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 ق  املشهد اللیبي يف ظل التفوق املیداني لقوات حکومة الوفا  

 تطورات الحالة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد باملنطقة املغاربیة  
 املغرب بین الرکود االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة  

 وفاة عبد الرحمان الیوسفي أیقونة التاریخ السیاسي املغربي الحدیث   

 الجزائر تترأس مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفریقي  

 حقیقة نشر قوات "أفریکوم" بتونس  

 ة يف لیبیا  یلع الرغم من هزیمته .... جرائم حفتر متواصل  

 موریتانیا تطالب بإلغاء دیون القارة اإلفریقیة ملواجهة جائحة کورونا  

 هذا العدد: يف
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 المرصد المغاربي

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

فی لیبیا، تونس، املغاربي 

 وموریتانیا الجزائر، املغرب

 د. نورة الحفیان: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

 "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 

 املرصد منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تقدیم

، يتناول أهم التحوالت التي شهدتها الدول املغاربية (املغرب، الجزائر، 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 

 

 املغاربي  رصدحدث امل
 تطورات املشهد اللیبي يف ظل التفوق املیداني لقوات حکومة الوفاق 

 

ال زالت قوات الوفاق تلحق مزيدا من الهزائم مبيليشيات خليفة حفرت يف املناطق املحورية التي كانت ال 

باعتبارها آخر املعاقل لتنفيذ هج�تها عىل العاصمة طرابلس واملدن املحيطة تزال تحت سيطرة األخ�ة 

 بها.

انيا ودور حيوي يف حسم فقد تقدمت قوات الوفاق يف محاور اسرتاتيجية لها مكانة هامة ميد

املعركة املوسومة عملية "عاصفة السالم " لصالحها، إذ واصلت قوات الجيش الليبي (الوفاق) تدم� 

العسكرية مليليشيات حفرت املدعومة خارجيا، وتَبلور ذلك من خالل تدم�ها لثا� منظومة   املقومات

من مايو، وهي عبارة عن مدفعية مضادة للطائرات كانت  17للدفاع الجوي الروسية "بانست�" يف 
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لليبي. ك� نُقلت من اإلمارات إىل ليبيا وباألخص إىل قاعدة الوطية لدعم هجوم حفرت عىل املحور الغريب ا

تم القضاء أيضا برضبات سالح الجو الليبي عىل طائرة صينية الصنع دعمت بها اإلمارات أيضا سالح الجو 

ن للذخ�ة وعربة صواريخ غراد، ومثا� آليات مسلحة داخل ز التابع لخليفة حفرت، ك� قضت عىل ثالث مخا

وجريح، وكل ذلك تم بعد شن سالح الجو   عنرص من ميليشيا حفرت ما ب� قتيل  12القاعدة، ك� تم تحييد  

غارة استهدفت متركزات لهذه امليليشيات. وعىل إثر ذلك  57التابع لقوات الوفاق رضبات جوية تجاوزت 

أعلن قائد املنطقة الغربية لقوات الوفاق عن سيطرتهم عىل قاعدة الوطية االسرتاتيجية ومحيطها بالكامل 

عترب أن تحريرها أثبت فشل منطق ميليشيا خليفة حفرت. وقد شكل بعد دحر ميليشيا حفرت منها، ك� ا

هذا األمر، انتصارا نوعيا لقوات الوفاق باملنطقة الغربية، خصوصا أن القاعدة كانت تشكل املعقل الرئييس 

 لهجومات حفرت. 

بلس، كلم جنوب غرب العاصمة طرا  100ك� سيطرت قوات حكومة الوفاق عىل مدينة األصابعة املتواجدة  

بعد اشتباكات ضارية مع مليشيا حفرت التي تحصنت داخل املدينة بعد هروبها من قاعدة الوطية عقب 

سيطرة قوات الوفاق عليها ومسح منطقتها بالكامل، ك� جاء هذا التطور امليدا� بعد السيطرة أيضا عىل 

اق للسيطرة عىل بلدات أخرى دريس. هذا األمر الذي فتح املجال أمام قوات الوفإ منطقة جندوبة وأوالد 

وهم ما تم بالفعل من خالل اسرتجاع  وتحرير تيجي وبدر املوجودين جنويب غرب طرابلس من قبضة 

ميليشيا حفرت. وقد شكل ذلك، أي تحرير األصابعة وتيجي وبدر أهمية اسرتاتيجية يف متوقع قوات الوفاق، 

م جنوب رشق طرابلس ألنها محطة مهمة لقطع كل 90بحيث اشتد الحصار عىل مدينة ترهونة املتواجدة 

 طريق اإلمدادات العسكرية لحفرت وميلشياته جنوب طرابلس.

ك� أعلنت قوات الوفاق سيطرتها الكاملة عىل مواقع مهمة جنويب طرابلس بحيث قامت بالتقدم عىل 

 ومن تم بسطت محوري صالح الدين واملرشوع وبالتايل اقتحام مواقع مهمة كانت تحتلها ميليشيا حفرت

سيطرتها عىل مبنى جوازات صالح الدين، ومعسكر التكيايل.  وعىل إثر هذا التقدم يف هذه املحاور، متكنت 

قوات الجيش الليبي (الوفاق) من إحكام سيطرتها عىل العديد من املعسكرات منها معسكر حمزة، ال�موك 

 ها ميليشيات حفرت لتنفيذ رضباتها.والصواريخ هذه املعسكرات التي كانت تشكل منابع تنطلق من

طائرة شحن عسكرية لنقل مرتزقة  15من مايو هبوط أكرث من  25ك� رصد الجيش الليبي (الوفاق) يف 

روس يف مطار بني وليد جنوب رشق العاصمة طرابلس، وذلك بعد فرارهم من محاور املعارك يف 

من الذخائر والعتاد العسكري. ويف   كل من جنوب طرابلس وترهونة. ك� أنها شحنت كميات كب�ة

إطار هذا املوضوع كانت القيادة العسكرية األمريكية يف إفريقيا "أفريكوم" قد أكدت أن روسيا 
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أرسلت يف اآلونة األخ�ة مقاتالت عسكرية إىل ليبيا لدعم مرتزقة رشكة "فاغنز" التي تقاتل لصالح ميليشيا 

 حفرت.

قتحمت متركزات مهمة كانت تحت طائلة ميليشيا حفرت يف محاور وقد عززت قوات الوفاق مواقعها وا

جنويب طرابلس يف كل من الكازيرما والخلة وع� زارة. ك� تقدمت نحو مواقع اسرتاتيجية مبطار طرابلس 

من ميليشيا حفرت يف  15القديم ومحيطه. هذا التقدم امليدا� يف عدة محاور مكن جيش الوفاق من أرس 

يب العاصمة طرابلس. ك� متكن من تدم� عدة آليات وتحييد عدد من عنارص ميليشيا محور الخلة جنو 

 حفرت مبناطق قرب مدينة رست الساحلية.

مع متكن قوات الوفاق من السيطرة عىل أهم املواقع واملعسكرات االسرتاتيجية وتحريرها من أيدي مليشيا 

ساسيا للقضاء عىل هذه امليليشيات بشكل كامل، حفرت ومع التقدم عىل محور ترهونة التي تعترب مركزا أ 

ية والقذائفية لحفرت قريبة جدا، وذلك تزامنا مع السيطرة خباتت قضية إنقاذ طرابلس من الهج�ت الصارو 

 الكاملة عىل املطار القديم يف العاصمة.

التابعة للحكومة الرشعية وبعد مرور أكرث من شهر عىل عملية "عاصفة السالم" التي أطلقتها قوات الوفاق  

املعرتف بها دوليا، استطاعت هذه األخ�ة من خاللها قلب املعادلة امليدانية لصالحها وانتقلت من موقع 

دفاعي إىل موقع هجومي استطاعت عىل إثره تحقيق انتصارات اسرتاتيجية نوعية دحرت خاللها ميليشيا 

حور الساحل الغريب الليبي، وقد كان لرتكيا الحليف حفرت وجعلتها تتكبد خسائر ال حرص لها خصوصا يف م

الرئييس للحكومة الرشعية دور فاعل ورئييس يف مساعدة قوات الوفاق يف قلب موازين القوة لصالحها عن 

 طريق دعمها عسكريا وأمنيا وذلك تطبيقا لنصوص مذكريت االتفاق املربمة ب� الطرف�.

