجاري، قام سالح الجو التابع لقو  25يف 

بقاعدة الوطية الجوية، هذه األخ�ة التي تعد أكرب القواعد العسكرية باملنطقة وتعترب مركز القيادة 

للعمليات الغربية مليلشيات حفرت ونقطة الوصل للقوات القادمة من الرشق الليبي والتي سيطرت عليها 

خدمها لتنفيذ هج�تها املتواصلة عىل طرابلس واملناطق املحيطة بها، وهي ملا يقرب من ست سنوات وتست

قاعدة متتد من غرب طرابلس وصوال إىل الحدود التونسية.  وقد أسفرت العملية التي استهدفت متركزات 

 وآليات تابعة لحفرت داخل القاعدة الجوية ومحيطها عن مقتل ثالث عنارص من قواته.
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جاري استهدف سالح الجو التابع لقوات الوفاق شاحنت� كانت يف طريقها إلمداد من أبريل ال 28ويف 

مليشيات خليفة حفرت وهي عبارة عن ذخائر وآليات عسكرية ومعدات لوجستية يف منطقة نسمة جنوب 

طرابلس. وبحسب بيان صادر عن غرفة عمليات بركان الغضب، فتعترب املناطق الغربية والوسطى مناطق 

 كرية و�نع فيها تحرك أي من اآلليات العسكرية أو غ�ها بدون إذن مسبق بالعبور.عمليات عس

 ملیشیات حفتر تواصل هجماتها بعد خسارتها ملواقع استراتیجیة 

تواصل مليشيات حفرت عىل الرغم من خساراتها مواقع اسرتاتيجية يف املناطق الغربية لليبيا، هج�تها ضد 

واقع املدنية، بحيث قامت هذه امليلشيات بقصف مناطق مختلفة يف العاصمة األماكن اآلهلة بالسكان وامل

طرابلس من ضمنها استهداف املقر الجامعي للنازح� يف منطقة الفرناج جنويب طرابلس، وقد أسفر هذا 

الهجوم عن مقتل مواطن نازح وإصابة اثن� من العنارص األمنية املكلفة بحراسة املكان. ك� استهدفت 

وبهج�ت عشوائية بصواريخ غراد والهاون، مناطق مأهولة بالسكان مبحوري ع� زارة ومرشوع  أيضا

الهضبة جنويب طرابلس. بحيث قتل مد� وأصيب خمسة أشخاص، ك� تم استهداف أحد املشايف 

باملنطقة م� اضطر معه الطاقم الطبي إىل إخالئه عىل إثر القصف العنيف الذي تعرض له مبنى 

 .املستشفى

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


  

 

 

32 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي
 April 2020 30 ||العدد التاسع 

 

 

 

 

 
 

 

وباملوازاة مع ذلك، استهدفت مليشيات حفرت أيضا إحدى أكرب التجمعات التجارية بليبيا واملخصص للمواد 

الغدائية هذا القصف الذي تسبب يف مقتل مسن وإصابة العديد من املدني�، ويف معرض هذا الهجوم 

لعديد من املواد الغدائية أكدت وزارة االقتصاد والصناعة يف حكومة الوفاق أن القصف تسبب يف إتالف ا

التي تعترب مخزونا اسرتاتيجيا ومصدرا رئيسيا لغداء الشعب الليبي ويف جميع مناطق البالد، ك� أشار أن 

 املنطقة املستهدفة ال يتواجد فيها أي معسكرات أو قوات عسكرية.

