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 کورونا   جائحة عودة املغاربة العالقین يف الخارج منذ بدایة   

  عودة الحراك الجزائري بعد انقطاع بسبب أزمة کورونا  

  تواصل محاکمات وأحکام قضائیة ضد رموز نظام بوتفلیقة  

  عبیر موسی تقود هجوما ضد حرکة النهضة ببصمة إماراتیة  

 مآالت زیارة الرئیس التونسي إلی فرنسا  

 العربي بدول املغرب  إحصاءات الوضع الوبائي لفیروس کورونا   

 الغزواني یجري تغییرات کبیرة باملؤسسة العسکریة  

 قمة تجمع دول الساحل وفرنسا بالعاصمة نواکشوط  

 هذا العدد:  يف

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

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

فی لیبیا، تونس، املغاربي 

 وموریتانیا الجزائر، املغرب

 د. نورة الحفیان: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

 "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 

 املرصد بوابات

 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

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

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

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

 

إىل  الجاري   يونيو  30 ، إىل حدودباملغرب  19  كوقيدبف�وس كورونا املستجد  وصل عدد الحاالت املصابة  

حالة كان من املحتمل إصابتها إال أن التحاليل املخربية أكدت    668,658حالة مؤكدة، مع استبعاد    12533

   حالة.  3,385عكس ذلك. أما الحاالت التي ال زالت تتلقى العالج فوصلت إىل 

  

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


  

 

3 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي 
 July 2020 22 || 012العدد 

 

 

 

 

 
 

 وتتوزع حاالت اإلصابة حسب جهات اململكة كالتايل: 

 ت عدد اإلصابا الجهات  عدد اإلصابات  الجهات 

 206 الجهة الرشقية  3427 جهة الدار البيضاء سطات 

 152 جهة بني مالل خنيفرة 1940 جهة مراكش آسفي 

  92 جهة سوس ماسة  2298 جهة طنجة تطوان الحسيمة

 75 كلميم واد نونجهة  1252 جهة فاس مكناس 

 529 جهة العيون الساقية الحمراء   1964 جهة الرباط سال القنيطرة 

 11 جهة الداخلة وادي الذهب 586 ياللت جهة درعة تاف

 12533املجموع 

 

وبذلك تكون الحالة الوبائية باملغرب قد تجاوزت توقعات وزارة الصحة، بشأن عدد اإلصابات التي كان  

آالف إصابة، بحيث كان أسوأ سيناريو رسمته الوزارة    10من املتوقع أن تسجلها اململكة، بعد تخطي عتبة  

معطيات لجنة تقنية من  آالف حالة إيجابية. وذلك بناء عىل    10هو تسجيل    19-وفيديف بداية جائحة ك

وزارة الصحة، بحيث كانت هذه اللجنة قد أعدت مخططا توقعيا، وقسمته إىل ثالث مراحل، املرحلة األوىل  

إىل   تش�  التقديرات  و  200كانت  الثانية    50حالة محتملة  املرحلة  تتجاوز  أن  لة  حا  2000مؤكدة، عىل 

الثالثة كان من املتوقع أن تقف عدد حاالتها إىل  حالة مؤكدة، يف ح� أن املرحلة    500محتملة مع تجاوز  

 آالف حالة مؤكدة. وهي ما متت تسميتها مبرحلة العدوى الج�عية.  10

ر  باملائة ظهرت عليهم أعراض بسيطة أو مل تظه 90أما في� يخص الوضعية الرسيرية للمصاب�، فإن قرابة 

ي حاالت ما ب� البسيطة واملتوسطة، أما في� باملائة ه 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  

جاوز عدد املخالط� منذ بداية  حالة. في� ت  18بحيث مل يتبق بأقسام ويف جميع جهات اململكة إال    .باملائة 

قيد التتبع واملراقبة الصحية الالزمة إىل    10,804مخالط، وال زال منهم    66,859  مارس  02الوباء يف  

 يوما.  14ح� استيفاء املدة الالزمة واملحددة يف 

عود  وعن األسباب الكامنة وراء ارتفاع وت�ة ومؤرشات الحاالت املؤكدة خالل شهر يونيو، تلك التي ي

جمعات الصناعية والفالحية كان أبرزها يف مدينة  أساسها إىل توسيع دائرة البؤر املهنية املرتبطة بامل
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لالميمونة (بؤرة  (بؤرة    )، القنيطرة  باملنتوجات    Renaultطنجة  متعلق  معمل  (بؤرة  العيون  للسيارات) 

ية الوبائية باملغرب التي شهدت  ، هذه البؤر التي قلبت املوازين في� يخص منحنى الوضعالسمكية) وغ�ها

ارتفاعا ملحوظا بعد االنخفاض الذي سجلته يف شهر مايو والتي وصلت فيه حاالت التعايف  وال زالت تشهد  

 باملائة.  90إىل أكرث من 

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

مارس املايض وإىل    02بداية الوباء يف  لة، يف ح� تخطى العدد اإلج�يل للتحاليل منذ  ألف تحلي  20عتبة  

 تحليل. وذلك حسب ما كشف عنه البيانات اليومية لوزارة الصحة.  191 ,681يونيو  30حدود 

  228يونيو إىل    30فقد لوحظ استقرار عىل مستوى هذه الفئة، لتصل إىل حدود   أما بالنسبة لعدد للوفيات،

سبة انخفاضا بفعل ارتفاع حاالت الشفاء، والتي وصلت إىل  باملائة. وتعرف هذه الن  1.82حالة وفاة، بنسبة  

التي    71شخص أي بنسبة    8,920يونيو    30حدود   باملائة، وذلك راجع إىل مرور مدة الشفاء االعتيادية 

د اإلعالن عن حاالت املتعاف� عىل  يوما منذ تسجيل الحالة اإليجابية، يف ح� يعتم  14إىل    10ترتاوح ما ب�  

 وهي: تحسن العالمات الرسيرية للمريض، عدم تسجيل ارتفاع درجة حرارة املصاب يف غضون  ثالثة معاي�

ثالثة أيام بعد استك�ل العالجات الرضورية، وأخ�ا التأكد من سلبية عينت� متتابعت� تفصل بينه� مدة  

لجدول التايل يب� عدد  . واباملائة قيد االستشفاء  27.84أي ما يناهز    حالة  3,385ساعة. بين� ال زالت    24

 الوفيات واملتعاف� والحاالت النشطة حسب الجهات وهي كالتايل: 