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

وصلت عدد الحاالت املصابة بف�وس كورونا 

مايو  31 باملغرب، إىل حدود 19-كوفيداملستجد 

حالة مؤكدة، مع استبعاد 7807الجاري إىل 

حالة كان من املحتمل إصابتها إال   201332

أن التحاليل املخربية أكدت عكس ذلك. أما 

لتي ال زالت تتلقى العالج الحاالت ا

 حالة.  2143فوصلت إىل 
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 وتتوزع حاالت اإلصابة حسب جهات اململكة كالتايل:

 عدد اإلصابات الجهات

 2635 جهة الدار البيضاء سطات

 1337 جهة مراكش آسفي

 1100 جهة طنجة تطوان الحسيمة

 1001 جهة فاس مكناس

   703 جهة الرباط سال القنيطرة

 586 تافياللتجهة درعة 

 187 الجهة الرشقية

 109 جهة بني مالل خنيفرة

  89 جهة سوس ماسة

 43 جهة كلميم واد نون

 05 جهة العيون الساقية الحمراء

 05 جهة الداخلة وادي الذهب

 7807 املجموع

باملائة مسجلة لدى اإلناث،  48باملائة، مع  52أما توزيع الحاالت حسب النوع، فقد سجلت نسبة الذكور 

سنة، ك� الزالت الفئة   35يف ح� املعدل العمري فال زال يشهد  انخفاضا إذ وصل تقريبا إىل حدود  

 40 -25لفئة ما ب� هي التي متثل أكرب نسبة من الحاالت املصابة، تليها ا 65-40العمرية ما ب� 

ألف   40سنة. أما إج�يل الحاالت املخالطة منذ بداية الوباء والتي تم التكفل بها فقد تخطت عتبة  

 شخص.
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باملائة ظهرت عليهم أعراض بسيطة أو مل تظهر   90أما في� يخص الوضعية الرسيرية للمصاب�، فإنه قرابة  

ائة هي حاالت ما ب� البسيطة واملتوسطة، أما في� بامل 8، و19-عليهم أي أعراض أو مؤرشات مرض كوفيد

 2يخص الحاالت الحرجة والتي هي موجودة يف غرف العناية املشددة أو اإلنعاش فقد انخفضت إىل دون  

من بينها يف جهة الدار البيضاء  7حالة،  18بأقسام ويف جميع جهات اململكة إال  بحيث مل يتبَق   .باملائة

حاالت مبراكش آسفي، وحالة واحدة بفاس مكناس. أما  4ة تطوان الحسيمة، ثم حاالت بطنج 6سطات، و

 أيام. 6في� يخص مدة حضانة الف�وس فقد انخفضت إىل 

وعن األسباب الكامنة وراء انخفاض وت�ة ومؤرشات الحاالت املؤكدة يف األسبوع� األخ�ين، فيعود أساسها 

جديدة بحيث أصبحت مناطق خالية من الف�وس، أو إىل عدم تسجيل بعض جهات اململكة إلصابات 

الحالة الوبائية ما ب� جهات اململكة بحيث  يفتفاوت تسجيل إصابات قليلة يف مناطق أخرى، مع وجود 

 سطات التي تسجل أعىل معدل إصابات يومي. -تبقى الجهات الكربى ومن أبرزها جهة الدار البيضاء

يومية فقد ارتفع عددها وتضاعفت نسبتها بشكل كب�  بحيث تجاوزت أما في� يخص التحاليل املخربية ال

مارس املايض  02تحليل يوميا، يف ح� تخطى العدد اإلج�يل للتحاليل منذ بداية الوباء يف  10,000عتبة  

 وذلك حسب ما كشف عنه البيانات اليومية لوزارة الصحة. ،تحليال 205.855مايو   31وإىل حدود 

 204مايو إىل  31فقد لوحظ استقرار عىل مستوى هذه الفئة لتصل إىل حدود  عدد للوفيات،أما بالنسبة ل

باملائة منهم كانوا يف حالة حرجة.   82باملائة، ففي� يخص الحالة الرسيرية للمتوف�    2.62حالة وفاة، بنسبة  

شخص  5,459مايو 31وتعرف هذه النسبة انخفاضا بفعل ارتفاع حاالت الشفاء، والتي وصلت إىل حدود 

يوما منذ  14إىل  10باملائة، وذلك راجع إىل مرور مدة الشفاء االعتيادية التي ترتاوح ما ب�  70أي بنسبة 

تسجيل الحالة اإليجابية، يف ح� يعتمد اإلعالن عن حاالت املتعاف� عىل ثالثة معاي� وهي: تحسن 

رة املصاب يف غضون ثالثة أيام بعد استك�ل العالمات الرسيرية للمريض، عدم تسجيل ارتفاع درجة حرا

 ساعة.  24العالجات الرضورية، وأخ�ا التأكد من سلبية عينت� متتابعت� تفصل بينه� مدة 

عاما من التعايف من ف�وس كورونا املستجد، وذلك   110ويف سابقة من نوعها، متكنت سيدة تبلغ من العمر  

 الجامعي الحسن الثا� مبدينة فاس، وقد تعافت السيدة فاطمة من بعد تلقيها العالج باملركز االستشفايئ

 يوم حيث تم التكفل بها وفق الربوتوكول العالجي املعتمد من طرف وزارة الصحة. 26املرض بعد 

كشف يف إحدى لقاءاته الصحفية اليومية الخاصة   قدوكان مدير األوبئة بوزارة الصحة محمد اليويب  

 19-كوفيدلوبائية باململكة، أن معدل املدة الزمنية املتعلقة بشفاء املصاب� ببعرض تقارير الحالة ا

أيام بعد العالج   6يوما، ك� أردف القول بأن هناك حاالت متاثلت للشفاء يف غضون    12باملغرب هو  

يوما وذلك كحد أقىص.   22وذلك كحد أد�، بين� كانت هناك حاالت مل تت�ثل للشفاء إال بعد مرور  
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. والجدول التايل يب� عدد الوفيات واملتعاف� والحاالت النشطة باملائة قيد االستشفاء   27.84ن� ال زالت  بي

 حسب الجهات وهي كالتايل:

 عدد الحاالت قيد العالج عدد املتعاف� عدد الوفيات الجهات

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

 53 1235 51 جهة مراكش آسفي

 132 931 37 جهة طنجة تطوان الحسيمة

 41 933 27 جهة فاس مكناس

 66 626 11 جهة الرباط سال القنيطرة

 00 581 05 جهة درعة تافياللت

 02 177 08 الجهة الرشقية

 05 97 07 جهة بني مالل خنيفرة

 06 76 07 جهة سوس ماسة

 01 42 00 جهة كلميم واد نون

 01 04 00 الحمراءجهة العيون الساقية 

 03 02 00 جهة الداخلة وادي الذهب

 2143 5459 205 املجموع

ومن جهة أخرى، وبحسب منابر إعالمية مغربية، فتعيش وزارة الصحة املغربية بعض االحتقان عىل إثر 

خالفات ما ب� وزير الصحة املغريب خالد آيت الطالب والكاتب العام للوزارة من جهة، ومدير األوبئة 

ستقالته عىل خلفية هذه والناطق باسم الوزارة محمد اليويب، بحيث تتضارب األنباء حول تقديم األخ� ال 

األزمة وذلك لطبيعة الضغوط التي تعرض لها والتي تعود إىل ما قبل أزمة ف�وس كورونا والتي 

أسبابها يف الفرتة األخ�ة وذلك بسبب  غياب التنسيق داخل اللجنة املكلفة بتتبع تداب�  تزايدت

 تبع خالل الحالة الوبائية.مكافحة انتشار ف�وس كورونا والخالف الحاد حول الربوتوكول امل

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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 تخفیف إجراءات الحجر الصحي باملغرب وسط إجراءات صحیة خاصة 

 

قررت الحكومة املغربية عىل إثر االستقرار التي تشهده الوضعية الوبائية باملغرب الس�ح بتخفيف تداب� 

ق فتح املحالت ، وذلك لتدوير العجلة االقتصادية عن طري19-مكافحة ف�وس كورونا املستجد كوفيد

التجارية ومن ضمنها املقاهي واملطاعم التي سمحت لها سلطات وزارة الداخلية باستئناف نشاطها بشكل 

محدود، وكذا تخفيف إجراءات االنتقال ب� املدن بالنسبة للفئات العاملة. ك� قررت الوزارة الس�ح 

حقها قرارات إدارية تجنبا النتشار الف�وس لبعض الرشكات باستئناف نشاطها باستثناء تلك التي أُصدرت يف  

ب� العامل� فيها، ومن جانب آخر أعلنت وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة عن تداب� العمل يف 

املؤسسات الحكومية وذلك من خالل االلتحاق التدريجي للموظف� مبقرات عملهم مع رضورة االلتزام 

 ية املوىص بها. ئاجراءات والتداب� الوقبجميع اإل 

ومن أجل ذلك، اعتمدت الحكومة املغربية خطة من أجل التخفيف التدريجي إلجراءات الحجر الصحي 

من خالل العبور عرب عدة من املراحل مصحوبة بتداب� خاصة توازي تطور الوضعية الوبائية حسب البعد 

جهات اململكة بحيث تش� املعطيات الرتايب وذلك بفعل التفاوت الجغرايف يف انتشار الف�وس ب� 

سطات -إىل عدم استقرار بعض املناطق عىل مستوى الوضعية الوبائية وعىل رأسها جهة الدار البيضاء

 الحسيمة.-تطوان-آسفي وطنجة-التي تتصدر القامئة ثم مراكش

ة ك� أشار رئيس الحكومة املغربية أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي يجب أن يرتبط باملراقب

املستمرة بحيث �كن مراجعة التداب� بحسب انخفاض أو ارتفاع أعداد اإلصابات، مؤكدا أن 

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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التخفيف ال يعني أنه ليس هناك إمكانية للعودة إىل تداب� أكرث رصامة يف حالة ظهور بؤر وبائية من خالل 

راقبة وذلك عرب تطبيق عدم االلتزام بالتداب� املوىص بها من طرف وزارة الصحة والسلطات املعنية بامل

 مفهوم التباعد االجت�عي وارتداء الك�مات يف الفضاءات العامة وما إىل غ� ذلك من إجراءات وتوصيات.

ك� ربط العث�� استئناف النشاط االقتصادي والتجاري برضورة االلتزام الكامل بالتعلي�ت املوىص بها من 

هر كل قطاع حكومي مرتبط بنشاط مع� عىل إعداد دالئل طرف الجهات املعنية بكل نشاط. وبالتايل يس

توضح املسطرة الواجب اتباعها بالنسبة لألنشطة التجارية واالقتصادية التي تدخل ضمن اختصاصاتها 

 وذلك بتنسيق مع وزارة الصحة من أجل أن تتالءم هذه اإلجراءات الجديدة مع طبيعة الوضعية الوبائية.