ويب طرابلس وأسفر ك� استهدفت مليشيا حفرت يف أول أيام رمضان منطقة ع� زارة اآلهلة بالسكان جن

آخرين. ومن جانب آخر واصلت هذه املليشيات قصفها املتكرر  3مدني� وإصابة  3الهجوم عن مقتل 

بصواريخ غراد عىل مطار معيتيقة الدويل يف طرابلس واملناطق السكنية املحاذية له. هذا الهجوم الذي 

لعاصمة بالقذائف املدفعية وألحقت خلف العديد من اإلصابات والخسائر املادية. ك� تم قصف مسجد با

 به أرضارا جسيمة. 
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أما في� يخص الجانب السيايس، فقد أعلن خليفة حفرت إيقاف العمل باتفاق الصخ�ات الذي أبرم يف العام 

باملغرب، وترأسه لقيادة البالد يف هذه املرحلة. مدعيا أن الشعب الليبي قام بتفويض "القيادة العامة"   2015

 همة التاريخية يف ظل هذه الظروف االستثنائية، وذلك استجابة لإلرادة الشعبية.لهذه امل

وعىل إثر هذا اإلعالن، أصدر املجلس الرئايس بيانًا رد فيه عىل تنصيب حفرت نفسه حاك� للبالد، مش�ا إىل 

رضورة دحر هذا املرشوع االنقاليب، داعيا يف الوقت نفسه أعضاء مجلس النواب بطربق إىل االلتحاق 

لألزمة الليبية عرب صناديق بإخوانهم بالعاصمة وبدء الحوار الشامل من أجل تحقيق هدف الحل الدائم 

االقرتاع. مؤكدا سقوط أي حجة لرشعيته من خالل انقالبه عىل الكتل السياسية الداعمة له وأبرزها برملان 

 طربق.

مش�ا أن ما أعلنه خليفة حفرت جاء نتيجة للهزائم املتتالية التي منيت بها ميلشياته، واستباقا للمطالبات 

تكابه جرائم حرب يف حق الليبي� وترشيده اآلالف وتدم�ه ملكونات الدولة املتزايدة مبحاسبته نتيجة ار 

 الليبية وإلحاق الرضر بأنشطتها الحيوية وأهمها مقوماتها النفطية.

ك� رفضت األمم املتحدة واالتحاد األورويب والعديد من الدول ومن ضمنها الواليات املتحدة وروسيا 

ترأسه للبالد، وإسقاطه التفاق الصخ�ات، مؤكدين أن الحلول  وإيطاليا وتركيا إعالن خليفة حفرت

 تأيت سياسيا وبطريقة د�قراطية وليس عرب الوسائل العسكرية.
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وقد جاءت هذه الهج�ت املكثفة لحفرت وقواته عسكريا وإظهار التفوق سياسيا من خالل محاولته 

االنقالبية الفاشلة، بهدف تعويض خسائره الكب�ة واملتوالية التي مني بها عىل يد قوات حكومة الوفاق 

 وخساراته ألماكن اسرتاتيجية وحيوية وباألخص تلك املحاذية للحدود التونسية. 

 شهد املوریتاني امل
 خالیة من فیروس کوروناشبه موریتانیا 

 

من أبريل شفاء جميع الحاالت التي كان قيد العالج من ف�وس  18 أعلنت وزارة الصحة املوريتانية يف

، وبهذا تكون موريتانيا إىل حدود هذا التاريخ من أوائل الدول العربية وبلدان 19-املستجد كوفيد كورونا

 أصبحت خالية من جائحة ف�وس كورونا.العامل التي 

-وكانت موريتانيا قد سجلت سبع حاالت، تم شفاء ستة منها ووفاة سيدة جراء مضاعفات مرض كوفيد

 شخص للحجر الصحي يف عموم الرتاب الوطني.  782، في� ال زال يخضع أكرث 19

أبريل،  30ة بتاريخ لكن األمر مل يدم طويال، بحيث تغ� الوضع عندما تم تسجيل إصابة جديد

 حاالت. 8ل�تفع العدد اإلج�يل للمصاب� إىل 
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ومبناسبة استقرار الوضع الوبايئ مبوريتانيا، توجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوا� بكلمة هنأ بها الشعب 

وريتاني� ، وكذا تعزيته ألرس املواطن� امل19-املوريتا� مبناسبة شفاء املرىض املصاب� بف�وس كورونا كوفيد

يف الداخل والخارج والذين وافتهم املنية جراء هذا الوباء العاملي الفتاك مع متنياته بالشفاء العاجل لجميع 

 مصايب موريتانيا العامل الذين ال زالوا يخضعون للعالج.

