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 هزیمة حفتر بمعرکة قاعدة الوطیة: مسار العملیة وردود الفعل  

 الدعم الترکي لحکومة الوفاق یقلب موازین القوة يف لیبیا  

 لفیروس کورونا يف املغرب والجزائر وتونس    إحصاءات الحالة  الوبائیة  
 باحثون مغاربة یتمکنون من فك شفرة الفیروس وحدیث عن قرب التوصل للقاح  

 یثیر جدال حول حریة التعبیر يف املغرب   22- 20مشروع قانون   

 الجزائر: مسودة تعدیل الدستور الجزائري بین النص وردود الفعل  

 الغاز الجزائري أزمة بین الجزائر وإسبانیا بسبب   

 تونس: تحقیق حول دعوات مجهولة إلسقاط الحکومة وحل البرملان  

 موریتانیا تخفق يف املحافظة یلع استقرار الوضعیة الوبائیة  
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 المرصد المغاربي

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

فی لیبیا، تونس، املغاربي 

 وموریتانیا الجزائر، املغرب

 الحفیاند. نورة : إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

 "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 

 املرصد منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تقدیم

، يتناول أهم التحوالت التي شهدتها الدول املغاربية (املغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، املرصدموقع   تقرير دوري يصدر عن
موريتانيا)، من حيث التحوالت والتطورات الداخلية يف كل دولة من هذه الدول، وتطورات التفاعالت البينية بينها، 

 :قليمية والدولية، وذلك عىل النحو التايلوكذلك تفاعالتها اإل 

 أهم أحداث التقریر:
 هزیمة حفتر بمعرکة قاعدة الوطیة: مسار العملیة وردود الفعل 

 

ألحقت قوات الوفاق هز�ة ثقيلة مبيليشيات خليفة حفرت وإعالن سيطرتها عىل قاعدة الوطية االسرتاتيجية 

كان تحت سيطرة ميلشيا حفرت بحيث كانت تعتربها مالذا الواقعة جنوب غرب العاصمة طرابلس بعدما 

 لهج�تها عىل طرابلس والنواحي.

وعىل إثر هذا التقدم االسرتاتيجي املحوري لعملية قوات الوفاق "عاصفة السالم"، قال فايز الرساج رئيس 

 امليلشيات حكومة الوفاق املعرتف بها دوليا، أن السيطرة عىل هذه القاعدة يشكل انتصارا كب�ا عىل

واملرتزقة واإلرهابي�، وبالتايل ضم تحرير قاعدة الوطية العسكرية إىل مجموع املدن التي تم 

تحريرها يف الساحل الغريب، وهذا ما يعني أن خسارة حفرت باتت وشيكة لتحرير كافة املدن من 

ىل مرشوع االستبداد امليليشيات واملرتزقة التابع� له ومبعية أيادي خارجية ، وبالتايل القضاء ع

 والهيمنة الذي حرم الليبي� وبدد آمالهم يف بناء دولة مدنية تقوم عىل أسس د�قراطية.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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وقد جاءت هذه العملية النوعية ومبساعدة تركيا حليف الرشعية يف ليبيا بعد مدة قص�ة متت السيطرة  

لذي �ثل حلقة وصل ما ب� طرابلس امتداد الرشيط الساحيل الغريب امن خاللها عىل مدن اسرتاتيجية عىل  

 والحدود التونسية.

وقد استطاعت قوات حكومة الوفاق الدخول إىل قاعدة الوطية بعد الهجوم الخاطف واملركز الذي سبق 

العملية، وتركز الهجوم عرب القصف الجوي الكثيف محدد األهداف والذي ساهم يف تدم� العديد من 

"، Panstirن من أبرزها تدم� منظومت� روسيت� للدفاع الجوي من طراز "اآلليات واملدرعات العسكرية كا

 فضال عن مقتل العديد من أفراد امليليشيات واملرتزقة التابع� لحفرت. 

بعد، وأن تحرير قاعدة الوطية هو متهيد الطريق لطرد ميليشيا  وأكدت قوات الوفاق أن املعركة مل تنته

 القسم الجنويب منها ومدينة ترهونة، هذه األخ�ة تعد من أبرز حفرت من ضواحي طرابلس خصوصا يف

املناطق التي تعرضت لالعتداءات املتكررة من طرف قوات حفرت خالل عملياته العسكرية التي انطلقت 

 .2019منذ أبريل 

اق والتي ويف نفس السياق، أكد املجلس الرئايس االستمرار يف تنفيذ الخطة العسكرية التي بدأتها قوات الوف

حققت من خاللها انتصارات عىل أرض الواقع، وذلك يف سبيل تحقيق األهداف املرجوة من هذه العملية 

وهي تحرير باقي املناطق واملدن الليبية يف سبيل استك�ل سيطرة حكومة الوفاق التي متثل الرشعية 

 وبسط نفوذها عىل كامل الرتاب الليبي.

كلم وتعد من أكرب  50كلم من العاصمة طرابلس وتبلغ مساحتها  140وتقع قاعدة الوطية عىل بعد 

قة" ويحتوي فضاءها عىل يالقواعد العسكرية الجوية التي تحظى بأهمية اسرتاتيجية بعد قاعدة "معيت

مطار داخيل ك� لها طاقة استيعابية كب�ة. وتضم مخازن لألسلحة وطائرات حربية كانت مخصصة 

وكانت الوطية تعترب غرفة عمليات خليفة حفرت وذلك نظرا ألهميتها العسكرية ؛  يةللطائرات املس�ة اإلمارات

أتاحت له فرصة تكثيف هج�ته عىل طرابلس ومدن الغرب قد واالسرتاتيجية هذه املكانة التي كانت 

 ه قد خرسوا موقعا له ثقل كب� يف قيادة العمليات العسكرية، لتتحولؤ الساحيل. وبذلك يكون حفرت وحلفا

 القاعدة إىل مركز أسايس لقوات الوفاق.

قربص) -فرنسا-اليونان-مرص-بعض حلفاء حفرت (اإلمارات وأمام خسارة حفرت يف معركة الوطية، قرر

من ماي الجاري يدعون فيه إىل االلتزام بالهدنة ب� األطراف  11إصدار بيان مشرتك خ�يس يف 

الشتباكات، لكن يف املقابل تجاهلوا والتزموا الصمت وا  الليبية، ك� أعربوا عن أسفهم لتصاعد التوتر

حيال الخسائر يف صفوف املدني� التي تسببت فيها ميليشيا حفرت جراء قصفها ألحياء سكنية 

والدعم اإلمارايت املرصي عرب سالح الجو واإلمدادات العسكرية  ،بالعاصمة طرابلس ونواحيها
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يك يف ليبيا، زاعم� أن أنشطة تركيا تشكل تهديدا عىل استقرار امليدانية. ك� انتقد البيان التواجد الرت 

 املنطقة، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد وما أسموه بالتحركات االستفزازية املستمرة يف رشق املتوسط. 

الخسارة الكربى لحفرت يف معركة الوطية االسرتاتيجية، أجربت أكرب حلفاء حفرت عبد الفتاح السييس عىل 

االجت�ع بقيادات الجيش املرصي بعد ساعات من هز�ته، وعىل رأسهم وزير الدفاع محمد زيك ورئيس 

موجها أوامره للقوات املسلحة املرصية  هيئة عمليات القوات املسلحة وقائد املنطقة املركزية العسكرية،

ملرصي بحسب تعب�ه. ويعترب للتحيل بأقىص درجات من الجاهزية واالستعداد القتايل لح�ية األمن القومي ا

نظام السييس من أكرب داعمي خليفة حفرت ميدانيا، بحيث كان للجيش املرصي دور يف تدريب ميليشيا 

 حفرت عىل بعض الجوانب الفنية املتعلقة بالقتال وكيفية استخدام عدد من األسلحة الجديدة.

الليبية، أن ذلك يعترب تدخال سافرا يف الشأن الليبي ألنه وردا عىل هذا البيان املشرتك، أكدت الخارجية 

تجاوزات بحق الدولة الليبية وسيادتها الوطنية. ودعت الوزارة البلدان اليحمل العديد من املغالطات و 

املوقعة عىل البيان إىل مراجعة سياساتها تجاه الشأن الليبي واتخاذ موقف واضح تجاه االعتداءات املتكررة 

لس والنواحي واالنتهاكات السافرة تجاه املدني�، واألرضار التي طالت البنيات التحتية ومقومات عىل طراب

الدولة الرئيسية، ك� أكدت أن مصالح تلك الدول ستكون أفضل مع دولة مدنية وليس مع نظام ديكتاتوري 

 ارتكب جرائم وحشية وفضيحة يف حق الشعب الليبي.