 صادي وارتفاع معدالت البطالة املغرب بین الرکود االقت

 

كورونا بحيث وضعت   سنة جراء ما ترتب عن أزمة ف�وس  25غرب أسوء سنة اقتصادية منذ يشهد امل

االقتصاد املغريب عىل املحك، نظرا لألرضار الكب�ة التي تكبدها بسبب تطبيق سياسة الحجر الصحي التي 

مر الذي استنزف خزينة الدولة من حيث ارتفاع النفقات  صادية بشكل شبه تام، األ تأوقفت عجلة الحياة االق

وتراجع حاد يف املداخيل، وقد أكد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة محمد بن شعبون أن فرتة الحجر 

نقاط من �و الناتج الداخيل اإلج�يل برسم السنة   6الصحي إىل حدود اآلن كلفت االقتصاد املغريب  

يعادل خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر، هذه املشاكل التي تشكل عائقا الحالية، وهو ما  

يف إمكانية النهوض برسعة، ألن الواقع سيفرض عىل املغرب رضورة التعايش مع هذه الوضعية 

 لفرتات متوسطة وطويلة األمد. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 500غ ضخمة ستصل إىل  ومن خالل ذلك، أفاد الوزير أن هذا الرتاجع االقتصادي سيفقد خزينة الدولة مبال

 مليون درهم يف اليوم الواحد خالل فرتة الحجر الصحي، األمر الذي سيحدث هزة كب�ة يف مداخيل الخزينة. 

وفي� يخص صادرات وواردات اململكة، فقد سجلت تراجعا كب�ا بفعل التأث�ات الكب�ة لجائحة كورونا 

يف املائة مقابل  61.5في� يخص الصادرات بنسبة عىل اقتصاد ومالية املغرب، بحيث تم تسجيل تراجع 

 باملائة بالنسبة للواردات. 37.6

هو القطاع السياحي الذي يعتمد عليه املغرب بنسبة كب�ة فأما أكرث القطاعات ترضرا بسبب اإلقفال 

 34.1ايل  حو    2020بالنسبة للعملة الصعبة والرفع من إيرادات الدولة، ومن املتوقع أن تبلغ خسائر العام   

درهم، بفعل الرتاجع الكب� التي ستشهده الحركة السياحية نتيجة إغالق الحدود الدولية والداخلية ب� 

شخص لفقدان  500000رشكة سياحية لخطر اإلفالس و 8000املدن، هذا األمر الذي سيعرض أكرث من 

 وظائفهم.

، بحيث كشفت املندوبية السامية الجائحة سوف تكون لها تأث�ات واضحة أيضا عىل معدالت البطالة

من  9.1باملائة خالل الفصل األول من هذه السنة مقابل  10.5للتخطيط أن نسبة البطالة ارتفعت إىل 

نقطة. وأوضحت املندوبية أن النسبة مرشحة لالرتفاع   1.4ة من السنة املاضية. أي بنسبة زيادة  رت نفس الف

وذلك راجع إىل القيود  2020مارس  20يناير إىل حدود  1ما ب�  ألنها مل تشمل إال معطيات الفرتة املمتدة

املفروضة ملجابهة ف�وس كورونا. ومن املرتقب أن ترتفع النسبة يف الفصل الثا� من السنة الجارية بفعل 

االعتبارات املرتبطة بأزمة ف�وس كورونا املستجد. وأفادت معطيات املندوبية أن عدد العاطل� تزايد ب 

مليون  1.29شخصا عىل املستوى الوطني، ليصل مجموع العاطل� يف البالد إىل ما مجموعه  208.000

 شخص.

وكان البنك الدويل، قد توقع يف تقرير له صادر يف شهر أبريل أن يرتفع معدل البطالة يف اململكة إىل حوايل 

 ملغريب.باملائة جراء التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا عىل االقتصاد ا 12.5

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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 وفاة عبد الرحمان الیوسفي أیقونة التاریخ السیاسي املغربي الحدیث  

 

من مايو القيادي السيايس املغريب والوزير األول السابق الذي اشتهر بقيادة حكومة التناوب يف   27تويف يف  

اع طويل عاما بعد رص  96عبد الرح�ن اليوسفي عن عمر ناهز  2002حتى أكتوبر  1998فرباير من العام 

مع املرض مبستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء، ويعترب اليوسفي أحد أبرز الوجوه املؤسسة لحزب االتحاد 

 االشرتايك للقوات الشعبية.

عاما، ومنذ ذلك الح�   19بحيث انخرط يف العمل السيايس وهو ال يتجاوز   1943بدأ مس�ته النضالية عام  

قاومة والكفاح ضد االستع�ر عن طريق تأسيس مجموعة من التنظي�ت ساهم اليوسفي رفقة زمالئه يف امل

والجمعيات كإحدى اآلليات الفاعلة للنضال عن طريق حشد الشباب والطبقة العاملة يف مس�ة الكفاح 

 ضد املستعمر.

ية الستك�ل دراسته الجامعية يف فرنسا، كرس نضاله لخدمة الع�لة املغرب  1949عند انتقاله يف العام  

املهاجرة هناك. يف سبيل الدفاع عن حقوقهم. ك� شارك يف تنظيم وإدارة حركة املقاومة وجيش 

إىل ح� حصول املغرب عىل استقالله يف  1953التحرير، بعد نفي امللك محمد الخامس يف العام 

 . وبعد ذلك متكن اليوسفي صحبة رفقائه يف النضال كاملهدي بن بركة وعبد الرحيم1956العام 

https://almarsad.co.uk/
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، ليتحول 1959بوعبيد والفقيه البرصي وغ�هم عىل تأسيس االتحاد الوطني للقوات الشعبية يف العام 

 باسم االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية الحقا، هذا الحزب الذي يعد أبرز حزب سيايس يساري يف املغرب

با ميلء باملحن يف تاريخ ك� خاض الراحل معركة االنتصار للد�قراطية والتعددية، ومسارا سياسيا صع

، بحيث كان معارضا بطريقة تتسم بالعقالنية والحكمة والحنكة يف إدارته 1965السياسة املغربية منذ 

 عاما.   16لألمور، قاد عىل إثرها مس�ة نضالية إصالحية منذ االستقالل إىل ح� اعتزاله السياسة منذ حوايل  

، ك� توىل 1959، واخت� نقيبا للمحام� مبدينة طنجة يف العام 1952بدأ مس�ته املهنية كمحامي يف العام 

 .1990إىل  1969مهمة الكاتب العام املساعد التحاد املحام� العرب من 

يف تسعينيات   توىل الراحل األمانة العامة لحزب االتحاد االشرتايك خلفا لرفيقه يف الكفاح عبد الرحيم بوعبيد

القرن املايض، ليخوض بعد ذلك عىل إثر مفاوضات طويلة مع امللك الحسن الثا� رئاسة الوزارة األوىل 

قائال: "إنني أقدر فيك كفاءتك وإخالصك،   حينئذ، بحيث خاطبه امللك  1998لحكومة التناوب التوافقي سنة  

فر منها باستمرار، ولكننا مقبلون جميعا عىل وأعرف جيدا منذ االستقالل أنك ال تركض وراء املناصب بل تن

مرحلة تتطلب بذل الكث� من الجهد والعطاء من أجل الدفع ببلدنا إىل األمام". وبذلك انتقل اليوسفي 

ليكون يذلك  وحزبه من املعارضة إىل الحكومة، لتنتهي معه عقود من الرصاع ب� الحزب والنظام املغريب.

 السلطة مبنصب وزير أول، وحرص خالل فرتة توليه القيادة الحكومة عىل أول زعيم عريب معارض يصل إىل

عىل الرغم  2002تحقيق انتقال د�قراطي يقوم عىل أساس إعطاء صالحيات واسعة للحكومة، غ� أنه يف 

من تصدر حزب االتحاد االشرتايك االنتخابات الترشيعية، فقد قام امللك محمد السادس بتعي� وزير أول 

دريس جطو، هذا األمر الذي اعتربه اليوسفي خروجا عن املنهجية الد�قراطية وعىل إ كنوقراط وهو آخر ت

. وعىل الرغم من ذلك فقد حظي يف السنوات األخ�ة 2003إثر ذلك قرر االعتزال وإنهاء مساره السيايس يف  

نجة مدينة بتكريم وعناية خاصة من طرف امللك محمد السادس بحيث دشن شارع يحمل اسمه يف ط

 .2016األصل واملولد يف العام 

سلك اليوسفي مسار طويال من النضال والكفاح، بحيث مل يرتبط اسمه بالعمل الحزيب فقط، فقد كان 

محاميا، ورئيس تحرير جريدة "التحرير" التي كانت ممنوعة من النرش، ك� كان مناضال ومقاوما يف الجبهة 

ابهة االستع�ر والكفاح من أجل نيل االستقالل، ك� جوالجزائرية من أجل ماملغاربية خصوصا املغربية 

كان من أكرث األشخاص إ�انا بفكرة االتحاد املغاريب الذي سعى عىل الدوام لبلورتها، ك� تأسف كث�ا 

عىل الوضع الذي آلت إليه وضعية االتحاد مع استمرار الجمود يف العالقات املغاربية نتيجة غلق 

والتي كان لذلك تداعيات سلبية عىل تنمية البلدين   ود ما ب� الجارت� املغرب والجزائر،الحد

 الشقيق�.
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ك� اشتهر بدوره يف األممية االشرتاكية ويف الدفاع عن حقوق اإلنسان، بحيث شارك يف تأسيس املنظمة 

لجنس� خصوصا يف الحياة العربية لحقوق اإلنسان، وكان أيضا من املدافع� عىل مبدأ املساواة ب� ا

 السياسية.