 عدد الحاالت قيد العالج عدد املتعاف� عدد الوفيات الجهات 

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

 231 1664 56 جهة مراكش آسفي 

 132 1371 50 جهة طنجة تطوان الحسيمة

 166 1058 28 فاس مكناس جهة 

 -------  -------  -----  جهة الرباط سال القنيطرة 

https://almarsad.co.uk/
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 00 581 05 جهة درعة تافياللت 

 02 177 08 الجهة الرشقية 

 22 116 07 جهة بني مالل خنيفرة 

 09 83 07 جهة سوس ماسة 

 01 51 00 جهة كلميم واد نون

 00 05 00 ية الحمراءون الساقجهة العي

 03 02 00 الداخلة وادي الذهب جهة 

 3385 8920 228 املجموع 

 

ويعيش املغرب ظرفية خاصة يف ظل تطور الوضعية الوبائية خصوصا بعد دخول قرار رفع الحجر الصحي،  

لجهات املعنية  وما شهد بعده من قفزة نوعية وكب�ة يف عدد الحاالت، األمر الذي أثار ارتباك ومخاوف ا

الوبايئ باملغرب خصوصا مع عودته إىل نقطة الصفر بفعل االرتفاع الكب� للبؤر املهنية يف  بتدب� الوضع  

 مناطق متفرقة يف اململكة. 

فعىل الرغم من عودة أغلبية املدن املغربية إىل وضعها الطبيعي يف ظل رفع الحجر الصحي، فإن الحذر  

ع من اإلصابات الزال قامئا مع احت�ل  س مع استمرار تسجيل عدد مرتفوالتخوف من عدم انحصار الف�و 

 تفيش موجة ثانية يف مختلف أنحاء اململكة. 

وعىل إثر ذلك، نبه وزير الصحة املغريب خالد آيت الطالب، عىل إمكانية حدوث انتكاسة جديدة عن طريق  

ات  بكه اكتشاف بؤر بعدد من الجهموجة ثانية من انتشار عدوى الف�وس، مؤكدا أن تسطيح املنحنى أر 

بؤرة، لذلك شدد عىل رضورة أخذ مزيد من الحيطة والحذر، مؤكدا أن الوزارة   470والتي بلغت حوايل  

تشتغل بكل كوادرها الصحية واإلدارية مبواكبة هذه الظرفية االستثنائية وذلك حفاظا عىل س� خدماتها  

 الصحية. 

ا الوبائية  الوضعية  تطورات  أكد  وملواكبة  تصاعديا،  منحى  عرفت  توسيع  لتي  تم  أنه  عىل  الوزير 

بلوغ عدد االختبارات   أفق  باملواطن، يف  لها عالقة  التي  اإلنتاجية  القطاعات  التحاليل املخربية يف 

مليون مع متم شهر يوليو، مشددا يف الوقت ذاته، عىل رضورة مواكبة املقاوالت    2اإلج�لية إىل قرابة  
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ظ عىل املخزون الوطني استعدادا للرفع التام للحجر  اءات الصحة والسالمة، والحفا املهنية للنهوض بإجر

 الصحي، وعودة املواطن� لالستشفاء. 

وعىل الرغم من ذلك، أوضح آيت الطالب، عىل أن الحالة الوبائية ال زال متحك� فيها، وذلك بفضل احتواء  

البؤر املكتشفة، وكذا عزل الحاالت املخ التحاليل املخربالوباء وتطويق  ية وباألخص داخل  الطة، وتوسيع 

 الهياكل اإلنتاجية. 

املجمعات   أرباب  تجاه  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  برضورة  املغريب  العام  الرأي  طالب  ذلك،  خضم  ويف 

والوحدات الصناعية والفالحية مطالب� باملراقبة الصارمة تجاه هذه الكيانات ومحاسبة املسؤول� عنها يف  

للتداب� واإلجرحالة ع امتثالهم  الصحةدم  (وزارة  املعنية  الجهات  عنها من طرف  املعلن  الصحية  -اءات 

 . وذلك لعدم تكرار سيناريو بؤر القنيطرة/طنجة/آسفي/العيون.)الشغل-الداخلية 

،  وعىل إثر االرتفاع الكب� يف عدد اإلصابات داخل الوحدات اإلنتاجية سواء الصناعية والفالحية والخدماتية

الكونفدرالية الد�قراطية للشغل أن السبب يف ذلك هو االستهتار وعدم الجدية يف إجراءات الح�ية  أكدت  

بعد العودة إىل استئناف العمل، مطالبة يف الوقت ذاته السلطات برضورة التدخل من أجل إلزام أصحاب  

ائية اإللزامية، مع محاسبة  ات الوقهذه الوحدات بتوف� كافة رشوط الصحة والسالمة املهنية واتخاذ اإلجراء

  يف رضب املجهودات املبذولة للحد من انتشار الوباء وطنيا. ب�كل املتسب

 کورونا جائحةعودة املغاربة العالقین يف الخارج منذ بدایة 

، عن بدء 2020من يونيو    9أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيم� بالخارج يف  

، وقد شمل برنامج  2020من يونيو    11ة إجالء املغاربة العالق� بالخارج، والتي انطلقت فعليا يوم  عملي

الرتحيل، املغاربة العالق� منذ بداية جائحة كورونا يف كل من إسبانيا وتركيا وفرنسا وبعض دول الخليج  

 والدول اإلفريقية. 

  13اإلغالق الشامل للحدود ب� البلدين يف    -بانيا  ة إسوقد بدأت أوىل عمليات اإلجالء من الجارة الش�لي

مواطن   1,062مواطن، تم ترحيل    4,000من يونيو، بحيث قُدر عدد العالق� هناك بأكرث من    11يف    -مارس

املغاربة   من  األول  الفوج  عاد  بحيث  الكناري.  وأرخبيل  وبرشلونة  مالقة ومدريد  بكل من  منهم  مغريب 

بالجنوب اإلسبا�، إىل مطار    Malaga�ية عرب ثالث رحالت انطالقا من مطار  إليبالعالق� يف الجزيرة ا

الرحلة   بتطوان، وقد شملت هذه  الرمل  راكب يف كل رحلة، مع    100راكب، مبعدل    310سانية 

موارد   بدون  والعالق�  واألطفال  والحوامل  السن  وكبار  املرىض  اإلنسانية  الحاالت  إجالء  مراعاة 
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قل عرشة رضع ضمن هذه الرحالت حسب ما كشف عنه مسؤول بوزارة الخارجية  تم نواألمهات، حيث  

 وتناقلته عدد من وسائل اإلعالم املغربية. 