عىل أن اإلمارات ومرص وغ�ها من   وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، أما تركيا، فقد أكدت عىل لسان

ع الفوىض والفتنة وباألخص اإلمارات التي زر الدول تسعى إىل زعزعة االستقرار باملنطقة. وهي املعنية ب

 ستقرار وهو ما حصل يف الحالت� الليبية واليمن.ا هي �وذج لبث الال

ة فقد وصف ما أصدره حلفاء خليفة حفرت بأنه محاولة لتطبيق سياسة الكيل أما بيان وزارة الخارجية الرتكي

مبكيال�، بحيث أن مهمتهم األوىل تتجىل يف معارضة تركيا، بحيث أكد أن هدف النظام املرصي واإلمارايت 

 هو تطبيق سياسة شعارها معاداة تركيا وليبيا، وأضاف البيان أن فرنسا أرادت االنتقام من تركيا التي

أفشلت جميع مخططاتها إلقامة دولة انفصالية يف الش�ل السوري. ك� دعا تلك الدول إىل الترصف وفق 

القوان� الدولية، ألن السالم يتحقق من خالل خلق آليات التعاون والحوار وليس عرب التحالفات التي 

 تسعى إىل التخريب والتدم�.
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 وة يف لیبیا الدعم الترکي لحکومة الوفاق یقلب موازین الق

 

، األوىل تخص التعاون األمني 2020نوفمرب  27منذ التوقيع عىل مذكريت التفاهم ب� تركيا وليبيا يف

والعسكري ب� تركيا وليبيا، والثانية يدور موضوعها حول تحديد مناطق الصالحية البحرية، لح�ية حقوق 

واملساعدة   وتقدم الدعم  فذ وعودها املتفق عليهاالبلدين التي تتواءم مع مقررات القانون الدويل، وتركيا تن

االستخباراتية للرشعية يف مواجهة مليشيات خليفة حفرت، خصوصا مع انطالق العملية -العسكرية واألمنية

التي أطلقتها حكومة فايز الرساج وذلك لتحرير مدن الغرب الساحيل وطرد هذه امليليشيات منها، هذا 

 األرض وألحق هزائم متتالية بخليفة حفرت ومن يواليه وداعميه من الخارج، الدعم الذي قلب املوازين عىل

هذا األمر الذي أدى إىل تغي� يف الخريطة السياسية والعسكرية للمعركة لصالح الحكومة الرشعية وأبان 

 عىل تقدم ميدا� وسيايس لحكومة الوفاق وقواتها.

فوق التي حققته قوات الوفاق يف محاور عديدة كان أبرزها وقد متثلت معامل املساندة الرتكية، من خالل الت

تحرير قاعدة الوطية العسكرية االسرتاتيجية والتي كانت متثل اللبنة األساسية التي كان يستند عليها حفرت 

لتنفيذ هجوماته عىل طرابلس والنواحي. بواسطة الط�ان اإلمارايت املس� فضال عىل أنها تعترب معقل 

 املرتزقة خصوصا التي يتم تجنيدهم من قبل روسيا واإلمارات.للميليشيات 

 وبذلك تكون تركيا قد قدمت دع� لوجيستيا وفنيا للقوات امليدانية وسالح الجو الليبي، األمر الذي

الليبي أن ينهك ميليشيا -خلق تفوقا نوعيا لقوات الحكومة الرشعية، بحيث استطاع التحالف الرتيك
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ستسالم، ك� قطعت الرضبات الجوية التي أطلقها السالح الجوي اإلمدادات حفرت ويجربها عىل اال 

العسكرية عن هذه امليليشيات ومن ضمنها اإلمدادات التي كانت تصل إىل قاعدة الوطية العسكرية، األمر 

الذي أجربها عىل االستسالم ومن تم الرتاجع إىل الوراء جراء الضعف الذي طالها بفعل قوة الخطة 

اتيجية الهادفة التي رسمتها قوات حكومة الوفاق املدعومة من تركيا هذا من جهة، وبداية تخيل االسرت 

بعض حلفاء حفرت الدولي� عنه من جهة أخرى وذلك يف ظل تلقيه هزائم ثقيلة األمر الذي أرغمهم عىل 

فرت سواء التموييل التفك� يف مراجعة حساباتهم، وذلك عن طريق بدء سحبهم للدعم الذي كانوا يقدموه لح

خصوصا بعد دخول تركيا يف املشهد الليبي القانو�  أو العسكري بعدما أصبح الج�ال رهانا خارسا لهم.

والذي يكتسب رشعيته من مذكريت التعاون املوقعة ب� البلدين، هذا األمر الذي أدى إىل إضعاف الدور 

 الفرنيس والرويس سواء سياسيا أو عسكريا يف ليبيا. 

 خضم هذا التفوق امليدا� أجرى الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان مكاملة هاتفية مع فايز الرساج ويف

بحث فيها الطرفان مستجدات الوضع امليدا�، باإلضافة إىل مناقشة الخطوات التنفيذية ملذكريت التفاهم 

ناطق الصالحية البحرية يف املوقعة ب� البلدين الخاصة بالتعاون األمني والعسكري، واملتعلقة بتحديد م

 البحر األبيض املتوسط.

ينتهج سياسة دعم معاريض   ويف نفس السياق، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان خالل مؤمتر صحفي، "من

تركيا من سوريا إىل ليبيا ملراجعة سياستهم، وباألخص من يقفون بجانب اإلرهابي� امللطخة أيديهم بالدماء 

ي يقتلون ويقمعون شعوبهم وكذا اللوبيات االنتهازية. ك� عاود التأكيد عىل أن ضد تركيا واملستبدين الذ

سياسة تركيا يف ليبيا واضحة املعامل، ألن هدفها تقديم الدعم للشعوب املظلومة التي تعا� من ويالت 

 الديكتاتوري� ودحر كل القوى التي لها خطط ومؤامرات خصوصا يف ليبيا".

يك فقد أشار إىل رضورة أن يلعب الناتو دورا هاما يف وقف العمليات العسكرية أما وزير الخارجية الرت 

الوضع   باتتلخليفة حفرت وحلفائه، ك� أكد أن تركيا تؤمن بالحل السيايس الذي يشكل السبيل الوحيد الست

 يف ليبيا ومن أجل تحقيق ذلك تسعى تركيا إىل وقف إطالق النار يف ليبيا.

https://almarsad.co.uk/
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 املشهد املغربي تطورات 
 باملغرب  19-الحالة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد کوفید

 

ماي الجاري إىل  15 باملغرب، إىل حدود 19-كوفيدوصلت عدد الحاالت املصابة بف�وس كورونا املستجد 

حالة كان من املحتمل إصابتها إال أن التحاليل املخربية أكدت  74964حالة مؤكدة، مع استبعاد  6652

حالة. وتتوزع حاالت اإلصابة حسب   3062عكس ذلك. أما الحاالت التي ال زالت تتلقى العالج فوصلت إىل  

 جهات اململكة كالتايل:

باملائة مسجلة لدى  48.9باملائة، مع  51.1جلت نسبة الذكور فقد س أما توزيع الحاالت حسب النوع،

سنة، ويعزى هذا االنخفاض   40انخفاضا إذ وصل تقريبا إىل حدود    اإلناث، أما املعدل العمري فال زال يشهد

إىل اكتشاف مزيد من البؤر التي تهم مجمعات صناعية وتجارية وكذا تجمعات  بحسب الوزارة الوصية

هي التي متثل أكرب نسبة من الحاالت املصابة، تليها الفئة   65-40زالت الفئة العمرية ما ب�  سكانية، في� ال 

سنة. أما إج�يل الحاالت املخالطة منذ بداية الوباء والتي تم التكفل بها فقد تخطت   40  -25ما ب�  

 ألف شخص. 40عتبة 

املؤكدة يف األسابيع األخ�ة ب� وعن األسباب الكامنة وراء عدم استقرار وت�ة ومؤرشات الحاالت 

االرتفاع تارة واالنخفاض تارة أخرى، فيعود أساسها إىل ظهور املزيد من البؤر الوبائية التي تهم 

أوساط املجمعات الصناعية والتجارية واملخالط� للحاالت املصابة يف هذه األماكن . باإلضافة إىل 

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


  

 

8 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي
 May 2020 15 ||العدد العاشر

 

 

 

 

 
 

 10000 تضاعفت نسبتها بشكل كب� والتي تجاوزت عتبة ارتفاع عدد التحاليل املخربية اليومية والتي

 15مارس املايض إىل حدود  02تحليل يوميا، يف ح� تخطى العدد اإلج�يل للتحاليل منذ بداية الوباء يف 

ألف تحليل. وذلك حسب ما كشف عنه مدير األوبئة بوزارة الصحة واملتحدث الرسمي  90 ماي الجاري