إىل جانب ذلك، ُعرف عن اليوسفي أنه أشد املؤيدين لثورات الربيع العريب، إذ قال خالل مقابلة إعالمية 

: " عشت الربيع العريب وأنا منفعل بأحداثه، وكأ� أنتظره منذ  2015خصها ملوقع العريب الجديد يف العام 

يف العمل السيايس وجربت املعارضة والحكم، وعشت زمنا طويال يف  زمن بعيد، وأنا الذي قضيت عمري

سنة"، مضيفا: " لقد هزتني رياح الربيع العريب، ولكني مل أتفاجأ بها، كنت أخمن دامئا أن  15املنفى منذ 

 الشعوب العربية ستصحو قريبا لتأخذ مص�ها بيدها".

 ملغرب وخارجه وكان من أبرزها:وقد نعى الكث�ون الراحل عبد الرح�ن اليوسفي داخل ا

 عىل املستوى املحيل: 

امللك محمد السادس: اعترب امللك محمد السادس وفاة األستاذ املجاهد عبد الرح�ن اليوسفي  •

خسارة فادحة ليس ألرسته فحسب، وإ�ا لبلده املغرب الذي فقد شخصية تتميز بالخصال اإلنسانية 

النضايل والحقوقي والسيايس الحافل بالتضحية، بحيث  واإلخالص والوفاء للوطن، جسدها مساره

ظل وفيا للمبادئ والقيم املوسومة بالنزاهة واألمانة والتواضع كل ذلك من أجل يف خدمة املصالح 

 العليا للوطن.

حزب االتحاد االشرتايك: أكد بيان الحزب أن املغرب فقد أحد قاماته الشامخة الوطنية الد�قراطية،  •

أخلص لقيم العدالة االجت�عية واملساواة وحقوق اإلنسان. وأن الحزب بوفاته فقد والرجل الذي 

أبرز مؤسسيه، وقائد مس�ته النضالية التي ستظل دروسا خالدة يفتخر بها االتحاديات االتحادي� 

باعتبارها مشعال ملواصلة مس�ة الكفاح التي ناضل من أجلها املناضل الفذ، املجاهد عبد الرح�ن 

 يوسفي.ال

حزب التقدم واالشرتاكية: اعترب املكتب السيايس للحزب أن املغرب برحيل اليوسفي  يكون قد فقد  •

أحد األعمدة الرئيسية للعمل الوطني، وفقد الرجل الوطني واملناضل الصادق، بحيث ربط مشواره 

ني ضد االستع�ر، منذ شبابه إىل آخر أيامه بالنضال من أجل القضايا الوطنية منذ فرتة الكفاح الوط

بحيث عا� يف مس�ته الكفاحية الكث� وذلك إ�انا منه بالقضايا العادلة التي يناضل من أجلها. ومل 

يكن اليوسفي بحسب بيان الحزب مناضال سياسيا مغربيا فقط، وإ�ا كانت له مكانة بارزة يف 

القوى السياسية العربية  املحافل اإلقليمية والدولية وأوساط حقوق اإلنسان، ولدى العديد من

 والعاملية.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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حزب العدالة والتنمية: اعترب رحيل عبد الرح�ن اليوسفي هو خسارة للوطن وللساحة السياسية  •

والنضالية، باعتباره أحد األيقونات الوطنية التي بصمت مسار النضال الوطني من أجل التحرير 

من أجل التحرير، وصوال إىل النضال من أجل والبناء الد�قراطي، من خالل االنخراط يف املقاومة  

بناء مغرب حدايث د�قراطي باعتباره أحد مهنديس التناوب الد�قراطي باملغرب، هذا النضال  الذي 

ي أفرز دستور ذال  2011املسار السيايس اإلصالحي يف املغرب سنة    حا جساهمت مثاره املوروثة يف إن

 اسيات يف التجربة املغربية االنتقالية.جديد جعل االختيار الد�قراطي أحد األس

حزب األصالة واملعارصة: فقد وصف الحزب عىل لسان أمينه العام عبد اللطيف وهبي، الراحل  •

اليوسفي بأنه القائد املجاهد الذي خدم وطنه بكل تفان وإخالص، ك� خدم الكث� من القضايا 

حامي متمكن أو كحقوقي دويل متمرس، العادلة للشعوب من مواقع مسؤولياته املتعددة، سواء كم

بحيث بصم عىل تاريخ نضايل متفرد وطنيا ودوليا، فنال عن جدارة واستحقاق  أو كسيايس محنك.

 رجل الدولة االستثنايئ والحقيقي الذي يغلب مصلحة الوطن عىل كل ما سواها.

ن اليوسفي، خسارة كربى الحزب االشرتايك املوحد: الذي اعترب وفاة الوزير األول السابق عبد الرح� •

للوطن، باعتباره أحد القيادات الوطنية املناضلة التي طبعت تاريخ املغرب الحديث مبسار ميلء 

ي ناضل تبالبص�ت الخالدة. بحيث ساهم بنصيب وافر يف بناء الوطن من مختلف الواجهات ال

الرسمية التي أسندت إليه فيها منذ االستع�ر مرورا مبسؤولياته الحزبية، وصوال إىل مسؤولياته 

الذي بوأه مكانة خاصة ومرموقة عىل األصعدة  اليشءوالتي كانت مليئة بالعطاء واالستقامة 

 الوطنية، املغاربية، العربية واإلفريقية ثم الدولية. 

التعازي بعد إعالن وفاة الوزير األول األسبق عبد الرح�ن اليوسفي، بارشت شخصيات عربية يف تقديم 

 يف وفاته من أهمها:

الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون: بعث الرئيس الجزائري برسالة تعزية إىل  أرسة الفقيد، بحيث  •

أكد فيها أن الراحل سعى عىل الدوام إىل بناء حلم االتحاد املغاريب بعيد عن التأث�ات األجنبية. 

وائل الذين ساندوا ثورة التحرير املباركة منذ مؤكدا أن الجزائري� يتذكرون أن اليوسفي هو من األ 

، وتعاون مع قادتها بحيث كان عىل تواصل دائم معهم لتخليص 1962-1954اندالعها ما ب� 

املنطقة من االحتالل األجنبي. ك� أوضح أن الزعيم عبد الرح�ن اليوسفي يعترب مثاال للمواطن 

 والتعاون ب� الشعوب املغاربية. املغاريب الذي سعى عىل الدوام ملد جسور األخوة

ك� عرب حزب جبهة القوى االشرتاكية الجزائري عن حزنه العميق لوفاة  الوزير األول  •

األسبق عبد الرح�ن اليوسفي، بحيث اعترب وفاته ليست خسارة لبلده فحسب، بل هي خسارة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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ل� التزاما وكفاحا يف سبيل للوطن املغاريب الذي فقد أحد رموزه القيادية التاريخية. وأكرث املناض

 التحرر من ويالت االستع�ر ونضاله املستمر طيلة حياته من أجل الحرية والد�قراطية. 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس:  أرسل الرئيس الفلسطيني برقية تعزية إىل امللك محمد السادس  •

وشعبه وقضايا األمة العربية وأرسة الفقيد، مستذكرا فيها مناقب املرحوم وتفانيه يف خدمة وطنه 

ويف مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتباره أشد املنارصين لهذه القضية التي احتلت حيزا كب�ا من 

نضاله الوطني داخل املغرب وخارجه، بحيث متتع بعالقات واسعة مع قيادات الثورة الفلسطينية 

 وكوادر وقيادات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

طر متيم بن حمد آل ثا�: أرسل أم� قطر، بربقية تعزية إىل امللك محمد السادس يف وفاة أم� ق •

الوزير األول السابق عبد الرح�ن اليوسفي، ك� أرسلت العديد من القيادات والشخصيات القطرية 

وعىل تعازيها إىل القيادة املغربية  عقب اإلعالن عن وفاة القيادي املغريب عبد الرح�ن اليوسفي 

 رأسهم نائب أم� قطر عبد الله بن حمد آل ثا�، ورئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة آل ثا�.

ومن كل ذلك، فقد حيض املناضل املغريب عبد الرح�ن اليوسفي مبكانة خاصة ومؤثرة يف الحقل السيايس 

جه. ك� أنه يعترب أحد رموز املغريب والعريب والدويل، وبإج�ع مختلف األطياف السياسية يف املغرب وخار 

 وبناة مغرب ما بعد االستقالل التي انتهت بتأسيس حقبة االنتقال الد�قراطي.

 

https://almarsad.co.uk/
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 ثانیا: تطورات املشهد الجزائري
 بالجزائر  19-کوفیدالحالة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد 

 

ماي الجاري إىل  31اإلج�يل لإلصابات بف�وس كورونا املستجد حسب وزارة الصحة الجزائرية إىل حدود  وصل  العدد

 25ألف نسمة، ومتثل نسبة اإلصابة يف الفئة العمرية ما ب�  100حالة لكل  21حالة مؤكدة، أي ما �ثل نسبة  9394

 65حالة. ومتثل الفئة العمرية ما فوق  653في� بلغ عدد الوفيات   يف املائة من مجموع من الحاالت،  57سنة  60و

 19الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، أنه تم تسجيل  ك� كشف وزير .يف املائة من حاالت الفتك 66سنة نسبة 

 حالة وفاة يف صفوف الطواقم الطبية وشبه الطبية بسبب ف�وس كورونا املستجد منذ بداية الوباء بالجزائر.