وبعد أن متت الرحالت الجوية الثالث من الجنوب اإلسبا�، تواصلت عملية اإلجالء بحيث تقرر تنظيم  

مواطن مغريب    300وعىل إثر ذلك تم إجالء    ثالث رحالت من للعالق� املغاربة بالعاصمة مدريد ونواحيها،

ءه من مطار برشلونة الدويل  إىل مطار سانية الرمل بتطوان، ونفس العدد تم إجال   الدويل  Barajasمن مطار  

إىل مدينة تطوان، مع مراعاة نفس املعاي� والتداب� املتخذة يف الرحالت األوىل، باإلضافة إىل تحديد طبيعة  

 خول إىل الرتاب اإلسبا�. التأش�ة وتاريخ الد

الرحالت الجوية  ك� تم ترحيل املغاربة العالق� بالجارة الرشقية الجزائر منذ قرار إغالق الحدود وتعليق  

من وإىل البلدين، بحيث خصصت السلطات املغربية ثالث طائرات تابعة للخطوط امللكية املغربية لنقل  

 م إخضاع العائدين للحجر الصحي بفنادق مدينة السعيدية.مواطن مغريب عالق بالجزائر. وت  300أكرث من  

مواطن مغريب، بحيث متت    151اوز عددهم  ك� متت أيضا عملية إعادة املغاربة العالق� بتونس والذي تج

إرشاف  تحت  به  العمل  الجاري  الصحي  والربوتوكول  االحرتازية  لإلجراءات  تام  باحرتام  العملية 

عاون مع السلطات التونسية. وقد كان سف� املغرب بتونس حسن طارق  املصالح املعنية وبتنسيق وت 

لتسهيالت ملعالجة مشاكل املغاربة الذين  والقنصل العام بتونس عيل بن عيىس قد قاموا بجميع ا

 كانوا يف زيارة قص�ة لتونس، بحيث تم التكفل التام بهم وبجميع مستلزماتهم وحاجياتهم. 

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 
 July 2020 22 || 012العدد 

 

 

 

 

 
 

اربة العالق� يف فرنسا بحيث وصل حوايل  حد، بحيث تم أيضا إعادة املغالرحالت مل تتوقف عند هذا ال

 157ت جوية عرب أربع طائرات، عىل منت كل منها ما ب�  إىل مطار مراكش املنارة، من خالل ثالث رحال   633

مواطن من أملانيا، وكذا    157خصصت السلطات املغربية رحلة جوية واحدة إلجالء    راكب. ك�  159إىل  

 مواطن عالق مبدينة ديب اإلمارتية.  280احدة إلعادة رحلة و 

من املواطن� العالق�   150ال بإجالء وكانت قد أرشفت السفارة املغربية بكل من هولندا وبلجيكا والسنغ

كدفعة أوىل يف انتظار برمجة رحالت أخرى إلجالء باقي العالق�، وقد انطلقت هذه الرحالت بكل من  

ار لتحط الرحال مبطار أكادير املس�ة، ليتم نقلهم إىل املراكز املخصصة لهم لقضاء  أمسرتدام وبروكسيل ودك

 فرتة الحجر الصحي املحددة.

مواطن مغريب، فقد اضطرت السلطات    5,000ي� يخص املغاربة العالق� يف تركيا والذي تجاوز عددهم  أما ف

جوية عرب ثالث مراحل كل مرحلة تضم    رحلة  15املغربية إىل الرفع من وت�ة إجالءهم من خالل تخصيص  

لك من مطار اسطنبول  مواطن مغريب، وذ  300ثالث رحالت للخطوط امللكية املغربية، تقل عىل متنها حوايل  

 الدويل نحو مطار سانية الرمل بتطوان. 

ادير،  إنزال جميع املغاربة العالق� والعائدين إىل أرض الوطن بكل من مدينتي الفنيدق والسعيدية وأكتم  و 

العالجي الذي  بحيث أقاموا يف فنادق مصنفة ومراكز إيواء طيلة فرتة الحجر الصحي وذلك وفق الربوتوكول  

أقرته وزارة الصحة املغربية، بحيث يجري لهم تحليلتان األوىل بعد وصولهم والثانية يف اليوم التاسع من  

 ج التي تؤكد سلبية اختباراتهم. الحجر الصحي، وذلك من أجل عودتهم إىل ديارهم بعد ظهور النتائ

لعالق� املغاربة يف الخارج  وكانت الحكومة املغربية قد واجهت انتقادات الذعة حول سوء تدب�ها ملسألة ا

من خالل عدم تقد�ها السرتاتيجية واضحة لتدب� هذه القضية يف ظل نهجها سياسة الالمباالة لهذا املوضوع  

الذين عاشوا معاناة كب�ة يف بلدان مختلفة برضورة عودتهم ألرض  باملوازاة مع ارتفاع أصوات املغ اربة 

 الوطن.

ملغربية تأخ� عودة املغاربة العالق� خارج اململكة إىل ارتباط ذلك بتطور  يف املقابل، فقد عزت الحكومة ا

انتشار  ملواجهة  املغرب  نهجها  التي  الشاملة  املقاربة  إطار  يف  الداخلية،  الوبائية  كورونا    الوضعية  وباء 

ن  املستجد، حتى ال تشكل هذه العودة انتكاسة للمقاربة املغربية يف سبيل الخروج إىل بر األمان م

السلطات   اختارت  لذلك  الوبائية.  الوضعية  للتحكم يف  تم وضعها  التي  االسرتاتيجية  إنجاح  خالل 

ية العائدين ومحيطهم  املغربية أن تحيط عملية تدب� العودة بكافة الض�نات وذلك يف سبيل ح�

 وكافة املواطن�. 

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


  

 

9 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي 
 July 2020 22 || 012العدد 

 

 

 

 

 
 

 کورونا   دولة إفریقیة ملکافحة جائحة فیروس   15املغرب یقدم مساعدات طبیة إلی  

 

دولة إفريقية من جميع جهات القارة من أجل مواكبة    15قدم املغرب ومببادرة ملكية مساعدة طبية إىل  

امل لوباء كورونا  إطار مكافحتها  اإلفريقية يف  الدول  بوركينافاسو،  جهود  موريتانيا،  ستجد، وتضم كال من 

الكونغو، إسواتيني، غينيا بيساو، الكونغو الد�قراطية،  الكام�ون، غينيا، غينيا بيساو، مالوي، جزر القمر،  

 السنغال، تنزانيا، تشاد، زامبيا.