 .باسمها محمد اليويب

 عدد اإلصابات الجهات

 1882 جهة الدار البيضاء سطات

 1240 جهة مراكش آسفي

 946 جهة طنجة تطوان الحسيمة

 928 جهة فاس مكناس

 663 جهة الرباط سال القنيطرة

 585 جهة درعة تافياللت

 177 الجهة الرشقية

 107 جهة بني مالل خنيفرة

 75 جهة سوس ماسة

 43 جهة كلميم واد نون

 04 جهة العيون الساقية الحمراء

 02 جهة الداخلة وادي الذهب

 6652 املجموع

 

 2.9حالة وفاة، بنسبة 190إىل  أما بالنسبة لعدد للوفيات، فقد ارتفعت الحصيلة منذ بداية هذا الداء

شخص  3400 وتعرف هذه النسبة انخفاضا بفعل ارتفاع حاالت الشفاء، والتي وصلت إىل حدود باملائة،

، وترجع أسباب الصعود الذي عرفته قيد االستشفاء 46.03باملائة، بين� ال زالت  51.1أي بنسبة 

حاالت التعايف من الف�وس إىل ارتفاع هذه النسبة وسط فئة الشباب خصوصا الفئة العمرية التي 

ج املرىض املصاب� ، باإلضافة إىل مساهمة عالج الكلوروك� الخاص بعال 50إىل  40ترتاوح ما ب� 

 يف الرفع من هذه النسبة، ويف تقليص مدة حضانة الف�وس. 19-كوفيدب
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الذين أصيبوا بف�وس كورونا وهم دون سن   الناطق الرسمي باسم الوزارة كشف أيضا أن األطفال املغاربة

ن العدد باملائة م 9.40مايو الجاري، وهي نسبة تناهز  15حالة إىل حدود  625 مهسنة، بلغ عدد 14

مبعدل طفل واحد، أما نسبة الشفاء  0.16اإلج�يل للمصاب�، أما نسبة الفتك يف هذا الصنف فقد بلغت 

 آلف طفل. 100من ب�  6.2باملائة، في� تصل نسبة اإلصابة الوطنية لدى األطفال إىل  50فقد تجاوزت 

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

، مع وجود تفاوت حسب املناطق، إذ تتمركز جهة الدار 0.81يخص انتقال عدوى املرض، فقد وصل إىل 

-ثم طنجة 0.92آسفي بنسبة -تليها جهة مراكش 1.11سطات يف الطليعة بنسبة انتشار فاقت -البيضاء

عامل من العوامل الحاسمة واملساعدة للحد من انتشار ، ويعترب هذا ال0.89طوان الحسيمة بنسبة ت

 الف�وس وبالتايل االنحسار عىل مستوى أعداد اإلصابات يف سبيل تجاوز هذه األزمة الصحية.

 یونیو  10املغرب یمدد حالة الطوارئ والحجر الصحي إلی غایة 

 

ب اململكة ثالثة أسابيع الحكومة املغربية متديد حالة الطوارئ والحجر الصحي يف سائر ترا قررت

من ماي الجاري، وذلك يف إطار التداب� االحرتازية   20أخرى بعد انتهاء الفرتة الثانية من التمديد يف  

، يف ظل تذبذب منحى الوضعية الوبائية يف املغرب 19-ملواجهة تفيش ف�وس كورونا املستجد كوفيد

 ململكة. ظهور بؤر كب�ة يف بعض مدن ا من يوم آلخر وذلك بسبب
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وقد جاء إعالن ذلك بشكل رسمي من طرف رئيس الحكومة املغربية سعد الدين العث��، خالل جلسة 

مشرتكة ب� غرفتي الربملان (مجليس النواب واملستشارين)، وذلك ملناقشة التداب� الخاصة ملواجهة تفيش 

 ف�وس كورونا باملغرب

العث�� أن هناك سلسة من املشاورات سوف تعقد مع ويف خضم كلمته خالل الجلسة الربملانية أعلن  

القوى الوطنية تضم أحزاب سياسية ونقابات وطنية وجمعيات مهنية وأخرى تهم املجتمع املد� وغ�ها، 

وتعترب األوراش املزمع إنجازها ذات أهمية كربى نظرا ألبعادها االسرتاتيجية وتتعلق بالتداب� التي من 

رحلة املقبلة من أجل تخفيف الحجر الصحي، وخطط إنعاش االقتصاد الوطني وكذا الواجب اتخاذها يف امل

إعداد مرشوع قانون املالية التعدييل، وذلك كله يحتاج بحسب ترصيح رئيس الحكومة إىل االنخراط 

الج�عي ملختلف مكونات املجتمع املغريب وذلك من أجل اجتياز مرحلة جائحة كورونا وما بعدها بنجاح 

 الل مواجهة آثارها ومعضالتها. من خ

يف القطاعات  واالستعداد ملرحلة ما بعد كورونا، يجب أن تنبني ك� قال العث�� عىل زيادة االستث�ر

االسرتاتيجية الواعدة املتعلقة بقطاعات الصحة والبحث العلمي والح�ية االجت�عية وكذا األوراش املتعلقة 

كداعم� أساسي� لالسرتاتيجية الوطنية ملواجهة تداعيات ف�وس كورونا، بالتحول الرقمي والحكامة الجيدة  

وذلك باالعت�د عىل الصناعة والطاقات الوطنية لالستجابة لالحتياجات الذاتية، هذه األزمة التي أبانت 

ة يف هذه الظرفي  عىل الدور الفاعل للمجتمع املد� وخاصة فئة الشباب التي استطاعت أن تصنع االستثناء

 العصيبة.

أما في� يخص الحالة الوبائية، فقد أعرب رئيس الحكومة عن قلقه جراء ظهور البؤر الصناعية والتجارية 

بؤرة منذ  467والعائلية وغ�ها، والتي حصدت النسبة األكرب من مجموع اإلصابات، بحيث سجل املغرب 

باملائة من  56إصابة أي بنسبة  3800مارس املايض متوزعة عرب عرش جهات مبعدل  02بداية الوباء يف 

 مجموع اإلصابات املسجلة.

وقد متت املصادقة عىل مرسوم التمديد خالل املجلس الحكومي االستعجايل عن بعد، وتنص حيثيات  

يف تطبيق التداب� الالزمة واإلجراءات الوقائية املتخذة منذ إعالن حالة  املرسوم عىل رضورة االستمرار

مارس املايض وذلك من أجل ض�ن فعالية ونجاعة هذه اإلجراءات يف التصدي  20 الطوارئ الصحية يف

 لجائحة ف�وس كورونا املستجد.
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 الکفاءات املغربیة تتألق يف الداخل والخارج 

 منصف السالوي املغريب الذي عينه ترامب لقيادة الفريق املكلف بالتوصل إىل لقاح ضد كورونا

 

الربوفيسور املغريب منصف السالوي رئيسا للجنة تطوير لقاح مقاوم  األمرييك دونالد ترامبع� الرئيس 

لف�وس كورونا، وذلك من أجل اإلرشاف عىل مهمة التنسيق يف مجال األبحاث التي تجريها مؤسسات 

س البحث النظري والتطبيقي األمريكية وغ�ها من األطراف من أجل التوصل إىل لقاح فعال ضد ف�و 

 .2020كورونا قبل متم العام 

وقد تعهد الربوفيسور املغريب خالل كلمته باملؤمتر الصحفي يف رواق البيت األبيض عقب تعيينه من طرف 

ترامب، عىل التوصل للقاح سيتم إنتاج مئات املالي� من الجرعات منه بحلول نهاية العام الجاري، وذلك 

تعلقة باختبار رسيري للقاح ضد ف�وس كورونا. ك� أكد عىل اعت�دا عىل مراجعة البيانات األولية امل

 تكثيف الجهود من أجل اإلرساع بتطوير أدوية للمصاب� بالف�وس، وأيضا تحس� اختبارات تشخيص املرض.