 9591حالة مؤكدة حسب التحاليل املخربية و 8162وتشمل 17.753 أما الحاالت التي هي قيد العالج فقد بلغ عددها 

حالة   5748ة محتمل إصابتها حسب التحليل باألشعة، ك� شهدت حاالت الشفاء ارتفاعا ملحوظا بحيث وصلت إىل  حال

بعدما أكدت الفحوصات خلوها من الف�وس وبالتايل مغادرتها للمشايف املخصصة للعالج. وبالنسبة للفئة العمرية 

باملائة من مجموع الحاالت،  يف  56سبة تصل إىل سنة و�ثلون ن 60إىل  25لألشخاص املتعاف� فترتاوح ما ب� 

 مريض. 23ح� وصل أعداد املتواجدين يف غرف العناية الصحية إىل 
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 وتتوزع عدد الحاالت املصابة وعدد الوفيات جغرافيا يف مجموع الواليات عىل الشكل التايل: 

 عدد الوفيات عدد اإلصابات الواليات

   120 1138 البليدة

 130 1040 الجزائر  العاصمة

 20   598 وهران

 34  565 سطيف

 20 443 قسنطينة

 09 394 ع� الدفىل 

 32 329 تيبازة

 19 281 بجاية

 08 273 تلمسان

 19   255 ورقلة

 29 227  برج بوعريريج

 17 210 املدية

 04 184 عنابة

 06 183 أم البواقي

 15 173 تيارت

 01 163 بشار

 07 153 باتنة 

 16 152 تيزي وزو

 07 152 الجلفة

 11 150 املسيلة

 09 134 معسكر 

 03 130 خنشلة

 07 129 سكيكدة

 06 126 بسكرة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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 08 126 بومرداس

 04 123 أدرار

 05 101 ع� تيموشنت

 10 98  الوادي

 05 97 غرداية

 02 93 األغواط

 07 84 البويرة

 02 80 تيسمسيلت

 12 79  بلعباسسيدي 

 01 72 مستغانم

 04 68 الشلف

 04 67 تبسة

 01 67 سوق أهراس

 05 61 ميلة 

 05 59 جيجل

 01 58 قاملة

 03 47 غليزان  

 05 42 البيض

 00 35 النعامة

 00 30 الطارف 

 01 14 تندوف

 00 10 سعيدة

 00 10 مت�است

 00 07 إليزي

 638 9134 املجموع

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


  

 

19 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي
 May 2020 31 ||011العدد 

 

 

 

 

 
 

ويف هذا اإلطار، قررت الحكومة الجزائرية وطبقا للحالة الوبائية لبعض الواليات رفع الحجر الصحي عن 

بعضها وهي: واليات سعيدة وتندوف وإليزي ومت�اسب، يف ح� أعلنت عن متديد الحجر الجزيئ من 

ة والجزائر العاصمة وذلك واليات من أبرزها: بليد  16الساعة الخامسة مساًء إىل الساعة السابعة صباحاً  يف  

 يوما. 15ملدة 

ك� أكد وزير الصحة الجزائري، عبد الرح�ن بن بوزيد، أن قرار اعت�د الحكومة لهذه التداب� التكميلية 

جاءت يف إطار توصيات اللجنة العلمية بناًء عىل املعطيات واملؤرشات اإليجابية للجائحة والتي تتجىل يف 

رتفاع حاالت الشفاء وكذا تراجع أعداد املصاب� الخاضع� ألجهزة التنفس انخفاض حاالت الوفيات وا

 االصطناعي.

ك� فرضت الحكومة إلزامية ارتداء الك�مات واألقنعة الواقية يف األماكن العمومية، وذلك يف إطار إجراءات 

� لهذا القرار تصل الوقاية من انتشار وباء كورونا، ك� أصدرت مرسوما يفرض غرامات مالية عىل املخالف

 دوالر أمرييك. 78آالف دينار أي ما يعادل  10إىل 

ويف هذا الصدد، أكد وزير الصحة الجزائري، عبد الرح�ن بن بوزيد، عىل أن قرار إلزامية ارتداء الك�مات 

 أثبت نجاعته يف منع انتقال الف�وس، وأن هذه االسرتاتيجية املتبعة ستكون لها آثار يف التخفيف من

 الجائحة وبالتايل الحد من تأث�اتها الصحية عىل املواطن.
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 سوناطراك تستحوذ یلع أسهم إماراتیة بأنبوب یزود إسبانیا بالغاز 

 

إماراتية يف خط أنابيب الغاز  أعلنت الرشكة الجزائرية العمالقة سوناطراك بأنها قامت برشاء أسهم  رشكة

 الذي يربط الجزائر بإسبانيا، وبذلك تكون الرشكة املساهم األكرب يف األنبوب الذي يربط ب� القارت�. 

باملائة من األسهم اململوكة للرشكة القابضة   19.10وقد أعلنت سوناطراك عن إمتامها لصفقة االستحواذ ب  

)CEPSA ل هذه الرشكة لصندوق سيادي إمارايت مملوك لحكومة أبوظبي ) يف رشكة ميدغاز.  وتعود أصو

 يحمل اسم "مبادلة".

وبذلك تكون الرشكة الجزائرية من خالل هذه العملية، قد زادت من حصتها يف رشكة املساهمة ميدغاز 

مع باملائة يف رأس املال الجديد لرشكة ميدغاز  51مساه� بنسبة تفوق  حباملائة. وبذلك تصب 8.04بنسبة 

 رشيكتها ناتورجي اإلسبانية.

 10وتقدر طاقته لنقل الغاز السنوية لها بنحو  2006وتعد منشأة ميدغاز، أنبوب تم تشغيله يف العام  

مليار مرت مكعب، وهو خط غاز يربط الجزائر انطالقا من مدينة بني صاف الساحلية من الجهة 

 الغربية وصوال إىل مدينة أمل�يا اإلسبانية جنوبا.
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 لجزائر تترأس مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفریقيا

 

استلمت الجزائر رئاسة مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي، الذي يعترب أحد األجهزة الرئيسية 

 .2020ملنظمة االتحاد اإلفريقي، املختص بقضايا السلم واألمن يف القارة اإلفريقية. وذلك خالل  شهر يونيو  

ث ذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، إن الجزائر سوف تعمل من أجل تعزيز التقدم يف أجندة السلم بحي

واألمن يف إفريقيا ال سي� يف ظل الظرفية الحالية الصعبة التي متر بها القارة بسبب ما فرضته جائحة 

 ف�وس كورونا من تحديات.

سوف تدرس الجزائر مع نظرائها األفارقة األعضاء يف مجاس ك� أكد البيان أيضا عىل أنه خالل هذه الفرتة 

السلم واألمن كافة اإلجراءات التي من شأنها تعزيز عمل االتحاد اإلفريقي ملواجهة كافة التحديات يف سبيل 

 تحقيق األمن والتنمية لبلدان القارة.

ابعة بؤر األزمة عرب القارة، مبا ك� تم التأكيد، عىل أن املجلس سيعمل تحت الرئاسة الجزائرية لدراسة ومت

يت�ىش مع األهداف املرسومة التي وضعها االتحاد اإلفريقي من أجل إسكات صوت البنادق يف 

إفريقيا باعتباره املوضوع الذي يشكل عائقا أمام تقدم القارة اإلفريقية وإنجاح خططها يف تحقيق 

 التقدم والرفاهية لشعوبها.
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، 2004سلم واألمن يف قمة االتحاد اإلفريقي التي انعقدت يف أديس أبابا عام  وللتذك� فقد تأسس مجلس ال

عضوا يتم انتخابهم عىل قدم  15) من الربوتوكول املنشئ له، من 5ويتألف املجلس، وفقاً لنص املادة (

أعضاء يتم انتخابهم ملدة عرش سنوات، يف ح� ينتخب األعضاء  10املساواة، وذلك عىل النحو التايل: 

 الخمسة الباقون ملدة ثالث سنوات. وتكون رئاسة املجلس بالتناوب مرة كل شهر.

يف ح� تتمثل أهدافه يف تعزيز السلم واألمن واالستقرار يف إفريقيا ومنع الرصاعات وبناء السالم وتنسيق 

شجيع الجهود القارية ملنع ومحاربة اإلرهاب وتطوير السياسة الدفاعية املشرتكة لالتحاد وتعزيز وت

  امل�رسات الد�قراطية والحكامة الرشيدة وسيادة القانون وح�ية حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

 ثالثا: تطورات املشهد التونسي 
 بتونس  19-کوفیدالوضع الوبائي لفیروس کورونا املستجد 

 

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

حالة مؤكدة، وبحسب الوزارة فإن التحاليل املخربية تجرى للحاالت املشكوك واملشتبه إصابتها 1084مايو   31حدود 

حاليل ف الحالة املعتد به عامليا وفق توصيفات منظمة الصحة العاملية. وقد وصل إج�يل التيبالف�وس حسب تعر

لت أعداد ءحالة شفاء. يف ح� تضا 960حالة وفاة بسبب الوباء، و  48،  ك� تم تسجيل 51881املخربية إىل 

 حالة فقط. 72الذين ال زالوا قيد العالج أي الحاالت الحاملة للف�وس لتصل إىل 

 وتتوزع الحاالت حسب الواليات التونسية تراتبيا عىل الشكل التايل: 

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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 عدد املتعاف� عدد الوفيات عدد اإلصابات الواليات

 218 09 236 تونس العاصمة

 94 01 108 قبيل

 92 05 102 أريانة

 93 04 99 بن عروس

 81 05 91 مدن�

 77 07 89 سوسة

 41 00 49 قفصة 

 41 00 43 املنست�

 33 05 41 منوبة

 31 05 38 صفاقس

 33 01 36 تطاوين

 23 00 28 قابس

 25 01 27 بنزرت

 15 01 17 املهدية

 13 01 15 نابل

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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 08 00 10 الق�وان

 08 00 09 القرصين

 07 01 09 سيدي بوزيد

 07 01 08 الكاف

 05 00 05 توزر

 04 00 05 باجة

 04 00 04 سليانة

 03 00 03 زغوان

 01 00 01   جندوبة

 964 48 1084 املجموع

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

خضم ذلك أكد عضو اللجنة العلمية ملجابهة وباء كورونا الطاهر قرقاح أن الوضعية الوبائية لف�وس كورونا 

صول إىل صفر حالة محلية  املستجد بتونس تحت السيطرة، لكن عىل الرغم من ذلك أكد أنه يجب الو 

 يوما ليتم التأكد من السيطرة عىل الوباء. 40ملدة 

ومن جهته، حذر وزير الصحة التونيس عبد اللطيف امليك، من التهاون باتخاذ التداب� الوقائية من طرف 

زام باإلجراءات املواطن�، ألن الخطر ال زال قامئا، مع إمكانية الدخول يف موجه ثانية للوباء إذا مل يتم االلت

باملائة من املواطن� إىل  75الوقائية، مع تنبيهه عىل  رضورة ارتداء الك�مات وذلك مع عودة أكرث من 

عملهم وبداية افتتاح العديد من األماكن التي كان شملها الحظر وتم إغالقها بسبب تنامي الوضعية 

 الوبائية.