من   املقدمة،  الطبية  املساعدات  و  75وتتكون  الكلوروك�،  عالج  من  علبة  علب  15ألف  من  ألف  ة 

كحولية،  ن املطهرات الألف لرت م  30ألف من األقنعة الواقية، و  900ألف ك�مة، و  8000األزيرتوميس�، و

للرأس و  600وكذا   املصنوعة محليا    60ألف غطاء  الطبية  املنتجات واملعدات  ألف سرتة طبية. وجميع 

 واملتطابقة مع معاي� منظمة الصحة العاملية. 

إلفريقي لدى االتحاد اإلفريقي، بالتداب� امللموسة أشاد السلك الدبلومايس اعىل ضوء هذه املساعدات،  و 

الفعال من ط املغربية تجاهوالتضامن  العديد من   رف اململكة  األشقاء األفارقة، وقد اعترب سفراء 

إفريقيا   ببلدان  الذي يجمع املغرب  القوي  البلدان اإلفريقية هذه املساعدات دليل عىل االرتباط 

صحراء عرب قنطرة الدبلوماسية التضامنية والتي برزت بشكل جيل خالل أزمة ف�وس كورونا  جنوب ال

 .19-كوفيد
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يف خضم ذلك، أشار السف� الدائم للمغرب لدى االتحاد اإلفريقي واللجنة االقتصادية إلفريقيا أن هذه  و 

ربز املكانة التي يوليها املغرب  الشهادة من طرف البعثات الدبلوماسية اإلفريقية يف حق املبادرة املغربية ت

األزمات. ك� يشكل ذلك تجسيدا    للمواطن اإلفريقي وتضامنه الكامل مع بلدان القارة خصوصا يف فرتة

للرؤية املغربية الخاصة بالعمل اإلفريقي املشرتك الذي يضع املصالح الحيوية للقارة السمراء وشعوبها يف  

 ثالثية السالم واألمن والتنمية. صلب األجندة اإلفريقية من خالل تحقيق  

 مقتل شاب مغربي من طرف الشرطة اإلسبانیة یلع طریقة جورج فلوید 

 

بوالية مينيسوتا،    مل متض مينابولس  فلويد عىل يد رشطة  األمرييك جورج  املواطن  أسابيع عىل مقتل  إال 

ال  بحيث نرشت  إسبانيا،  يف  وبالضبط  األوروبية  الضفة  أخرى عىل  األكرث شهرة يف  لتنفجر حادثة  جريدة 

تعرض لها جورج فلويد،  "، رشيط فيديو لواقعة مقتل شاب مغريب شبيهة لتلك التي   EL PAISإسبانيا "  

 .  2019والتي تعود أحداثها لشهر يوليو من العام 

ربيعا من مدينة تطوان    18ويذكر أن الشاب املغريب الذي لقي حتفه هو إلياس الطاهري والبالغ قيد حياته  

الثا� من مايو  ش� نزيال يف مركز لألحداث مبنطقة أمل�يا منذ  ، وقد  2019ل املغرب، بحيث كان 

تقاير صحفية وإعالمية إسبانية التي نرشت الفيديو عن تورط رجال الرشطة بالواقعة، بحيث كشفت  

ليتم  أوضح الرشيط أن ستة من هؤالء العنارص قاموا بإدخال الشاب إىل غرفة صغ�ة مكبل اليدين،  
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أنفاسه يف آ  التنكيل والضغط بدون مقاومة إىل أن لفظ  خر  بعد ذلك م�رسة االعتداء عليه عن طريق 

 املطاف. 

وكانت املحكمة قد خلصت يف استنتاجاتها إىل أن األمر يتعلق بحادث عريض، لكن الصحيفة قارنت ب�  

وتوصلت إىل أن مدة وتفاصيل الواقعة  التقارير التي رفعت إىل هيئة املحكمة والفيديو الذي يوثق الواقعة،  

ديو يوثق الدقائق األخ�ة من حياة الشاب  يتعارض مع التقارير التي اطلعت عليها املحكمة. بحيث أن الفي 

دقيقة من    13إلياس، والذي يتكون من مقطع� تصل مدة كل منها إىل أكرث من ست دقائق مبجموع  

به عن كون االعتقال والضغط، أربع  عىل عكس املرصح  استمرت فقط  الرشطة    الواقعة  دقائق. وكانت 

ك اضطرت لضبطه بالقوة، ورأسه إىل األسفل عىل عكس  اإلسبانية قد تذرعت مبقاومة الشاب ألوامرها ولذل

ما جاء به القانون اإلسبا� التي يشدد عىل رضورة أن يكون رأس املتابع إىل األعىل أثناء االعتقال تفاديا  

 .لإلرضار به 

لك، أكدت أرسة الشاب عىل أن األخ� قتل بشكل متعمد وأن الحادث مل يكن عرضيا، بحيث  ا مع ذومتاشي

الدة الضحية أن ابنها كان يتعرض للمعاملة السيئة املتكررة يف املركز. وال تزال عائلة إلياس تطالب  أكدت و 

واسع، مستعيدة بذلك  بإعادة فتح التحقيق يف مالبسات الحادث خصوصا بعد انتشار الفيديو عىل نطاق  

 آمالها بتحقيق العدالة عن طريق نيل الجناة لجزائهم. 

ة الضحية محكمة أمل�يا من أجل إعادة فتح القضية لظهور مستجدات ودالئل  وعىل إثر ذلك، راسلت أرس 

 واضحة يف املوضوع، ويف حالة املوافقة ستنقل القضية إىل املحكمة العليا بإسبانيا. 

وية، خصوصا عىل الجبهة الحقوقية، بحيث تراهن العديد من  رسب، ردود أفعال قوقد خلف الفيديو امل

الرت  يف  سواء  يف  الجمعيات  بظهور حقائق جديدة  القضية  ملف  فتح  إعادة  عىل  املغريب،  أو  اإلسبا�  اب 

مالبسات الواقعة بعد اتضاح أن الشاب مات بفعل فاعل ومقتوال عوض الحكم بقانونية التدخل القانو�  

 حق الضحية.  يف

املجتمع املد�   والسياسيون واملحامون وكذا جمعيات ومنظ�ت  � وعىل إثر ذلك، قرر العديد من الحقوقي

يف املغرب وإسبانيا، تشكيل ائتالف للدفاع عن الشاب إلياس باسم "العدالة من أجل إلياس"، وذلك من  

 اء اإلسبا�. أجل إعادة فتح تحقيق يف القضية من جديد تقديم شكوى أمام القض

ن، والتي  ومن أبرز الجهات الحقوقية التي دخلت عىل خط القضية، العصبة املغربية لحقوق اإلنسا

تعترب أقدم هيئة غ� حكومية يف املغرب، والتي طالبت السلطات اإلسبانية، برضورة فتح تحقيق  

إمل مدينة  القارصين يف  احتجاز  مركز  الطاهري يف  إلياس  مقتل  أيدي عاجل يف مالبسات  �يا عىل 
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ي قتل بها األمرييك  عنارص من الرشطة اإلسبانية خنقا يف محاولة للسيطرة عليه وهي شبيهة بالطريقة الت 

 جورج فلويد. 