عرش   17بأكادير جنوب املغرب، غادر يف سن    1959وللتذك� فالربوفيسور منصف السالوي هو من مواليد  

ة الطب، من تم انتقل إىل بلجيكا لدراسة البيولوجيا الجزئية ليحصل منها عىل إىل فرنسا لدراس

شهادة الدكتوراه يف علم األحياء الجزيئي واملناعة من جامعة "ليرب دو بروكسيل"، وبعد ذلك انتقل 

د ر وتحصل هناك عىل شهاديت دكتوراه يف الطب من جامعتي هارفا 27إىل الواليات املتحدة يف سن 

 عة تافتس.ومن جام
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أما في� يخص س�ته العملية، فقد تقلد العامل املغريب مناصب عديدة لدى رشكات رائدة يف مجال صناعة 

اللقاحات واألدوية أبرزها مسؤول قسم البحث والتطوير العاملي ومن تم رئيسا لقسم اللقاحات يف رشكة 

طوير، إذ ساعد يف تطوير لقاحات "غالسكو سميث كالين"، ك� اشتغل رئيسا للبحوث الصيدالنية والت

للوقاية من التهابات املعدة واألمعاء لدى األطفال، باإلضافة إىل رسطان عنق الرحم. ك� أنه كان عضو يف 

" وهي التي تعترب من الرشكات األمريكية والعاملية البارزة يف هذا املجال Modernaمجلس إدارة رشكة " 

بإجراء تجارب رسيرية ألحد اللقاحات. ك� ساهم يف مرشوع صنع  والتي كانت من األوائل الذين قاموا

أنظمة إلكرتونية صغ�ة قابلة للزرع هدفها تصحيح النبضات العصبية الشاذة وغ� املنتظمة وذلك برشاكة 

 مع رشكة "ف�يل" املتخصصة يف علم الحياة.

للف�وسات املتطورة ما   لقاح جديد  24ومن مجمل ذلك، فلقد ساهم هذا العامل املغريب يف تطوير أكرث من  

 ، كان أبرزها لقاح لف�وس إيبوال.2017-2015ب� أعوام 
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باحثون مغاربة یتمکنون من فك شفرة فیروس کورونا والحدیث عن قرب  

 التوصل للقاح

 

لتحليل ولوجيا الطبي التابع لكلية الطب والصيدلة بالعاصمة الرباط، عن التوصل نأعلن املخترب "البيوتك

الوطني "جينوم، الذي يهدف إىل  املرشوع، وذلك يف إطار 19-وفك شفرة ف�وس كورونا املستجد كوفيد

 قراءة الجينومات لجميع العينات سواء من بكت�يات أو ف�وسات، هذه الخطوة التي تفتح آفاقا كب�ا

 ومساعدا لتطوير لقاح مضاد لهذا الوباء العاملي.

براهيمي عىل أنه بالتوازي مع هذا املرشوع تم االشتعال اإلطار، أكد مدير املخترب عزيز الدين اإل ويف هذا 

حيث متت قراءة تسلسله ومقارنة تطوره جغرافيا ببلدا،  58عىل مرشوع ثان يروم إىل تحليل جينومات 

من  ر، وأنه مستقروزمنيا، ليكتشف الباحثون املغاربة أن جينات الف�وس ال تختلف كث�ا من بلد آلخ

 الناحية الجينية وهذا ما يفتح آماال واحت�الت قوية للس� نحو األمام إلنتاج لقاح مغريب لهذا الوباء الفتاك.

ويضم هذا الفريق الوطني املتميز باحث� وعل�ء من فرق بحثية يف كلية الطب والصيدلة 

ضافة إىل وزير الرتبية الوطنية واملستشفى العسكري، وجامعة محمد الخامس لعلوم الصحة، باإل 

 سعيد أمزازي والذي يعترب باحثا يف مجال املناعة.
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 یثیر جدال حول حریة التعبیر يف املغرب  22-20مشروع قانون 

 

الخاص بتقن� استع�ل وسائل التواصل االجت�عي، سيال من االنتقادات وذلك  22-20أثار مرشوع قانون 

من طرف مكونات   22.20عقب مصادقة الحكومة عليه، م� أدى إىل وصفه بقانون تكميم األفواه أو كوفيد  

 املجتمع املغريب.

والتي  14غاربة تلك املتعلقة بفحوى املادة وأبرز بنود مرشوع القانون التي القت استهجانا من طرف امل

تجرم الدعوة إىل مقاطعة بعض املنتوجات والخدمات عرب وسائل التواصل االجت�عي، وذلك بالحبس ملدة 

ألف درهم أو بإحدى العقوبت�.   50000إىل    5000سنوات وغرامة مالية قدرها من    3أشهر إىل    6ترتاوح ب�  

بتجريم من يحرض عىل سحب األموال من مؤسسات االئت�ن أو الهيئات   15  ونفس العقوبة أتت بها املادة

فقد عاقبت من يبث محتوى إلكرتو� يتضمن خربا زائفا من شأنه التشكيك   18املعتربة بحكمها، أما املادة  

يف جودة بعض املنتوجات وأنها تشكل تهديدا وخطرا عىل الصحة العامة للمواطن وترض باألمن البيئي، 

 ألف درهم. 20إىل  2000أشهر وثالث سنوات وغرامة من  6بس ملدة ترتاوح ب� بالح

وخلفت هذه املواد موجه غضب واسعة وسط الشارع املغريب، بحيث اعتربته مجموعة من 

بأنه عبارة عن قانون مصادرة الحريات  الجمعيات الحقوقية املدافعة عن حرية الرأي والتعب�

الدستور املغريب الذي يضمن م�رسة الحقوق والحريات العامة،  العامة، وأنه يرضب بعمق روح

ويشكل انتهاكا ترشيعيا ملجموعة من املبادئ املنصوص عليها يف املواثيق الدولية التي صادق عليها 
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واملواطنون الحكومة بأنها لجأت إىل هذا األسلوب لتكميم أفواه  املغرب، ك� اتهمت بعض املنظ�ت

صالح الرشكات الكربى خصوصا تلك التي طالتها حملة املقاطعة الكب�ة التي خاضها املغاربة ح�ية مل

 ة.ظاملغاربة السنة املاضية والتي كلفتها خسائر باه

وقد تُرجم هذا االعرتاض بالتوقيع عىل بيان من طرف مجموعة من املنظ�ت الحقوقية والعديد من 

لفة وأفراد املجتمع املد� يطالبون من خالله الحكومة الشخصيات السياسية والناشط� يف املجاالت املخت

ألنه يشكل انتكاسة حقيقية لحرية الرأي والتعب� باملغرب،  22-20بالتخيل التام عن مرشوع القانون 

مطالب� يف ذات الوقت باحرتام حرية التعب� والحق يف الوصول إىل املعلومة. ورفضهم ألي شكل من أشكال 

 هلك�. انتهاك حقوق املست

وأمام اللغط الكب� الذي خلفه قانون ما يسمى بتكميم األفواه وتزايد الضغط الشعبي إزاءه قررت الحكومة 

املغربية، تأجيل النظر يف املرشوع من طرف اللجنة الوزارية، وهذا ما أعلن عنه وزير العدل محمد بن 

البالد يف ظل حالة الطوارئ والحجر الصحي عبد القادر الذي أرجأ السبب إىل الظروف الخاصة التي تجتازها  

املعنية من أجل  الجهاتالتي فرضتها جائحة ف�وس كورونا، ك� قرر فتح أبواب املشاورات مع كافة 

 التوافق عىل صياغة التعديالت املطلوبة والتي تتوافق مع نص الوثيقة الدستورية والعهود الدولية.
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 املشهد الجزائري تطورات
 بالجزائر  19-ئیة لفیروس کورونا املستجد کوفیدالحالة الوبا

 

ماي  15العدد اإلج�يل لإلصابات بف�وس كورونا املستجد حسب وزارة الصحة الجزائرية إىل حدود  وصل

يف املائة من  57سنة  60و 25حالة مؤكدة، ومتثل نسبة اإلصابة يف الفئة العمرية ما ب�  6629الجاري إىل 

يف   67سنة نسبة    65ا فوق  حالة. ومتثل الفئة العمرية م  536  مجموع من الحاالت، في� بلغ عدد الوفيات

املائة من حاالت الفتك، وقد تراجعت الجزائر إىل املرتبة الثانية عربيا وراء مرص من حيث عدد الوفيات 

 بعدما كانت تحتل املرتبة األوىل من حاالت الفتك إىل غاية أبريل املايض.