اض الجديدة واملستجدة نصاف بن علية، أن خطر ك� أوضحت املديرة العامة للمرصد التونيس لألمر 

الف�وس ما يزال موجودا يف ظل تسجيل املزيد من الحاالت، لذلك وجب تطبيق مزيد من رشوط 

السالمة الصحية، مش�ة أنه ال �كن القضاء عىل الف�وس إال بعد أن تتمكن جميع البلدان من 

 يف ظل تنامي ظاهرة الف�وس عامليا. القضاء عليه، ألن الخطر بحسبها الزال يحدق بتونس

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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من جهتها، أكدت وزيرة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن، أس�ء السح�ي العبيدي، عىل نجاح الخطة 

الحكومية املتعلقة باإلجراءات الوقائية املتخذة يف مرحلة الحجر الصحي، وذلك من خالل تحقيق األهداف 

قالت أن تونس متكنت من الخروج بأمان من املرحلة الثانية من الجائحة   الصحية واالقتصادية املرجوة. ك�

وبدون أرضار، وأنها ستنتقل للمرحلة الثالثة التي ستمكن من خاللها العودة تدريجيا للحياة الطبيعة عرب 

 تخفيف املزيد من القيود التي كانت مفروضة يف املراحل السابقة.

الفخفاخ فقد اعترب أن التحكم يف الوضعية الوبائية والحد من انتشار أما رئيس الحكومة التونسية، إلياس 

مبحض الصدفة بل هي نتاج لجهد وعمل ج�عي كب� ومرتابط ملتابعة األوضاع  عدوى الف�وس مل تأِت 

بكيفية دقيقة، مؤكدا يف الوقت ذاته أنه من الرضوري االستعداد ملرحلة ما بعد الجائحة وهي مرحلة 

 اإلصالحات الحقيقية التي تتطلب تضافر الجهود ب� الدولة واملواطن للتغلب عىل التداعيات السلبية التي

 خلفتها أزمة كورونا.

 حقیقة نشر قوات "أفریکوم" بتونس

 

من شهر مايو، بيانا كشفت فيه  29أصدرت القيادة العسكرية األمريكية يف إفريقيا "أفريكوم" يف 

أن هناك إمكانية لنرش قواتها يف تونس وذلك يف ظل تصاعد النشاط العسكري الرويس يف ليبيا.  

-وسوخري  29طائرة ميغ    14تسليم روسيا طائرات حربية عبارة عن    بحيث تعتقد قيادة أفريكوم أن  

عقل اسرتاتيجي إىل قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات حفرت سيساهم بشكل كب� يف ض�ن م 24

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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لها بش�ل إفريقيا. وهو الهدف الرئييس الذي تسعى إليه روسيا عرب بوابة دعم ميليشيا خليفة حفرت 

 ميدانيا.

ذي دفع قائد القوات إىل عرض الفكرة عىل وزير الدفاع التونيس ع�د الحزقي، بحيث عرب عن هذا األمر ال

استعدادهم لنرش قوات مساعدة أمنية هناك يف سبيل كبح ج�ح األنشطة العسكرية الروسية باملنطقة، 

ة كافة التحديات وقد أكد البيان، اتفاق الطرف� من أجل تحقيق التعاون اإلقليمي يف املجال األمني ملواجه

املرتبطة بتصاعد العنف املسلح بليبيا. الذي يعترب أحد مصادر القلق األمنية يف ش�ل إفريقيا، وذلك 

بالبحث عن طرق جديدة ملواجهة تلك التحديات األمنية مع تونس باستخدام قوات التدخل الرسيع 

 األمريكية.

موجة من الجدال يف الداخل التونيس، ما اضطر معه وزارة الدفاع التونسية إىل  نفي  هذا املوضوع  أثار

صحة ما تواتر من أخبار حول تأش�ها ألفريكوم بإقامة قاعدة عسكرية بتونس، ك� أكد مصدر تونيس 

أن  مطلع أن فحوى االتصال تناول فقط سبل التعاون التقليدي ب� البلدين مبا يف ذلك التدريب، مؤكدا

وهو موقف ثابت يف  ا ألي عملية عسكرية تجاه ليبيا أو غ�ها،هتونس ترفض رفضا قاطعا استع�ل أراضي

السياسة الخارجية التونسية منذ االستقالل ألنه يعترب من القرارات السيادية التي تبحثها وتناقشها فقط 

 املؤسسات الدستورية التونسية.

إفريقيا "أفريكوم"  أيضا خرب نرش قوات عسكرية مقاتلة يف تونس  من جانبها، نفت القيادة العسكرية يف

أو وجود أي خطط ملهام قتالية، مؤكدة أنها ستكتفي فقط بإرسال وحدة تدريبية إىل تونس. وذلك يندرج 

 ضمن برنامج التعاون العسكري ب� الطرف�.

ها، إن القوات التي تعتزم نرشها وذلك ما أكدته سفارة الواليات املتحدة بتونس، بحيث أوضحت يف بيان ل

ليست عسكرية مقاتلة، وإ�ا هي قوات مساعدة أمنية للتدريب،  واألمر يتعلق بربنامج املساعدة 

العسكرية، وتدخل يف إطار التعاون العسكري، وأن املكاملة التي أجريت ب� وزير الدفاع التونيس وقائد 

ن خالل فرص تدريبية قادمة، مع التأكيد عىل تطوير قوات أفريكوم تناولت سبل تدعيم هذا التعاون م

التونسية األمنية القوية  مبا يحقق األمن واالستقرار يف منطقة ش�ل إفريقيا لض�ن أمن -الرشاكة األمريكية

 إقليمي أوسع.

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


  

 

27 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي
 May 2020 31 ||011العدد 

 

 

 

 

 
 

 يف زمن کورونا... تونس تحبط عملیات هجرة غیر شرعیة إلی أوروبا 

 

من مايو، بحيث   27و  26عمليات للهجرة غ� النظامية إىل أوروبا يف  أعلنت السلطات التونسية عن إحباط  

أوقف الحرس التونيس العديد من القوارب التي تستعد لالنطالق نحو أوروبا، ففي صفاقس تم  توقيف 

شخص من جنسيات إفريقية مختلفة من الجنس�، والثانية تتكون من  16مجموعت� األوىل تتكون من 

تونيس. أما يف مدينة املهدية فقط متكنت فرق الحرس من توقيف تونسيون  وذلك   20شخص من بينهم    26

 أثناء محاولتهم التسلل نحو عرب الحدود للعبور نحو أوروبا. 

عملية هجرة غ� رشعية يف البالد،  14وخالل شهر ماي، متكنت املصالح األمنية التونسية من إحباط حوايل 

 مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.  94جرا غ� نظامي بينهم  مها  272بحيث تم من خاللها توقيف  

ومل متنع جائحة ف�وس كورونا وما تواتر عنها من قرارات من خالل تقييد حركة التنقل وفرض الحجر 

الصحي وحظر التجوال من كبح حركة الهجرة الرسية بحيث حاولت الجهات التي تنظم موجات الهجرة 

ل الوقتية الحالية التي تنشغل فيها سلطات البالد يف مكافحة تفيش ف�وس كورونا. غ� النظامية استغال

ويعترب املهاجرين غ� النظامي� أن الفقر والبطالة أشد فتكا من وباء كورونا الذي انترش بشكل 

واسع يف البلدان التي يريدون العبور إليها وعىل رأسها إيطاليا، لذلك فإنه عىل الرغم من الظروف 

الصحية الصعبة والتداعيات االقتصادية السلبية ألزمة كورونا التي متر منها بلدان العامل فإن الرغبة 

 م األورويب الزالت يف استمرارية تصاعدية. بالهجرة إىل القس

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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 ألف منصب شغل  430کورونا ترفع نسبة البطالة يف تونس وفقدان 

 

باملائة، بحيث  15.1ن املعهد الوطني لإلحصاء إىل ارتفعت نسبة البطالة يف تونس بحسب تقرير صادر ع

ألف من مجموع السكان النشيط�، وهذا العدد الذي شهد ارتفاعا  634.8بلغ عدد العاطل� عن العمل 

 ألف عاطل عن العمل. 623.9عن العام السابق الذي كان قد سجل 

فسية والدراسات الكمية عن تأث� ومن جهة أخرى، فقد كشفت دراسة أعدها املعهد التونيس للقدرة التنا