، إال أن ذلك ال يخفي الخوف من انتشار موجة ثانية من 19-ورغم استقرار الوضعية الوبائية لكوفيد

لف�وس آتية من دول الجوار وباألخص دول مايل والسنغال نتيجة طول الحدود املشرتكة ب� هذه الدول ا

 وموريتانيا وصعوبة مراقبة نشاط املتسلل� عربها.

ومع تزايد املطالب لتخفيف اإلجراءات الوقائية والتداب� االحرتازية التي أقرتها الحكومة منذ بداية شهر 

حة املوريتا�، أن اإلجراءات الوقائية املقررة ال زالت قامئة وال مربر لتخفيفها، منبها يف مارس، أكد وزير الص

الوقت ذاته، أن شفاء جل املصاب� من ف�وس كورونا ال يعني أن البالد باتت محصنة من الف�وس، بحيث 

 يظل الخطر قامئا ما دام أن الوباء ال زال مل ينحرس عامليا.

د وايل نواكشوط، أن الحرب ال زالت قامئة ملحاربة ف�وس كورونا ألن الخطر ال يزال ويف نفس السياق، أك

يحدق مبوريتانيا ملحاذاتها دوال تشهد موجه كب�ة النتشار الف�وس. داعيا املواطن� إىل االلتزام التام 

 شاطها.باإلجراءات الوقائية وأخذ الحيطة والحذر إىل أن تعود الحياة العامة إىل طبيعتها ون

 الرئیس املوریتاني یترأس قمة مجموعة دول الساحل عن بعد
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من أبريل قمة طارئة ملجموعة الساحل عن بعد ملناقشة تداعيات وباء كورونا عىل أمن  27عقدت يف 

املنطقة، وقد ترأس القمة الرئيس املوريتا� محمد ولد الشيخ الغزوا�، بحيث تناول رؤساء الدول الخمس 

تخص التحديات التي تواجه املجموعة، مع الوقوف عىل ما تحقق من إنجازات تخص ثنائية  ملفات هامة

األمن والتنمية. وقد سيطر ملف ف�وس كورونا عىل محادثات قادة الدول بحيث تم التطرق للتداعيات 

الدعوة إىل   واالنعكاسات السلبية لتفيش وباء كورونا عىل األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة الساحل، مع

 تكثيف الجهود ملواجهة هذا الوباء وتداعياته. 

وفي� يخص امللف األمني فقد ناقش الرؤساء أكرب التحديات التي تواجه املجموعة أال وهي ظاهرة التطرف 

واإلرهاب، وقد أكدوا يف هذا السياق عىل رضورة الدفع بعجلة التنسيق وترسيع التعاون املشرتك يف إطار 

 عارك التي تخوضها دول املجموعة ضد التطرف العنيف والتهديدات اإلرهابية املحدقة بها.الحرب وامل

وإىل جانب امللف األمني، ناقش القادة أيضا امللف االقتصادي، بحيث أكدوا يف مداخالتهم عىل رضورة 

إلطالق مشاريع  التزام الرشكاء الفني� واملالي� ملجموعة الساحل الخمس بالوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم

استث�رية وتنموية ناجعة يف فضاء الساحل، ك� نوه الرؤساء إىل رضورة تكثيف وتعزيز االندماج يف املنطقة 

 وكذا إنشاء دبلوماسية فاعلة ملصلحة السلم ويف سبيل تحقيق التنمية لدول املجموعة.