مؤكدة حسب التحاليل  حالة 4812وتشمل  11.246أما الحاالت التي هي قيد العالج فقد بلغ عددها 

حالة محتمل إصابتها حسب التحليل باألشعة، ك� شهدت حاالت الشفاء ارتفاعا ملحوظا  6434املخربية و

حالة بعدما أكدت الفحوصات خلوها من الف�وس وبالتايل مغادرتها للمشايف  3271بحيث وصلت إىل 

سنة و�ثلون   60إىل    25فترتاوح ما ب�  املخصصة للعالج. وبالنسبة للفئة العمرية لألشخاص املتعاف�  

يف ح� وصل أعداد املتواجدين يف غرف العناية الصحية إىل  باملائة من مجموع الحاالت، 56نسبة 

 مريض. 21
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 وتتوزع عدد الحاالت املصابة وعدد الوفيات جغرافيا يف مجموع الواليات عىل الشكل التايل: 

 الوفياتعدد  عدد اإلصابات الواليات

   116 977 البليدة

 118 752 العاصمة الجزائر

 15   421 وهران

 20  344 سطيف

 07 328 ع� الدفىل 

 14 302 قسنطينة

 28 249 تيبازة

 08 209 تلمسان

 26 208  برج بوعريريج

 17 198 بجاية

 10 167 املدية

 14   157 ورقلة

 06 143 أم البواقي

 16 130 تيزي وزو

 07 130 تيارت

 04 115 عنابة

 07 113 الجلفة

 00 100 بشار

 07 94 معسكر 

 06 93 بسكرة 

 07 93 باتنة 

 05 89 غرداية

 05 83 سكيكدة

 04 82 ع� تيموشنت

 08 81 بومرداس
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 03   81 أدرار

 01 72 الشلف

 03 70 خنشلة

 09 68  سيدي بلعباس

 02 64 تيسمسيلت

 03 62 مستغانم

 09 56 املسيلة

 00 54 األغواط

 05 51 البويرة

 05 50 جيجل

 08 49  الوادي

 04 47 تبسة

 01 44 قاملة

 03 37 غليزان  

 00 35 النعامة

 01 34 سوق أهراس

 03 32 ميلة 

 00 22 الطارف 

 01 16 البيض

 00   06 سعيدة

 00 04 إليزي

 00 03 مت�است

 536 6629 املجموع

إطار مراقبة الوضعية الوبائية، أكد وزير الصحة الجزائري عبد الرح�ن بن بوزيد، أنه قد يتم ويف 

تشديد إجراءات الحجر الصحي وإجبارية ارتداء الك�مات يف حال تدهور الحالة الوبائية نتيجة 

 عدم التزام املواطن� بإجراءات الوقاية والحجر الصحي.
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 7ول الجزائري عبد العزيز جراد قد أعلن أن الدولة سوف تقوم بتوف� ويف هذا اإلطار، كان الوزير األ  

مالي� ك�مة واقية أسبوعيا وذلك حتى تتمكن نسبة كب�ة من املواطن� استع�لها خصوصا يف املناطق 

املترضرة من انتشار الوباء، وذلك يف إطار التداب� الصحية املتخذة من أجل تجاوز األزمة الصحية التي 

يوما  15تها جائحة كورونا. ك� أعلن أيضا عن متديد العمل بإجراءات الحجر الصحي يف الجزائر ملدة سبب

 ماي.  30إضافية، وذلك إىل غاية 

 مسودة تعدیل الدستور الجزائري بین النص وردود الفعل 

 

نع النظام الجزائري عىل الرغم م� متر به الجزائر من عوائق متعلقة بانتشار وباء كورونا، إال أن ذلك مل �

من إخراج مسودة الدستور إىل حيز الوجود، بعدما أن كان الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون قد أطلق 

 هذه املبادرة كأول إجراء لإلصالح السيايس منذ توليه مقاليد السلطة يف البالد.

عضوا برئاسة الخب�   17ملكونة من  وقد ع� الرئيس يف يناير املايض أعضاء اللجنة املكلفة مبراجعة الدستور ا

يف القانون الدويل وعضو لجنة القانون الدويل يف منظمة األمم املتحدة أحمد لعرابة، وتضم اللجنة 

 .خرباء قانوني� يف جميع التخصصات باإلضافة إىل متخصص� يف مجال حقوق اإلنسان
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سند إليها موضوع تعديل الدستور، أصدرت الرئاسة مهام اللجنة التي أُ  ءوبعد مرور خمسة أشهر من بد

اتها من طرف يالجزائري مضام� مسودة الدستور التي سيتم طرحتها للنقاش قبل التصويت عىل مقتض

 الربملان. وقد متحورت مضام� هذه الوثيقة الدستورية املعدلة يف اآليت:

عىل تحديد العهدة الرئاسية والربملانية، بحيث أن األوىل  عىل مستوى مؤسسات الدولة: نصت املسودة

ُحددت فيها العهدة يف فرتت� متتاليت� أو منفصلت�، وفي� يخص العهدة الربملانية فقد تم تحديدها يف 

فرتت� فقط، أما في� يتعلق بالسلطة فقد فوضت الوثيقة الدستورية للرئيس حق تعي� نائب له، ك� 

الوزير األول ووسعت من صالحياته، وأن يكون املسؤول األول أمام الربملان في� يخص  عززت من مكانة

 برنامجه الحكومي.

عىل مستوى الحقوق والحريات العامة: متت دسرتة العديد من الحقوق أهمها ح�ية املرأة من جميع 

م�رسة حرية الرأي   أشكال العنف، والتعويض عن التوقيف والحبس بشكل تعسفي. باإلضافة إىل الحق يف

والتعب� والحق يف االجت�ع والتظاهر وحظر كل الخطابات التي تدعو إىل الكراهية والتمييز، ك� تم توسيع 

مجال حرية الصحافة ومنع الرقابة عليها، باإلضافة إىل حرية إنشاء الجمعيات واألحزاب السياسية. وأخ�ا 

يخص منع مزدوجي الجنسية من تبوأ مناصب عليا وسامية  إلغاء ما كان مدرجا يف الدستور السابق في�

 يف الدولة.

عىل املستوى القضايئ: تم إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى املحكمة العليا من تشكيلة املجلس األعىل 

وطات  غللقضاء وذلك حسب مضمون املسودة ، بهدف تسهيل م�رسة القضاة ملهامهم بعيدا عن أي ض

ملجلس الدستوري وذلك يف سبيل تكريس مبدأ العدالة والشفافية. ك� دعت اللجنة إىل تعديل مسمى ا

واستبداله باملحكمة الدستورية وتوسيع صالحياتها واختصاصاتها من خالل إسنادها الحق يف الرقابة عىل 

ثنائية بالنظر يف مجمل الخالفات التي �كن أن تنجم ب� السلطات تالقرارات املتخذة أثناء الحالة االس

قانونية التي من املمكن أن  امل�رسات الالالدستورية، ومساهمتها بشكل أقوى يف وضع حد نهايئ لكل 

 تشوب أي عملية انتخابية مقبلة.

عىل املستوى العسكري: فقد شكل بند الس�ح للقوات العسكرية الجزائرية باملشاركة يف عمليات حفظ 

كة السالم تحت الرعاية األممية إضافة الفتة يف املقرتح الدستوري، بحيث يسمح الرئيس لهذه القوات املشار 

 يف عمليات خارج الحدود بعد التأش� واملصادقة عليها من طرف الربملان.

وفي� يخص ردود الفعل حول محتوى الوثيقة الدستورية املعدلة، فقد انقسمت ب� مؤيد ومعارض 

ملضامينها، ففئة املتفائل� بهذا املقرتح يرون أن هذه الوثيقة جاءت لتزكية الحراك الشعبي من 

بة للمطالب التي نادى إليها يف سبيل تأسيس جمهورية جديدة تقوم عىل أسس خالل االستجا
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د�قراطية، وبحسب هذه الفئة فإن الوثيقة التمهيدية أفرزت عدة مؤرشات إيجابية وذلك من أجل تحقيق 

إحداث تغي� جذري يف عدة مجاالت أهمها محاربة الفساد واستقاللية القضاء والفصل ب� السلطات 

 لحقوق والحريات األساسية. وتكريس ا

أما الفئة الرافضة، ومنها أحزاب سياسية، فأكدت أن الوثيقة املقرتحة مل تستجب لطموحات الشارع 

الجزائري الذي ناضل يف حراكه من أجل ض�ن حقوق وحريات املواطن الجزائري، بل أنها تشكل تكريس 

نود العديد من التساؤالت نظرا للبس الذي شابها ملبدأي الفردانية وثقافة االستبداد، وقد أثارت بعض الب

 الدستور يخدم السلطة ال الشعب.  نتيجة عدم دقة محتواها ألنها جاءت عامة غ� مفصلة. ك� اعتربوا هذا

فرضها انتشار وباء كورونا الذي فتك بأكرث  أن الرئاسة استغلت ما متر به البالد من ظروف ك� أكد آخرون

ر الوثيقة الدستورية وسط انشغال املواطن� يف مواجهة هذا الجائحة التي خلفت مواطن، لتمري 500من 

أرضارا ليس فقط عىل املستوى البرشي بل تخطت لتخلق تحديات كب�ة عىل املستوي� االقتصادي 

 واالجت�عي.