القضية، ك�   السلطات املغربية عىل خط  العصبة املغربية لحقوق اإلنسان، دخول  ومن جهتها، طالبت 

فيها تقديم كل من ثبت تورطه يف القضية إىل العدالة،  وجهت رسالة إىل السف� اإلسبا� بالرباط، تدعو  

استغرابها للمنطق التمييزي الذي تعامل به القضاء اإلسبا�    وذلك إنصافا لروح الضحية وعائلته، ك� أبدت

 يف قضية إلياس الطاهري.

والتي صنفتها الواقعة،  اإلنسان  لحقوق  املغربية  الد�قراطية  الهيئة  أدانت  السياق،  نفس  أنها    ويف  عىل 

اصة املغاربة  رين وخجر�ة عنرصية تتناىف مع القيم اإلنسانية وتنمي وتؤجج عقيدة الكراهية ضد املهاج

منهم، مستنكرة يف الوقت ذاته عدم تحرك الدبلوماسية املغربية ممثلة يف وزارة الخارجية لدى السلطات  

  بصفة عامة. اإلسبانية من أجل رد االعتبار لعائلة الضحية وللمهاجر املغريب

 

 املغرب یرفض ادعاءات العفو الدولیة بشأن التجسس یلع ناشطین مغاربة

  " الدولية  العفو  منظمة  عن  صدرت  التي  واملغالطات  االدعاءات  أسمتها  ما  املغربية  السلطات  رفضت 

Amnesty  كان ضحية عملية تجسس من أن صحفيا مغربيا  اتهامات خط�ة مفادها  توجيه  " من خالل 

 ية. ) اإلرسائيلNSOمن خالل تعرض هاتفه لهج�ت متعددة باستخدام تقنية متطورة ملجموعة ( طرفها،

لوضعية صحايف مغريب متدرب وادعائها أنه تعرض   "  Amnestyك� استنكرت الحكومة محاولة استغالل " 

اتصال    ح� أنه موضوع بحث قضايئ حول شبهة املس بسالمة الدولة، الرتباطه بجهات  التجسس، يفلعملية  

 أجنبية.  

تقرير املنظمة الدولية مل يورد  ، أن  خالل ندوة صحفية خصصت للموضوعوقد أكدت الحكومة املغربية  

، ولذلك طالبت يف مراسلة  2020يونيو    22أي أدلة مادية تثبت صحة ما جاء يف تقريرها الصادر بتاريخ  

اتها يف أقرب اآلجال باألدلة املفرتضة،  قدمتها للمدير التنفيذي للمنظمة باملغرب، محمد السكتاوي مبواف 

 مواطنيه.  حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق 

فإنه   لذلك  دولية،  تشه�  لحملة  يتعرض  املغرب  "أن  ترصيحاتها  بحسب  الحكومة  اعتربت  وقد 

رسمي   الحصول عىل جواب  والشعبية مرص يف حقه  الرسمية  وغ�  الرسمية  مؤسساته  ومبختلف 

أدلة مادية من هذه املنظمة التي تعترب نفسها من إحدى املنظ�ت غ� الحكومية  تفصييل معلل ب
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"أن  ال أكدت  اإلنسان"، ك�  بالدفاع عن حقوق  تهتم  إىل    Amnestyتي  اإلساءة  التقرير  وراء  من  تتعمد 

املغرب. من خالل الرتويج التهامات غ� مؤسسة تندرج يف إطار أجندة تستهدف املغرب، مرتبطة بجهات  

اقح بالتنافس ب� مجموعات  له عالقة  األمر  أن  له  تصادية عىل  اقدة هذا من جانب، ومن جانب آخر 

 تسويق معدات تستعمل يف التجسس واالستخبار". 

ومن خالل ذلك، فقد قوبل الطلب املغريب بالتجاهل بخصوص وجوب تقديم دليل يثبت صحة ما جاء يف  

الحكوم اضطر  م�  ادعاءات،  من  التقرير  سياسة  مضمون  تنتهج  املنظمة  "بأن  الترصيح  إىل  املغربية  ة 

يع الذي  األمر  هذا  املمنهجة  امل�طلة،  الحملة  الوقت  يف  مستغربة  باملوضوع،  وتورطها  ارتباكها  كس 

التنموية   الوطنية  واملتواصلة منذ سنوات من طرف األخ�ة، وذلك بهدف تبخيس ما أسمته املكتسبات 

 واملشهود لها عامليا".  والحقوقية، التي حققها املغرب 
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 ثانیا: تطورات املشهد الجزائري 
 بالجزائر  19-کورونا املستجد کوفید الحالة الوبائیة لفیروس

 

يونيو    30وصل العدد اإلج�يل لإلصابات بف�وس كورونا املستجد حسب وزارة الصحة الجزائرية إىل حدود  

ألف نسمة، ومتثل نسبة اإلصابة يف الفئة    100ل  حالة لك  31.7حالة مؤكدة، أي ما �ثل نسبة    13,907إىل  

حالة. ومتثل الفئة    912باملائة من مجموع الحاالت، في� بلغ عدد الوفيات    57سنة    60و  25  العمرية ما ب�

   .يف املائة من حاالت الفتك 70سنة نسبة  60العمرية ما فوق 

حالة بعدما أكدت الفحوصات خلوها    9,897ك� شهدت حاالت الشفاء ارتفاعا ملحوظا بحيث وصلت إىل  

درتها للمشايف املخصصة للعالج، يف ح� وصل أعداد املوجودين يف غرف العناية  من الف�وس، وبالتايل مغا 

 مريضا.  47الصحية إىل 
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 يات عىل الشكل التايل:  وتتوزع عدد الحاالت املصابة جغرافيا يف مجموع الوال 

 اإلصابات د عد الواليات  عدد اإلصابات  الواليات 

 195 بومرداس  1629 البليدة 

 172 أدرار  1465 الجزائر العاصمة 

 137 ع� تيموشنت 837 وهران

 192  الوادي 1242 سطيف

 139 غرداية  585 قسنطينة 

 222 األغواط  425 ع� الدفىل 

 186 البويرة 420 تيبازة 

 116 تيسمسيلت 353 بجاية

 119  سيدي بلعباس 339 تلمسان

 134 مستغانم 454 ورقلة

 99 الشلف  252  برج بوعريريج

 181 تبسة  302 املدية

 122 سوق أهراس 253 عنابة

 120 ميلة   274 أم البواقي

 107 جيجل  249 تيارت 

 111 قاملة  179 بشار
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 75 غليزان   339 باتنة  