اجت�ع مريئ ب� مجموعة  من أبريل أي بيوم واحد من انعقاد قمة دول الساحل الخمس، عقد 28ويف 

دول الساحل اإلفريقي واالتحاد األورويب بحيث اتفق املشاركون عىل مواصلة تعزيز الجهود بهدف توسيع 

 تحالف الساحل ليشمل رشكاء دولي� آخرين.
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ر مليون أورو لتعزيز األمن واالستقرا  194وقد أعلن االتحاد األورويب خالل هذا اللقاء عن دعم إضايف بقيمة  

يف منطقة الساحل اإلفريقي وذلك يف ظل تدهور الوضع األمني واإلنسا�. ك� أعرب االتحاد عن دعمه 

 .19-لدول املنطقة يف مواجهتها لجائحة ف�وس كورونا املستجد كوفيد

 اللجنة البرملانیة املوریتانیة والتحقیق بقضایا فساد يف عهد النظام السابق 
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املوريتا� يف شهر فرباير املايض عىل تشكيل لجنة برملانية للتحقيق يف فرتة الرئيس السابق  صادق الربملان

محمد ولد عبد العزيز وذلك نتيجة ضغوط املعارضة املوريتانية، يف سبيل تطبيق مبدأ املحاسبة، باعتبار 

ائم عىل أساس الشفافية لجان التحقيق إحدى األدوات الهامة للعمل الربملا� وتكريسا لدوره الرقايب الق

والحكامة يف تسي� املال العام ومحاسبة كل من استغل سلطته ووظيفته لتحقيق مصالحه الخاصة، وذلك 

ليك تكون رادعا أمام كل من يخالف القانون يف املستقبل. وقد أكدت اللجنة أنها عملها يتصف باملهنية 

فية خدمة للوطن ومصالح الشعب التي هي والتجريد وذلك يف سبيل إحقاق الحق بكل موضوعية وشفا

 فوق كل اعتبارات شخصية.

أبريل لتشمل التحقيق يف صفقات ومشاريع  15وعىل غرار ذلك، قام الربملان بتوسيع صالحيات اللجنة يف 

أنجزت يف عهد ولد عبد العزيز ويعتقد أنها شابتها نوع من الفساد والخروقات القانونية. من أبرزها 

التحتية من طرق ومطارات وموانئ واألمالك العقارية، وصفقات الكهرباء الحكومية  صفقات البنية

 وصفقات الرشكة الوطنية للصناعة واملناجم وصندوق العائدات النفطية ورشكة صينية للصيد.

ويف معرض ذلك، أكد أعضاء اللجنة الربملانية أنهم منذ بدء التحقيقات، قاموا باستجواب أكرث من ثالث� 

ية من وزراء يف الحكومة الحالية والحكومات السابقة وأطر سامية يف اإلدارة وغ�هم. ك� استمعت شخص

أيضا إىل محمد ولد امصبوع وهو صهر الرئيس السابق، والذي سطع اسمه يف األعوام األخ�ة كأحد أبرز 

 رجال األع�ل والنافذين يف موريتانيا.

استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لإلدالء بشهادته يف تاريخ وقد كانت أبرز قرارات اللجنة 

يحدد الحقا، وحسب الناطق بأع�ل اللجنة فإن الرئيس السابق سيتم استدعاؤه ألنه توىل مسؤولية تسي� 

قبة عاما. ك� أكد أن للجنة الصالحية والسلطة الكاملة املخولة لها مبوجب القانون يف مرا 12البالد ملدة 

 العمل الحكومي سواء السابق أو الحايل.
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وقد أشارت أيضا أنه ال سبيل للشخصيات التي سيتم استجوابها إال التعاون، وأن غ� ذلك يعد خرقا للقانون 

 وفعل يعاقب عليه القانون املوريتا�.

يف حالة تضمنت ويف إطار ذلك، سوف تسلم اللجنة تقريرها يف ظرف خمسة أشهر إىل الجمعية العامة، أما  

محتويات التقرير أن القضايا التي حقق فيها تستوجب املحاكمة فسوف يكون لزاما تشكيل محكمة سامية 

ملحاكمة الرئيس السابق ومن معه لكونها الهيئة القضائية الوحيدة التي لها الحق يف محاكمة الرؤساء 

 )1( ىبتهمة الخيانة العظم

 

  

 

 .رصدبالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن أصحابها وال تعرب 1(
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