 أزمة بین الجزائر وإسبانیا بسبب الغاز الجزائري

 

من ماي الجاري انفصالها عن االتفاق التي كانت  9أعلنت الحكومة اإلسبانية بشكل رسمي يف 

أبرمته مع الحكومة الجزائرية بشأن است�اد الغاز الجزائري، وتفضيلها التوجه نحو است�اد الغاز 

األمرييك والذي يعترب األقل تكلفة. األمر الذي خلف رضبة قاسية لالقتصاد الجزائري الذي يعا� 

 أسعار النفط العاملية وتداعيات أزمة ف�وس كورونا.العديد من الصعوبات جراء ارتفاع 
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ث كان تؤمن احتياجات إسبانيا من الغاز مبا يها الرئيسي� بحنوبذلك تكون الجزائر قد فقدت إحدى زبائ

باملائة وذلك راجع بسبب  22.6، لتنخفض الحصة بعد ذلك إىل 2020يف املائة قبل العام  34يقارب 

النفط األمرييك، هذا األمر الذي حدى بإسبانيا للرفع من حصة استفادتها  االنخفاض الذي شهدته أسعار

من الصدارة لتصبح  باملائة وبذلك تكون الواليات املتحدة قد أزاحت الجزائر 27من الغاز األمرييك إىل 

 املصدر األول للغاز إلسبانيا بعد ما كانت تحتل الجزائر هذه املكانة منذ ثالثة عقود . 

رهاصات الزمة تتضح بعدما لوحت املجموعة اإلسبانية "ناتورجي إنرجي"، تعليق عقدها مع وقد بدأت إ

رشكة سوناطراك بشأن تسليم وتوريد الغاز الطبيعي وذلك عىل خلفية ما شهدته األسواق العاملية من 

 انهيار يف أسعار املواد الطاقية ومن بينها النفط والغاز.

دمت إسبانيا طلبا لرشكة سوناطراك من أجل التفاوض ملراجعة االتفاق أما أسباب األزمة فتتجىل عندما ق

وذلك يف ما يخص  2029وينتهي بنهاية العام  2018املربم ب� الطرف� والذي تم التوقيع عليه يف العام 

دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يف مقابل رشائها للغاز  4محور األسعار التي تم تحديدها بـ 

مرييك بأقل من دوالرين، الطلب اإلسبا� قوبل بالرفض الجزائري، وقد فرضت بنود العقد عىل إسبانيا األ 

رشاء الغاز الجزائري حتى وإن انخفضت األسعار العاملية وذلك ما ترشطه الجزائر يف بنود االتفاق من أجل 

املجموعة اإلسبانية االنفصال وفسخ تأم� عقود غاز طويلة األمد. هذا األمر الذي أشعل فتيل األزمة لتقرر  

 االتفاقية.

إنهاء االتفاق ستكون له تداعيات كب�ة عىل مداخيل الدولة التي تعيش أزمة آنية، جراء انهيار أسعار 

الذي كان يتوقع  2020املحروقات يف األسواق العاملية، األمر الذي نجم عنه خلال يف املوازنة العامة لسنة 

دوالر،  25دوالر، بين� متوسطه يف الوقت الحايل ال يتعدى  50سعار الربميل الواحد من خاللها أن تفوق أ 

هذا األمر الذي لن تقترص تداعياته عىل الجانب االقتصادي، بحيث ستخلق هذه األحداث مشاكل اجت�عية 

 وخيمة سوف تكون لها تأث�ات مبارشة عىل املواطن الجزائري. 
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 املشهد التونسي تطورات 
 بتونس  19-کوفیدالوضع الوبائي لفیروس کورونا املستجد 

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

حالة مؤكدة، وبحسب الوزارة فإن التحاليل املخربية 1035 ماي الجاري 15الصحة التونسية إىل حدود 

املشتبه إصابتها بالف�وس حسب تعربف الحالة املعتد به عامليا وفق توصيفات تجرى للحاالت املشكوك و 

وفاة جراء،  45ك� تم تسجيل  ،37862منظمة الصحة العاملية. وقد وصل إج�يل التحاليل املخربية إىل 

 حالة شفاء. 802و
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 وتتوزع الحاالت حسب الواليات التونسية تراتبيا عىل الشكل التايل: 

 عدد املتعاف� عدد الوفيات دد اإلصاباتع الواليات
 182 08 233 تونس العاصمة
 56 00 106 قبيل
 82 05 99 أريانة
 81 04 97 بن عروس
 71 05 90 مدن�
 66 07 84 سوسة
 23 00 45 قفصة 
 24 05 40 منوبة
 37 00 40 املنست�
 22 05 36 صفاقس
 26 01 36 تطاوين
 19 01 25 بنزرت
 16 01 23 قابس
 15 01 17 املهدية
 13 01 15 نابل
 08 00 08 القرصين
 04 00 08 الق�وان
 04 01 08 الكاف
 05 01 06 سيدي بوزيد
 05 00 05 توزر
 03 00 06 باجة
 04 00 04 سليانة
 03 00 03 زغوان
 01 00 01 جندوبة

 802 45 1035 املجموع

 

وتشهد تونس نوعا من االستقرار يف الحالة الوبائية، بعدما أصبحت تسجل أعداد قليلة من املصاب�، ك� 

ماي الجاري.  14إىل  10أنها مل تسجل أي إصابة بف�وس كورونا املستجد يف الفرتة املمتدة ما ب� 

ة واملستجدة، أنه لكن عىل الرغم من ذلك أكدت املديرة العامة للمرصد التونيس لألمراض الجديد

يوما من دون تسجيل إصابات، حتى يتسنى القضاء عىل ف�وس كورونا املستجد   40ال بد من مرور  

يف تونس، ك� أشارت أن خطورة انتشار الوباء الزالت مرتفعة، لذلك دعت املواطن� إىل مواصلة 
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ت الطبية وتطبيق رشوط الصحة االلتزام برشوط الحجر الصحي املوجه، مع تذك�ها بأهمية ارتداء الك�ما

 والسالمة املرتبطة بالنظافة والتباعد االجت�عي.

في� كان وزير الصحة التونيس عبد اللطيف امليك، قد أعلن أن تونس تعيش استقرارا هشا يف مكافحتها 

بالرغم  مش�ا إىل أن البالد يف مرحلة الخطوط األوىل من االستقرار، مؤكدا عىل أن الوضع لف�وس كورونا،

من أنه يوحي مبؤرشات إيجابية بخصوص الحد من انتشار الوباء، إال أنه من املمكن أن ينفلت يف أي لحظة 

إذا مل يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي بشكل سليم. لذلك فهذه اإلجراءات تتطلب بحسب الوزير قدرة 

التونيس يف مكافحة ف�وس كورونا  توجيهية كب�ة من الدولة والتزاما ذكيا من املواطن إلنجاح املسار

 املستجد.

 القلیبي األمین العام السابق لجامعة الدول العربیة  الشاذليوفاة 

 

ماي الجاري، وفاة األم� العام السابق لجامعة الدول العربية  13أعلنت وزارة الثقافة التونسية بتاريخ 

وذلك إبان انتقال   1979، وقد تقلد منصب األم� العام يف العام  95القليبي عن عمر يناهز    الشاذيل

توقيع رئيسها آنذاك  مقر الجامعة من القاهرة إىل تونس نتيجة مقاطعة الدول العربية ملرص جراء

. ليستمر يف هذا املنصب إىل حدود 1978أنور السادات اتفاقية سالم مع إرسائيل (كامب ديفيد) عام  

نتيجة تقديم استقالته والتي تزامن موعدها مع حرب الخليج الثانية. هذه الحرب التي   1990العام  

ييك عىل العراق إبان غزو األخ� كانت سببا رئيسيا إلنهاء مهمته وذلك بسبب رفضه الهجوم األمر
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للكويت، عىل الرغم من دعمه للكويت التي تعرضت للعدوان، لكن يف املقابل أعلن رفضه القاطع ألي 

تدخل أجنبي الذي ال يقوم عىل أساس الرشعية الدولية، بحيث قال يف نص استقالته أن هذا التدخل له 

 "مآرب معروفة وحاجات يف نفس يعقوب".

ذا الحدث أرسل الرئيس التونيس قيس سعيد برقية تعزية إىل أرسة القليبي جاء يف ثناياها: وعىل إثر ه

"التاريخ سيذكر الدور املتميز للفقيد يف عديد املجاالت، وخاصة يف مجال الثقافة والفكر، إىل جانب 

 اضطالعه باألمانة العامة لجامعة الدول العربية وإسهاماته الفكرية الكب�ة".