 85 البيض  236 تيزي وزو

 84 نعامة 261 الجلفة 

 61 الطارف   235 املسيلة 

 16 تندوف 204 معسكر

 40 سعيدة 192 خنشلة 

 51 مت�است 19 سكيكدة

 13 إليزي  200 بسكرة 

 13571املجموع 

الجزيئ   الحجز  متديد  الواليات  لبعض  الوبائية  للحالة  وطبقا  الجزائرية  الحكومة  قررت  اإلطار،  هذا  ويف 

، وأبرز تلك الواليات:  يوليو  13والية من الثامنة ليال إىل الخامسة صباحا وذلك إىل غاية    29املفروض عىل  

والية األخرى من أبرزها   19البليدة، الجزائر، سطيف. ك� تم اإلبقاء، عن رفع الحجر الجزيئ، املفروض عىل  

ب للوالة  منع صالحيات جديدة  تم  تلمسان، مستغانم. ك�  بعزل مدن  سكيكدة،  قرارات  إصدار  إمكانية 

 وس. وأحياء يف حال تب� أنها تحولت إىل بؤر للف� 

خلية عملياتية من أجل    بتشكيلويف إطار تتبع الوضعية الوبائية، قام الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون  

بالحاالت املشتبه بها  سواء تعلق األمر    19-التحري ومتابعة التحقيقات حول الحالة الوبائية لحاالت كوفيد

ت التي اتخذتها السلطات العمومية ملواجهة  أو الحاالت املؤكدة. بحيث يأيت هذا اإلجراء يف إطار القرارا

 . 19-مخاطر تفيش ف�وس كورونا كوفيد

ك� قرر الرئيس أيضا اإلبقاء عىل الحدود مغلقة سواء الربية أو البحرية والجوية إىل نهاية أزمة جائحة  

شفيات، وتعزيز  وتشديد الرقابة عىل املخالف� إلجراءات الحجر الصحي، والرقابة اليومية لس� املستكورونا  

 مخزون آالت الفحص.  

وعىل إثر ذلك، ع� الربوفيسور محمد بلحس� عىل رأس هذه الخلية، والذي كان يشغل منصب  

يئ يف العديد من البلدان اإلفريقية.  املمثل السابق ملنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإل�ا 

السلطات العمومية وعىل رأسها الوزارة الوصية    والذي سيعمل بشكل وثيق عىل إنجاز مهامه مبعية 

 ب الجزائري. وزارة الصحة والسكان وذلك عرب الرتا
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ية  ويف موضوع آخر، فقد احتجت السلطات الجزائرية عىل الترصيحات التي أطلقتها منظمة الصحة العامل

التقييم عىل اع بالجزائر، بحيث خلصت من خالل هذا  الوبائية  للوضعية  تبار الجزائر من  حول تقييمها 

لجزائرية إىل جانب اللجنة العلمية ملتابعة  البؤر املقلقة يف القارة اإلفريقية. وعىل إثر ذلك أبدت الرئاسة ا

ريقيا والتي أدلت باستنتاجات غ� واقعية كورونا، استغرابه� لترصيحات املديرة اإلقليمية للمنظمة يف إف

 حول وضعية ف�وس كورونا بالجزائر. 

الجزاملنتد املؤسسات  ى  إفالس  خطر  من  یحذر  واملقاوالتیة  للشباب  ائري 

 االقتصادیة 

قام املنتدى الجزائري للشباب واملقاوالتية بإصدار تقرير تناول فيه الوضعية العامة للمؤسسات االقتصادية  

 رية الصغ�ة واملتوسطة وما آلت إليه يف ظل التداعيات السلبية لجائحة ف�وس كورونا. الجزائ

وضح التقرير الذي تم رفعه لرئيس الجمهورية عبد املجيد تبون، أن املؤسسات املتوسطة والصغ�ة،  د  وق

الحكومية السابقة، التي كان يشوبها سوء ا لتدب� واجهت أوضاعا كارثية بسبب عدم نجاعة السياسات 

ل دراسات ميدانية  والذي زاد من تداعياتها غياب املعلومة عن طريق إتاحة اإلحصائيات الدقيقة وتفعي

بحيث ساهم ذلك وبشكل وثيق    واالستث�ر،تحايك الوضعية االقتصادية. باإلضافة إىل تلوث مناخ األع�ل  

 يف عدم لعب هذه املؤسسات الدور املنوط بها يف إنعاش االقتصاد. 

ونصف،  ويف معرض التقرير حذر املنتدى من الكساد االقتصادي الذي تعيشه الجزائر منذ أزيد من سنة  

ئحة كورونا األمر الذي  وذلك بفعل االنهيار الكب� يف أسعار املحروقات والتحديات الكب�ة التي أفرزتها جا

لسنوية، م� انعكس سلبا عىل عدد  تسبب بخسائر كب�ة لالقتصاد الجزائري وألحق عجزا كب�ا يف املوازنة ا

 البقاء ملواجهة شبح اإلفالس.  كب� من املؤسسات التي تعيش أوضاعا مزرية ورصاعا من أجل 

ومن أجل تخطي هذه التحديات التي تعيشها هذه املؤسسات والتي لها تداعيات خط�ة عىل االقتصاد  

ات خانقة وعىل مختلف األصعدة، دعا املنتدى  الجزائري والذي من املمكن من خالله أن تعيش البالد يف أزم

 اجهة مرحلة ما بعد وباء كورونا، وقد جاء أبرزها كالتايل:  إىل تقرير عدة تداب� اقتصادية استعجالية ملو 

 من الرضيبة،  2020إعفاء املؤسسات االقتصادية الخاصغة للنظام الجزايف لسنة  

الحقيقي    للنظام  الخاضعة  املؤسسات  املهني  إعفاء  بالنشاط  الخاصة  للرضيبة  بالنسبة 

 وإعفاء جزيئ في� يخص الرضائب عىل األرباح، 

 بة الجبائية املتعلقة بهذه املؤسسات إىل السنة املقبلة، علق باملراقتأجيل ما يت 
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 ، 2020تخفيض معدل اشرتاكات الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي للع�ل غ� األجراء لسنة  

 ىل نهاية السنة الجارية، مع إلغاء غرامات التأخ� عن السداد، متديد آجال الدفع إ  

غاء الفوائد املرتتبة عن  صة بديون املؤسسات االقتصادية وإلتأجيل تسديد الدفعات البنكية الخا 