شخص لعملهم يف  143عىل االقتصاد التونيس، أن األزمة تسبب يف فقدان ما ال يقل عن  19-أزمة كوفيد

الفرتة األوىل من انتشار ف�وس كورونا، يف ح� وصلت بعد مرور ثالثة أشهر من بداية األزمة والحجر 

سلبا عىل األرس التونسية التي تقلص معدل دخلها مبعدل   ألف موطن، األمر الذي انعكس  430الصحي  إىل  

 باملائة خالل هذه الفرتة، خصوصا تلك التي تعيش يف املجال الحرضي.  8.6

ومن أجل الخروج من هذا املأزق أوصت الدراسة، مبواصلة اعت�د إعادة الفتح التدريجي للنشاط 

القارة، األمر الذي سيكون له تداعيات عىل مستوى االقتصادي من أجل تفادي خسارة مواطن الشغل  

نسبة الفقر يف تونس، ك� أكدت أن هذا الظرف االستثنايئ الهش واملتسم برتاجع األداءات الجبائية، 

واملرتبط بتعطل النشاط االقتصادي، يستوجب من الجهات الحكومية توف� مزيد من االعت�دات 

 لية.بمن التحديات والعقبات املستق لتخطي هذا العائق الذي سيفرز العديد

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 تطورات املشهد اللیبي رابعا:
 بلیبیا  19-کوفیدالوضعیة الوبائیة لجائحة فیروس کورونا 

 

مايو  تم تسجيل  31التابع لحكومة الوفاق املعرتف بها دوليا أنه إىل غاية  أعلن املركز الوطني الليبي ملكافحة األمراض

حالة من ف�وس كورونا املستجد،  52حالة نشطة. وبالتوازي، أعلن املركز عن شفاء   52حالة مؤكدة، من ضمنها  156

بحيث أكدت التحاليل التي أجريت للمصاب� تحول نتائجها من إيجابية إىل سلبية، باإلضافة إىل التصوير املقطعي الذي 

م للرعاية الصحية الالزمة، أما في� يخص أكد سالمة جهازهم التنفيس وفق لتقارير األطباء املعالج�،  وذلك عقب تلقيه

فحص مخربي للكشف عن ف�وس كورونا املستجد منذ بدء تفيش   5548وفيات. ك� أجرى املركز    5الفتك فقد وصل إىل  

 الف�وس يف ليبيا.

  

https://almarsad.co.uk/
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 وتتوزع الحاالت حسب املدن عىل الشكل التايل: 

 

 الوفياتعدد  عدد حاالت الشفاء عدد املصاب� املدن

 04 37 68 طرابلس

 00 00 01 الزاوية

 01 00 64 سبها

 00 00 04 زلت�

 00 10 10 مرصاتة

 00 00 01 صرباتة

 00 01 01 رصمان

 00 00 03 املحروقة

 00 04 04 بنغازي

 05 52 156 املجموع

من مايو، متديد  27وعىل إثر تطور الحالة الوبائية وتجاوزها حاجز املئة إصابة، قررت حكومة الوفاق يف 

يف البالد.  19-أيام إضافية ضمن إجراءات مواجهة ف�وس كورونا املستجد كوفيد 10حظر التجوال  ملدة 

ملحالت التي ال تقدم خدمات باإلضافة إىل استمرار إغالق املحالت التجارية الكربى واألسواق وجميع ا

 أساسية للمواطن�.

وعىل الرغم من أن ليبيا سجلت عدد أقل من اإلصابات عن باقي دول ش�ل إفريقيا إال أنها من املمكن 

أن تتحول إىل أكرثها خطورة من حيث تفيش الف�وس نتيجة األوضاع األمنية الهشة التي تعيشها 

 البالد.

https://almarsad.co.uk/
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مزيد   ذمنظمة الصحة العاملية التي أوصت السلطات الليبية عىل رضورة اتخاوهذا األمر الذي أكدت عليه  

من الحذر واليقظة إزاء التهديد الخط� الذي يشكله تفيش الوباء ألن البالد تعيش املراحل األوىل من 

 انتشاره ومل تصل بعد إىل مرحلة ذروة العدوى.

 یلع الرغم من هزیمته....جرائم حفتر متواصلة يف لیبیا  

 

منذ بداية عملية "عاصفة السالم" التي أطلقتها حكومة الوفاق إىل اآلن وعىل الرغم من الهزائم املتتالية 

التي تكبدتها ميليشيات حفرت، فإن هذه األخ�ة ال زالت تستهدف املناطق السكنية املدني� واستع�لهم 

املعركة. وما يدل عىل ذلك استهدافها لعدد من كذريعة للتغطية عىل خساراتها ملواقع حيوية عىل أرض 

ئف الصاروخية مجموعة من األحياء امن مايو بوابل من القذ 16املناطق السكنية بحيث قصفت يف 

السكنية جنويب العاصمة طرابلس يف منطقة الفرناج. وقبل ذلك تم استهداف املخازن الرئيسية للجنة 

ي تحتوي عىل صناديق ومواد انتخابية مبنطقة معيتيقة رشقي املركزية النتخابات املجالس البلدية الت

طرابلس، هذه اللجنة التي كانت تستعد إلجراء جولة جديدة من انتخابات املجالس البلدية التي توقفت 

نتيجة الهجوم عىل طرابلس من طرف ميليشيا حفرت.  ك� قصفت هذه امليليشيات مبيت جامعي 

طق االشتباكات يف منطقة الفرناج جنويب العاصمة طرابلس، بحيث تقطنه العائالت النازحة من منا

من مايو، تم استهداف مبجموعة   18آخرين.  ويف    17أشخاص وإصابة    7أسفر عن هذا الهجوم مقتل  

 قتىل وجريح.  3من الصواريخ حي سكني يف منطقة القربويل رشق طرابلس، هذا القصف الذي خلف  
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امئه املتواصلة مل تقف عند هذا الحد، بحيث قامت ميليشياته بزرع خطط حفرت االنتقامية كرد عىل هز 

العديد من األلغام يف املناطق السكنية املحررة، هذا األمر الذي خلف مجموعة من الحوادث التي أودت 

بحياة مجموعة من املدني�، بحيث انفجرت مجموعة من األلغام زرعتها عنارص ميليشيا حفرت يف الطرق 

ني� قبل فرارهم يف منطقتي صالح الدين واملرشوع وع� جنويب طرابلس، األمر الذي أدى إىل ومنازل املد

مقتل وجرج العديد من األفراد. وعىل إثر ذلك أكد العديد من الخرباء األمني� أن عمليات التلغيم التي 

 نفذتها هذه امليليشيات هو نفس األسلوب الذي كان ينتهجه تنظيم داعش اإلرهايب.

ىل إثر تكرار هذه الحوادث، شددت القيادة العامة لقوات الوفاق عىل رضورة عدم عودة املواطن� إىل وع

منازلهم يف املناطق املحررة، ألنها ال زالت مناطق عسكرية مليئة باملفخخات واأللغام املضادة للدروع 

ية واألحياء السكنية ، وذلك واألفراد التي تم زرعها من قبل ميليشيات حفرت  يف الطرق الرئيسية والفرع

قبل تطه� هذه األماكن ومسحها وتأمينها بالكامل من مخلفات الحرب واأللغام من طرف فرق الهندسة 

العسكري وإدارة الكيمياء التابع�. وبالفعل فقامت هذه الفرق بإغالق األحياء التي سيطرت عليها قوات 

 حكومة الوفاق مبحاور القتال. 

ات امليدانية للجان املكلفة بتمشيط املناطق املحررة، عىل أن األلغام واملخففات التي وقد كشفت التحري

مضاد لألفراد)، وما يزيك  MON- 100وجدت بهذه املناطق  ليست محلية بل هي روسية الصنع (طراز  

ت تلقي ذلك العثور عىل وثائق وكتب باللغة الروسية متت ترجمتها باللغة العربية، هذا األمر الذي يثب

الوحدات القتالية التابعة لخليفة حفرت تداريب خاصة عن أساليب وطرق التفخيخ من طرف الروس. وبعد 

عمليات املسح الواسعة متكنت قوات الوفاق من إزالة الك�ئن املتفجرة واأللغام والتي كان من بينها ما 

قنبلة مصنوعة   280بوة ناسفة وع  600�كن تفج�ه عن طريق أجهزة التحكم. بحيث تم اكتشاف أكرث من  

وإصابة  21أغلبيتها تم زرعها يف منازل املدني�. وقد خلفت عمليات متشيط املناطق امللغومة عن مقتل 

 آخرين من صفوف قوات الوفاق وذلك خالل عمليات تفكيك األلغام واملتفجرات 18أكرث من 

ت البعثة األممية للدعم يف ليبيا هذه األع�ل موضوع زراعة األلغام آثار حفيظة األمم املتحدة، بحيث أدان

التي قالت أنها ال تخدم أي هدف عسكري بل تث� الذعر والخوف ب� املدني� األبرياء وتنتهك حقوقهم 

املحمية مبوجب القانون الدويل اإلنسا�، أما األم� العام لألمم املتحدة أنطونيو غوت�يش فقد أدان 

األجهزة املتفجرة العشوائية يف املناطق السكنية -ميليشيا حفرت  -استخدام القوات املنسحبة 

بالعاصمة طرابلس ما أدى إىل مقتل وإصابة مدني�. ك� قالت األمم املتحدة أيضا يف بيان صدر 

أنها عىل دراية كب�ة بتدفق مزيد من األسلحة واملرتزقة عىل ليبيا خالل الفرتة املاضية، مؤكدة   الحقا،

 حتاج إىل السالم وليس إىل املزيد من السالح.أن ليبيا ت
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)، وإدارة األمم املتحدة لألع�ل املتعلقة باأللغام  UNICEFيف ح� أصدرت منظمة األمم املتحدة للطفولة (

)UNIMAS واملركز الليبي ملكافحة األلغام، بيان أدانوا فيه هذه األع�ل التي خلفت العديد من الضحايا ،(

سيف تعمل يوات الناسفة التي تم زرعها يف األحياء السكنية، ك� أكد البيان أن اليونجراء انفجار العب

بشكل وثيق مع يوني�س واملركز الليبي ورشكاء آخرين، ليك يتلقى املدني� املترضرين من النزاع وهذه 

ن الذخائر األع�ل، وبالخصوص فئة األطفال واملراهق� ومقدمي الرعاية لهم، دورات تعليمية متخصصة ع

واأللغام املتفجرة وذلك يف سبيل التخفيف من احت�لية الحوادث الناجمة وبالتايل تفادي مزيد من األخطار 

 عىل املدني� وتعزيز السلوكيات اآلمنة.