القليبي مبكانة متميزة بفي الذاكرة التونسية، فقد بدأ حياته العملية بالتدريس يف  الشاذيل وقد حيض

، وقد تقلد 1957معاهد الدراسات العليا، ليلتحق بسلك التدريس الجامعي يف العام  املعاهد الثانوية ثم

ساسية لقطاعات مناصب عديدة داخل تونس وخارجها. بحيث كان للراحل دور مركزي يف وضع اللبنات األ 

، إذ كان له الفضل 1958منصب مدير عام لإلذاعة والتلفزة التونسية العام  الثقافة واإلعالم، بحيث شغل

، حاول من خالل تقلده منصب وزير للثقافة توضيح رؤية 1961يف تأسيس وزارة الشؤون الثقافية يف العام  

ع�ر الفرنيس. بحيث متيز بثقافته العروبية ثقافية حداثية تكشف عن الهوية الوطنية منفصلة عن االست

وكذا انفتاحه عىل الثقافات والحضارات األخرى، بحيث كان يعترب الفعل الثقايف سالح هام يف سبيل التحرر 

 الحضاري.

مل تقف مناصب الشاذيل القليبي عند هذا الحد، بحيث عينه الحبيب بورقيبة رئيس تونس آنداك رئيسا 

ثم وزارة اإلعالم   1976، لتعود إليه حقيبة وزارة الثقافة من جديد يف العام  1974العام  للديوان الرئايس يف 

 .1978يف العام 

ي أيضا كاتبا ومؤلفا متميزا نرشت له العديد من الكتب واملقاالت واألبحاث يف املجاالت يبوقد كان القل

أمة تواجه عرصا جديدا"، "من قضايا "الثقافة رهان حضاري"، " السياسية الثقافية واألدبية، كان أبرزها:

 الدين والعرص، "العرب أمام قضية فلسط�".

 

 تحقیق حول دعوات مجهولة إلسقاط الحکومة التونسیة وحل البرملان

انطلقت منذ بداية هذا الشهر حمالت مجهولة عرب مواقع التواصل االجت�عي من طرف جهة تسمي 

"ثورة الجياع" تدعو إىل إسقاط الحكومة وحل الربملان  تحت عنوان نفسها " هيئة اإلنقاذ الوطني"

واألحزاب وتعطيل العمل بالدستور والقوان� التي جاءت ما بعد الثورة التونسية بل وحتى تغي� 

الهوية عرب مجموعة من الصفحات  والنظام الحايل. بحيث دعا القامئون عليها وهم مجهول
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وأيضا  الواليات التونسية، وتنظيم فرق لح�ية االعتصامات، الفيسبوكية إىل تشكيل تنسيقيات يف مختلف

 إنشاء مجموعة من الصفحات الخاصة بالجانب اإلعالمي وكذا تأم� مصادر متويل هذه الحملة.

وعىل إثر تصاعد هذه الحمالت التي تدعو إىل إسقاط نظام الحكم بسلطتيه التنفيذية والترشيعية تم فتح تحقيق  

النيابة العمومية، ضد صفحات تعمدت الدعوى للفوىض والتخريب وذلك بعد تلقيها للعديد من  من طرف 

التقارير األمنية التي تفيد إىل انتشار واسع لهذه الدعوات التحريضية ضد مؤسسات الدولة وتعطيل س� عملها،  

 تحديد هويتها، من أجل  وقد توسع التحقيق من أجل التعرف عىل األطراف الداعية إىل نرش الفوىض وبالتايل 

القبض عليها والتحقيق معها قصد معرفة الحقيقة الكاملة حول القضية ما إذا كان األمر مرتبط بحرية التعب�  

 والرأي املنصوص عليها وفق الدستور، أو يدخل ذلك يف إطار الجرائم التي يحاسب عليها القانون. 

 التونسي� إىل أن هذه الحمالت والتي تدعو إىل ثورة عىل نظام  ويف إطار ذلك، أكد العديد من املحلل� السياسي� 

الحكم من إسقاط النظام وحل الربملان، هي حمالت لها خلفية تحريضية، تقف وراءها العديد من األطراف  

 الداخلية التي متثل أجندات خارجية لقوى إقليمية داعمة لفكرة الثورات املضادة. 

ب الربملان التونيس عن استيائهم خصوصا الذين ينتمون للتحالف الحكومي  وعىل إثر هذه القضية، عرب نوا

بحيث عربوا عن رفضهم ملثل هذه امل�رسات التي تهدف إىل املس باألمن والسالمة العامة للبالد، مستغلة  

الظرفية الحالية التي متر منها تونس جراء انخراط جميع مؤسسات الدولة ومكونات املجتمع املد� يف  

 اجهة وباء كورونا، وذلك بهدف الوصول إىل إرباك املسار الد�قراطي الذي شهدته تونس. مو 
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 تونس بین تقلص العجز التجاري وارتفاع التضخم السنوي 

 

، إحصائيات تفيد بتقلص العجز التجاري التونيس خالل 2020ماي  13نرش املعهد التونيس لإلحصاء يف 

مليون دوالر، ليصل  515مليار دينار أي ما يعادل  1.5وذلك بحوايل  2020األشهر األربعة األوىل من سنة 

مليار دوالر خالل نفس  2.1مليار دينار أي ما يعاجل  6.33مقابل  مليار، 1.66دينار أي حوايل  4.84إىل 

 الفرتة من السنة املاضية.

لصادرات التونسية بنسبة إىل الرتاجع الكب� الذي عرفته ا وقد فرس املعهد أسباب هذا التقلص يف العجز

وقد أشارت اإلحصائيات إىل تسجيل تراجع حاد عىل مستوى  باملائة. 21.5باملائة والواردات بنسبة  20.6

باملائة، ك� شهدت الواردات نفس الرتاجع خالل  48.9الصادرات يف شهر أبريل املايض بنسبة وصلت إىل 

جاء ذلك مرتبط بالظرفية التي متر منها البالد نتيجة  باملائة. وقد 46.8أبريل املايض وبنسبة وصلت إىل 

 .19-التحديات التي تواجه االقتصاد التونيس جراء أزمة كوفيد

باملائة خالل شهر  6.3ويف املقابل، فقد ارتفع حجم التضخم السنوي بوث�ة أرسع بقليل ليصل إىل نسبة 

، وكان البنك املركزي التونيس قد توقع يف 2020باملائة يف مارس  6.2أبريل املايض، بعدما ما كان سجل 

 باملائة خالل هذه السنة. 5.3فرباير املايض تراجع يف نسبة التضخم إىل 

وقد أفاد صندوق النقد الدويل يف أبريل املايض إىل أنه تم التوصل إىل اتفاق متويل جديد مع تونس، 

ر الناجمة عن جائحة كورونا أنه ملواجهة ومعالجة اآلثا 745وقد أكد الصندوق الذي أقرض تونس 
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. ك� تعمل تونس من جانب آخر عىل ض�ن قرض لدعم إصدار 2020سيبدأ يف النصف الثا� من سنة 

 السندات من أحد بلدان مجموعة السبع.

باملائة، وذلك  4.3ومن خالل ذلك، تتوقع السلطات التونسية انك�شا يف االقتصاد الوطني قد يصل إىل 

هيار الذي شهدته مجموعة من القطاعات الحيوية بسبب جائحة كورونا، وعىل رأسها القطاع راجع إىل االن

مليار  1.4السياحي الذي يعترب املصدر الرئييس للعملة الصعبة واملهدد بخسارة عائدته التي تصل إىل 

 دوالر.
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 املشهد اللیبيتطورات 

 بلیبیا  19-الوضعیة الوبائیة لجائحة فیروس کورونا کوفید

 ماي  15التابع لحكومة الوفاق املعرتف بها دوليا أنه إىل غاية  أعلن املركز الوطني الليبي ملكافحة األمراض

حالة من ف�وس كورونا  28 حالة نشطة. وبالتوازي، أعلن املركز عن شفاء 33، من ضمنها 46تم تسجيل 

جها من إيجابية إىل سلبية، باإلضافة إىل املستجد، بحيث أكدت التحاليل التي أجريت للمصاب� تحول نتائ

وذلك عقب تلقيهم  التصوير املقطعي الذي أكد سالمة جهازهم التنفيس وفق لتقارير األطباء املعالج�،

حاالت وفيات منذ اإلعالن عن أول إصابة  3للرعاية الصحية الالزمة، أما في� يخص الفتك فقد وصل إىل 

 .19ذلك نتيجة املضاعفات التي سببها ف�وسا كورونا املستجد كوفيد و  لف�وس كورونا املستجد بليبيا

 

فحص مخربي للكشف عن ف�وس كورونا  4155قد أجرى  املركز الوطني الليبي ملكافحة األمراض، كان

املستجد منذ بدء تفيش الف�وس، وقد توزعت العينات حسب نرشة الوضع الوبايئ التي يصدرها املركز، 

 عينة باملنطقة الرشقية. 1150باملنطقة الغربية و عينة 3005إىل 

ويف إطار جهوده املبذولة يف مكافحة ف�وس كورونا، أعلن املركز الرشوع مبسح شامل للكشف عن 

ف�وس كورونا وتحديد نسب انتشاره يف البالد، وأكد مدير املركز بدر الدين النجار أن املسح يبدأ 

زارة وأبو سليم وسوق الجمعة، وقد أوضح النجار أن املسح وهي ع�  بثالث بلديات يف طرابلس.
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الشامل سيتم االستناد عليه كدليل علمي يف معرفة نسبة انتشار الف�وس بحسب املناطق، وأبضا يف تنفيذ 

 اإلجراءات االحرتازية أو التخفيف منها.