 مع إعادة جدولتها،  2021التأخ� إىل غاية 

عجلة نشاط هذه  تسهيل إجراءات الحصول عىل قروض بنكية وبدون فوائد يف سبيل الدفع لتدوير   

 املؤسسات االقتصادية، 

رة أخذ هذه اإلجراءات بع� االعتبار يف  ويف نهاية هذه التقرير، أكد املكتب الوطني للمنتدى عىل رضو 

ت االقتصادية املحلية املترضرة من التداعيات األخ�ة من أجل ض�ن خروج آمن من  سبيل إنقاذ املؤسسا

 خسائر. هذه األزمة وبأقل تكلفة ممكنة من ال

الحکومة   مع  إیطالیة وفسخ عقدها  مع شرکة  اتفاق  توقیع  بین  سوناطراك 

 اللبنانیة

" وهي  يف مجال املحروقات سوناطراك عقدا مع الرشكة اإليطالية " م� تكنيمونتالجزائرية    وقعت الرشكة

مليون    400لعقد  رشكة متعددة الجنسيات بإيطاليا ومدرجة يف بورصة ميالنو لألوراق املالية، وبلغت قيمة ا

بحايس مسعود  دوالر، وذلك من أجل تطوير خط نفطي عرب إنشاء خط ثان ملعالجة الزيوت ببرئ السبع  

 شهرا.   40بوالية ورقلة بالجنوب الجزائري، وذلك ملدة 

ويتضمن العقد مجموعة من املراحل: املرحلة التجريبية وتخص إطالق املرشوع، أما املرحلة األوىل تتعلق  

 التموين الدراسات الهندسية الخاصة باملرشوع، ثم املرحلة الثانية الخاصة بالبناء والتجهيز. بخدمات 

ك من خالل تنفيذ مجموعة من البنود املتفق عليها ب� الطرف�، فبجانب إنشاء خط ملعالجة  م ذلوسيت

اء للحفاظ عىل الزيت، سيتضمن املرشوع وحدة لضخ الغاز، مجهزة بآالت لضخ الغاز، وأيضا وحدة لضخ امل

  14و  حقل منتج زيت  33ب  ارتفاع الضغط وطورين للرفع من مستوى الضغط، فضال عن سلسلة ربط  

 مضخة خاصة باملياه. 

ح� أطلقت سوناطراك مناقصة تخص الشطر الثا� من    2018وكان االتفاق عىل املرشوع يف مارس  

ألف برميل من الخام يوميا    20مرشوع تطوير حقل برئ السبع، بحيث ستسمح هذه املرحلة بإنتاج  

ألف    40ل للوصول إىل إنتاج  كمرحلة أوىل، في� سيتم العمل عىل الرفع من القدرة اإلنتاجية للحق 

 برميل يوميا. 
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ويف موضوع آخر، مرتبط بالعمالق سوناطراك، فقد قررت األخ�ة عدم تجديد عقد است�اد وقود "الفيول  

م لصالح  اللبنانية  الحكومة  مع  اإلعالمية  أويل"  الضجة  بعد  القرار  هذا  جاء  وقد  لبنان،  كهرباء  ؤسسة 

اإلعالم اللبنانية إىل جانب سياسي� حول القضية التي اصطلح عليها  والسياسية التي أثارتها بعض وسائل  

 يول املغشوش".  إعالميا ب "فضيحة است�اد الف

 تدافع ومل تتخذ أي إجراء لح�ية سمعة  وقد جاء هذا القرار، كرد عىل الجهات الرسمية اللبنانية التي مل

الذي كانت له تأث�ات عىل مكانة الرشكة يف ميدان  سوناطراك التي ترضرت كث�ا جراء اتهامها بالفساد األمر  

 الطاقة واملحروقات. 

، وذلك بغرض تزويدها  2006وتعود االتفاقية التي تربط سوناطراك مع وزارة الطاقة اللبنانية إىل يناير  

د الديزل وزيت الوقود، وعىل إثر هذه الضجة اإلعالمية استهجنت الرشكة ما تناقلته وسائل اإلعالم  بوقو 

وجهات يف لبنان ووصفت األمر عىل أنه عبارة عن ادعاءات غ� صحيحة وكاذبة، مؤكدة أن قضية الوقود  

وزارة الكهرباء واملياه  مارس املايض، عندما تلقت الرشكة إشعارات من    30املغشوش تتعلق بخالف يعود إىل  

 رباء لبنان. اللبنانية، بخصوص عيب يف النوعية بإحدى شاحنات الوقود املسلمة لرشكة كه

تتعرض لحملة مغرضة ومنظمة تهدف   أنها  الرشكة  أعلنت  اإلعالمية ضدها،  الحمالت  تواصل  إثر  وعىل 

 قيقة والواقع. للتشه� والنيل من سمعتها عن طريق توجيه اتهامات مفتعلة بعيدة عن الح

 

 عودة الحراك الجزائري بعد انقطاع بسبب أزمة کورونا  

بسبب أزمة كورونا، وذلك ملواصلة مطالب  دامت ثالثة أشهر  دة من االنقطاععاد الحراك الجزائري بعد م 

منذ   بدأ  والذي  الشعبي  منذ  2019فرباير    22الحراك  منعت  الجزائرية  السلطات  أن  من  الرغم  وعىل   ،

منتصف مارس املايض جميع أشكال التجمعات والتجمهرات ومن ضمنها السياسية بسبب أزمة وباء كورونا  

هي بجاية  املواطن� إىل الخروج يف مظاهرات بثالث واليات  ، إال أن ذلك مل �نع العديد من  )19-(كوفيد

وتيزي وزو والبويرة، وقد سبقت هذه املظاهرات العديد من الدعوات التي أطلقها مجموعة من النشطاء  

االجت�عي باألزمة  مدعومة  جاءت  بحيث  االجت�عي،  التواصل  وسائل  منصات  عىل  ة  الجزائري� 

مسبو  وغ�  الخانقة  األزمات  واالقتصادية  أسوء  من  بواحدة  متر  بحيث  الجزائر.  تشهدها  التي  قة 

كوفيد املالية  أزمة  تداعيات  جراء  البطالة  19-واالقتصادية  معدالت  ارتفاع  يف  سببا  كانت  والتي   ،

 وتكلفة املعيشة ونسب الفقر وتردي األوضاع االجت�عية.
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ار أزمة كورونا وأبرزها املطالبة بدولة  نفجنفس الشعارات التي كانت قبل اك� استمر املتظاهرون يف رفع 

مدنية ال عسكرية، تقوم عىل أساس مبدأي الد�قراطية والعدالة االجت�عية، مطالب� عىل إثرها برحيل  

رز  السلطة الحالية، واإلرساع يف إطالق جميع سجناء الرأي وشباب الحراك ومن أبرزهم الناشط السيايس وأب

ناشطا من الحراك الجزائري يف السجن    60. بحيث يتواجد حاليا أكرث من  وجوه الحراك الشعبي كريم طابو

أكرث   الوطنية    20إىل جانب توقيف  اللجنة  التظاهرات وذلك حسب آخر إحصائيات  شخصا خالل هذه 

 لإلفراج عن املعتقل�. 