 

 خامسا: املشهد املوریتاني 
 بموریتانیا 19-کوفیدالوضعیة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد 

 

مايو   31وصل العدد اإلج�يل لإلصابات بف�وس كورونا املستجد حسب وزارة الصحة املوريتانية إىل حدود  

حالة شفاء يف ح� أن الحاالت التي ال  27حالة و  24حالة مؤكدة، في� بلغ عدد الوفيات    558الجاري إىل  

جع ذلك بسبب االرتفاع الكب� حالة. وير  538زالت تتلقى العالج فقد وصلت إىل أعداد كب�ة يف حدود 

 7654وصل إج�يل التحاليل املخربية إىل  والخاطف يف عدد اإلصابات خالل األسبوع� األخ�ين، يف ح�

باملائة  42.6 باملائة، مع 57.4أما توزيع الحاالت حسب النوع، فقد سجلت نسبة الذكور  تحليل.

قيد الحجر الصحي، يف ح� وصل عدد املصاب� شخص    5000مسجلة لدى اإلناث، ويتواجد أكرث من  

 شخص. 30من األطقم الطبية إىل 
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وحسب التقارير الصادرة عن وزارة الصحة، والتي تصدر بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العاملية 

مرة يف غضون أسبوع� بحيث  30عدد املصاب� بنسب ورسعة كب�ة بأكرث من  بنواكشوط، فقد تضاعف

 من مايو. 31حالة مؤكدة يف  558مايو إىل  15حاالت فقط يف  9انتقلت من 

وعىل إثر ارتفاع وت�ة الوضعية الوبائية مبوريتانيا، لجأت الحكومة املوريتانية إىل مؤسسة الجيش لضبط 

تحركات املواطن� خصوصا يف العاصمة نواكشوط التي تتصدر عدد اإلصابات يف مجموع البالد. وقد شددت 

 اقبة يف نقط معابر املدينة.السلطات املر 

وعىل إثر هذا التطور الفجايئ، أكد الرئيس املوريتا� محمد ولد الشيخ الغزوا� عىل أنه من الرضوري 

التعايش والتكيف مع الوضعية الوبائية لفرتة، وذلك يف سبيل تحقيق أمثل توازن ب� رضورة استمرارية 

وب� رضورة االلتزام بدرجة عالية بالتداب� الوقائية املعلنة النشاط االقتصادي والحياة العامة للمواطن� 

من طرف السلطات الصحية، وذلك من أجل كسب رهان هذه املعركة. مؤكدا يف ذات الوقت، أن 

االسرتاتيجية التي تتبعها بالده ملكافحة وباء كورونا ستتطور بكيفية مستمرة للتكيف مع تطورات مستويات 

 ازية الوقائية الالزمة.أنها ستظل محكومة بااللتزام بالقواعد االحرت ك�  انتشار الف�وس،
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 الدعم الخارجي ملوریتانیا يف مواجهة تداعیات فیروس کورونا املستجد

 

تلقت موريتانيا يف ظل أزمة ف�وس كورونا املستجد دع� خارجيا ملساندة كفاحها يف القضاء عىل الف�وس 

دية واالجت�عية الناجمة عنه، وعىل إثر ذلك تعهدت بعثة االتحاد األورويب وكذا مواجهة التداعيات االقتصا

مليون دوالر لدعم خططها متعددة القطاعات واملجاالت ملواجهة تداعيات الجائحة،   13يف موريتانيا بتعبئة  

يا متويليا وقد أكدت البعثة أن االتحاد األورويب نسق مع بعض دوله كأملانيا وفرنسا وإسبانيا لدعم موريتان

ولوجستيا يف مواجهة الف�وس، ك� أوضحت أنه أطلق مجموعة من املشاريع واألنشطة لدعم االقتصاد 

الوطني املوريتا�، وتقديم الدعم االجت�عي للطبقات األكرث ترضرا يف املجتمع وتوف� مستلزمات األمن 

والصغرى. ك� أكدت البعثة أنها تسعى الغدايئ باإلضافة إىل دعم القطاع الخاص خاصة الرشكات املتوسطة  

 مليون يورو لتنفيذ بعض الخطط الدعامئية بواسطة آليات الوطنية. 25يف الفرتة القادمة لتوف� 

مليون  60من مايو موريتانيا مبلغ  25الدعم الخارجي مل يتوقف عند هذا الحد، إذ منح البنك الدويل يف 

ا البرشي وتطوير نتائج التنمية البرشية يف ظل املستجدات التي دوالر وذلك ملساعدتها يف تعزيز رأس ماله

متر بها البالد عىل ضوء الظرفية الراهنة. ويهدف هذا التمويل اإلضايف إىل توسيع املشاريع التي 

 تتناسب مع اسرتاتيجية النمو املتسارع والرفاه املشرتك.

مالية عىل التوايل يف شهري مارس وأبريل،   ويأيت هذا الدعم، بعد تقديم البنك الدويل ملوريتانيا منح

مليون دوالر، والثانية   52األوىل كانت يف بداية األزمة الوبائية وهي عبارة عن منحت� ماليت� بقيمة  
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مليون دوالر، وذلك بهدف زيادة فعالية نظام شبكة األمان االجت�عي   133عبارة عن ثالث منح مالية قدرها  

طني خصوصا يف الظرفية الحالية التي تعا� منها البالد كبقية بلدان العامل من التكيفي عىل املستوى الو 

 آثار وتداعيات جائحة كورونا العاملية.

) مساعدات طبية ملساعدة UNICEFومن جهة أخرى، فقد قدمت منظمة األمم املتحدة للطفولة (

وازم رضورية يف املجال الصحي موريتانيا يف مواجهة ف�وس كورونا املستجد، وهي  عبارة عن معدات ول

 100من مادة الكلور وكذا أكرث من  1.3ألف من البذالت الطبية، و 11جهاز لقياس الحرارة و 60أهمها 

 جهاز للرش وغ�ها من املعدات.

 موریتانیا تطالب بإلغاء دیون القارة اإلفریقیة ملواجهة جائحة کورونا

 

دعت موريتانيا إىل إلغاء ديون القارة اإلفريقية لتتمكن من مجابهة جائحة ف�وس كورونا، وتداعياتها 

االقتصادية واالجت�عية، وذلك من أجل تجنب كساد اقتصادي كب� قد يعصف ببلدان القارة، وامليض نحو 

.  وقد جاء  ذلك 2023ندة اكتساب األهلية لالستفادة من أطر االندماج األفريقي من أجل العمل وفق أج

 -البيان-لتأسيس االتحاد اإلفريقي، والذي أكد  18يف بيان صادر عن الخارجية املوريتانية مبناسبة الذكرى 

عىل أن الدول اإلفريقية إىل جانب مواجهتها  ملجموعة من العوائق التي حالت دون تحقيق التنمية 

للتوتر والرصاع املسلح واملجاعة وكذا جرائم اإلرهاب املنشودة واملتمثلة أساسا يف البؤر التقليدية 

والتطرف العنيف والجر�ة املنظمة، فإنها اآلن أمام تحدي خط� وحقيقي ال يقل أهمية عن العوائق 

، الذي تجاوزت إصاباته يف القارة 19-والتحديات السابقة وهو انتشار ف�وس كورونا املستجد كوفيد

 حاجز املائة ألف.
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لسياق، طالب  الرئيس املوريتا� محمد ولد الشيخ الغزوا� خالل مداخلته عرب تقنية الفيديو ويف نفس ا

رئيس دولة  50يف االجت�ع املنظم من طرف األمانة العامة لألمم املتحدة وكندا وجامايكا إىل جانب 

إلفريقية خصوصا وحكومة وكبار مسؤويل املنظ�ت الدولية، برضورة إلغاء شامل وفوري ملديونية الدول ا

تلك التي تعيش أوضاعا صعبة وتعا� من ارتفاع مديونيتها، وذلك ملساعدتها يف تخطي االنعكاسات السلبية 

لجائحة كورونا. هذه االنعكاسات والتداعيات االقتصادية واالجت�عية التي تتمثل يف ضعف التنوع وطغيان 

 ع املديونية بدرجة كب�ة.األنشطة غ� املصنفة وانتشار الفقر والبطالة وارتفا 

ك� دعا إىل رضورة االستفادة من دروس هذه املرحلة من أجل امليض نحو إعادة تأسيس مقاربات شمولية 

تنموية من أجل تعبئة املزيد من املوارد الذاتية وجعل الشفافية والحكامة الرشيدة العنوان األسايس لتسي� 

 )1(.الشأن العام

 

  

 

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