ستخدام بالزما األشخاص وكانت قد وافقت اللجنة الوطنية للسالمة الحيوية واألخالقيات الطبية عىل ا

املتعاف� من ف�وس كورونا املستجد كمصدر للعالج، وقد جاءت املوافقة بناءا عىل مقرتح قدمته اللجنة 

العلمية االستشارية التابعة للمركز الوطني ملكافحة األمراض. وقد اشرتطت اللجنة موافقة املصاب قبل 

 خلو البالزما املستخدمة من أمراض معدية أخرى. استع�ل البالزما يف عملية العالج مع التأكد من

 

 

 املشهد املوریتاني تطورات 
 موریتانیا تخفق يف املحافظة یلع استقرار الوضعیة الوبائیة

 

بعدما أعلنت موريتانيا يف أواخر أبريل املايض عن شفاء جميع الحاالت التي كان قيد العالج من ف�وس 

، وبالتايل خلوها من اإلصابات، عرفت البالد انتكاسة يف السيطرة عىل الف�وس 19كورونا املستجد كوفيد 

حالة الزالت  20ري. منها ماي الجا 15حالة إصابة بف�وس كورونا املستجد إىل حدود  29بعد تسجيل 

شخص قيد الحجر الصحي يف عموم الرتاب املوريتا�. ك� بلغ إج�يل عدد  472نشطة، ك� أنه يتواجد 

حالة، وحالة  21فحص، وتتمركز الحاالت النشطة يف نواكشوط العاصمة بـ  2217التحاليل املخربية 

 يف العصاية وأخرى يف الحوض الغريب.

لوبائية، أكد وزير الصحة املوريتا� الذي حجر نفسه وذلك بعد إصابة أقرب وبفعل تطور الحالة ا

باملائة من الحاالت املصابة يف موريتانيا يت�ثلون للشفاء دون أن  80معاونيه بف�وس كورونا، أن 

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
 May 2020 15 ||العدد العاشر

 

 

 

 

 
 

باملائة تظهر   5باملائة منهم يشعرون بعالمات بسيطة وحميدة، في�    10تظهر عليهم أعراض الف�وس، وأن  

 عليهم أعراض متطورة والتي تستوجب التدخل املبكر والعاجل.

وبعد ارتفاع عدد اإلصابات، أعلن الوزير بأن البالد متر مبرحلة خط�ة من انتشار الف�وس، مؤكدا أن 

موريتانيا انتقلت إىل املرحلة الثانية من تفيش الوباء، بعد أن اتخذ منحى اإلصابات خطا تصاعديا خاطفا، 

ي دفع السلطات إىل إعادة العمل بجميع التداب� االحرتازية والوقائية التي كان معمول بها، بعد األمر الذ

 أن كانت أن رفعتها بعد مالحظة بعض االستقرار يف الحالة الوبائية.

 ترکیا تدعم موریتانیا يف مکافحة فیروس کورونا

 

تانية ملكافحة وباء كورونا املستجد من قامت تركيا بتجديد دعمها واستعدادها ملساعدة للحكومة املوري

خالل تقديم أوجه الدعم الالزمة يف هذا املوضوع. وقد جاء ذلك، خالل مباحثات جمعت وزير الخارجية 

س�عيل ولد الشيخ أحمد، والسف� الرتيك بنواكشوط، جيم كاهيا أوغلو، بحيث أكد األخ� إ املوريتا� 

ا يف ظل هذه الظرفية الخاصة التي تقتيض التعاون ملواجهة تحديات استمرار تقديم بالده الدعم ملوريتاني

. ويف هذا اإلطار أشاد السف� بالتداب� واإلجراءات التي اتخذتها موريتانيا ملواجهة انتشار 19كوفيد 

 هذا الوباء.
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خص يف هذه انه للدعم التي قدمته تركيا لبالده وباأل نومن جانبه، أعرب وزير الخارجية املوريتا� عن امت

الظرفية الصعبة ملواجهة اآلثار والتداعيات الناجمة عن انتشار ف�وس كورونا. ك� تناولت املباحثات أوجه 

 عالقة التعاون التي تربط البلدين وسبل تعزيزها يف ظل الظروف الحالية.

يا مع نظ�ه يف نفس السياق، كان قد أجرى وزير الخارجية الرتيك مولود تشاووش أوغلو، اتصاال هاتف 

س�عيل ولد الشيخ، أبدى فيه تضامن تركيا الكامل ملوريتانيا يف ظل هذه الجائحة العاملية. ك� إ املوريتا� 

أكد استعداد بالده تقديم الدعم الالزم ملساعدة الحكومة املوريتانية يف ظل مواجهتها لتداعيات كورونا. 

زة التي تربط البلدين، ويف هذا اإلطار أبدى الجانبان وقد مثن ولد الشيخ من جانبه عىل العالقات املتمي

استعداده� للعمل من أجل تطوير وتنمية هذه العالقة، هذه األخ�ة التي تتخللها وجود رشاكات 

واتفاقيات ب� البلدين، يف عدة مجاالت أبرزها الصيد واالقتصاد البحري والزراعة وكذا املعادن واملجال 

 توطيد ذلك باتفاقية ح�ية وتعزيز االستث�رات ب� البلدين. ضافة إىلالسياحي، باإل 

ويف إطار املبادرة الرتكية الداعمة ملوريتانيا يف ظل الجائحة، سلم الهالل األحمر الرتيك مساعدات طبية 

للحكومة املوريتانية عبارة عن املستلزمات األساسية الالزمة ملواجهة التحدي الصحي الذي يفرضه ف�وس 

ثر الكب� يف دعم السلطات ا. وخالل ذلك أكدت الحكومة املوريتانية أن هذه املساعدة سيكون لها األ كورون

-الصحية املوريتانية لتعزيز مجال الوقاية باعتباره أحد الطرق الرئيسية واألساسية ملكافحة ف�وس كوفيد

19. 

 مشارکة الرئیس املوریتاني يف اجتماع لدول عدم االنحیاز 

س املوريتا� محمد ولد الشيخ غزوا� يف الرابع من ماي الجاري، من العاصمة نواكشوط عرب شارك الرئي

تقنية الفيديو يف القمة الطارئة ملنظمة دول عدم االنحياز والتي تتوىل أذربيجان رئاستها، والتي ناقشت يف 

لكفيلة التي من املمكن موضوعها الرئييس التداعيات التي خلفتها جائحة ف�وس كورونا املستجد والسبل ا

، والعمل عىل تنسيق 19-لة ألزمة ف�وس كوفيديأن تسهم من خاللها املجموعة للتصدي للمخلفات الثق

 الجهود ملكافحة هذه الجائحة العاملية ومواجهة آثارها الوخيمة عىل الجانب� االقتصادي واالجت�عي.

والتي تستوجب معها رضورة  19-كوفيدوقد تناول املشاركون يف مداخلتهم املخاطر التي أفرزتها جائحة 

قيام تعاون وتضامن دويل ملجابهتها من أبرزها إلغاء ديون دول العامل الثالث وكذلك املساعدة 

 بتمويالت يف سبيل إنقاذ االقتصادات التي انهارت جراء هذا الوباء العاملي.
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لجانب الذي أشار إليه الرئيس املوريتا� خالل مداخلته، بحيث دعا دول عدم االنحياز إىل دعم مقرتح هذا ا

إلغاء ديون القارة اإلفريقية، وذلك يف سبيل تسهيل جهودها ملكافحة ف�وس كورونا املستجد وذلك نظرا 

 للتحديات التي تواجهها جراء هذا الحدث العاملي.

اركة إىل الدفع مبزيد من تضافر الجهود والخربات، وتكثيف التعاون والتنسيق ب� ك� دعا أيضا الدول املش

املنظومة الدولية البتكار األساليب الناجعة ملجابهة التحديات املكلفة التي أفرزتها أزمة ف�وس كورونا. 

النقد الدويل مثمنا يف الوقت ذاته باملبادرات الفعالة التي أطلقتها مجموعة من التكتالت منها صندوق 

والبنك الدويل، ومجموعة العرشين ونادي باريس، وذلك يف سبيل تخفيف مديونية الدول الفق�ة والتي 

 )1(تواجه تحديات تراكمت وث�تها بشكل كب� خالل جائحة كورونا.

 

  

 

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