وأيادي    رئيس الجزائري م� أس�ها مخططاتوعىل إثر هذه املس�ات والدعوات إىل عودة الحراك، حذر ال

تحرض من أجل اإلرضار بالجزائر عرب التكالب األجنبي داعيا يف نفس الوقت إىل رضورة اليقظة إىل هذه  

 املخططات. 

وقد أقر العديد من نشطاء الحراك بفشل النظام يف تدب� ملف أزمة ف�وس كورونا نتيجة األخطاء الفادحة  

 ت�عيا. اعيات الناجمة عنها اقتصاديا واجيف التعامل مع التد 

ك� اتهموا السلطة باستث�ر أزمة كورونا سياسيا من أجل تحجيم الحراك ومحاولة القضاء عليه،  

وذلك عرب كسبها مساحات مهمة من أجل فرض سياسة األمر الواقع. بحيث تبلور ذلك عرب متريرها  

للحرا العقوبات والذي يوجه رسائل ضمنية  اللقانون  عودة إىل  ك. وكل ذلك كان سببا يف رضورة 

الحراك لكرس سيطرة السلطة عىل املشهد السيايس وبالتايل إعادة ترتيب األهداف التي تبناها منذ  

 انطالقه قبل أكرث من عام.  
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 تواصل محاکمات وأحکام قضائیة ضد رموز نظام بوتفلیقة 

 

الجزائر محاكمة و إصدار أحكام قضائية بحق أولها    تستمر يف  كان  بوتفليقة،  إدانة محكمة  رموز نظام 

الجزائر   ألمن  السابق  والرئيس  هامل،  الغني  عبد  الوطني  لألمن  السابق  العام  املدير  االبتدائية،  البليدة 

  200سنوات سجنا نافذا لكل واحد منه�، مع غرامة مالية قدرها بــــــ    4العاصمة براشدي نور الدين، ب  

 100التعويض عن رضر الوكيل القضايئ مببلغ    دوالر أمرييك، مع  1,552ما يعادل  ألف دينار جزائري أي  

 دوالر أمرييك.   776ألف دينار أي ما يعادل 

وكان املته�ن يتابعان بجنحة سوء استغالل الوظيفة بغرض الحصول عىل منافع غ� مستحقة ذات طابع  

من    33مهني تتمثل يف املحافظة عىل منصب مدير العام لألمن الوطني أو منصب أعىل مبوجب املادة  

 قانون الوقاية ومكافحة الفساد. 

، �ا� هامل وهو عقيد متقاعد من الجيش  ومن جانبها أدانت محكمة وهران شقيق عبد الغني هامل

الشعبي الوطني، بأربع سنوات سجنا وغرامة ثالثة مالي� دينار جزائري، بتهم متعلقة بالفساد وتبييض  

 واإلثراء غ� املرشوع. األموال واستغالل الوظيفة ألغراض شخصية 

نة نافذا يف حق  س  18ويف قضية أخرى، قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بالحكم  

رجل األع�ل عيل حداد املقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيس السابق ملنتدى  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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مالي� دينار    8ع تغر�ه  رؤساء املؤسسات وصاحب أكرب مجموعة متخصصة يف الطرق واملنشآت الكربى، م 

 ا ومصادرة كل أمالكهم. سنوات سجن 4من إخوته ب  5، مع الحكم عىل 6,242جزائري أي ما يعادل 

سنة حبسا نافذا وتغر�ه�    12ك� أدين الوزيران األوالن األسبقان أحمد أويجيى وعبد املالك سالل بــــ  

سنوات عىل كل من ع�ر غول وزير األشغال   10ن مليون دينار جزائري. باإلضافة إىل صدور أحكام بالسج 

يابيا وهو الذي كان يشغل وزير الصناعة السابق،  سنة سجنا غ   20العمومية، وعبد السالم بوشوارب ب

 سنوات.    5و  2وزراء سابق� أخرين بأحكام ترتاوح ب�  6باإلضافة إىل 

ة ضخمة بطرق غ� قانونية مع  وكان يالحق حداد ومن معه بتهم تتعلق بالحصول عىل صفقات حكومي

 شوة يف مجال إبرام الصفقات العمومية. تبديد املال العام وإساءة استغالل الوظيفة وتعارض املصالح والر

https://almarsad.co.uk/
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 ثالثا: تطورات املشهد التونسي 
 بتونس  19-الوضع الوبائي لفیروس کورونا املستجد کوفید

 

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

بحسب الوزارة فإن التحاليل املخربية تجرى للحاالت  حالة مؤكدة، و 1,174يونيو    30إىل حدود  التونسية  

املشكوك واملشتبه إصابتها بالف�وس حسب تعربف الحالة املعتد به عامليا وفق توصيفات منظمة الصحة  

الوباء،   50، ك� تم تسجيل  69,527التحاليل املخربية إىل  العاملية. وقد وصل إج�يل   حالة وفاة بسبب 

� تضاءلت أعداد الذين ال زالوا قيد العالج أي الحاالت الحاملة للف�وس لتصل  حالة شفاء. يف ح  1,031و

 حالة فقط.  93إىل 
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 وتتوزع الحاالت حسب الواليات التونسية تراتبيا عىل الشكل التايل:  

 عدد املتعاف� عدد الوفيات عدد اإلصابات  الواليات

 226 09 242 تونس العاصمة

 109 01 111 قبيل

 97 05 104 أريانة 

 95 04 102 بن عروس

 88 05 97 مدن�

 80 08 95 سوسة 

 45 01 50 قفصة

 45 00 47 املنست� 

 36 05 44 منوبة 

 33 05 43 صفاقس 

 35 01 38 تطاوين 

 28 00 28 قابس 

 27 01 31 بنزرت 

 18 02 26 املهدية

 17 01 24 نابل

 10 00 20 الق�وان

https://almarsad.co.uk/
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 09 00 23 القرصين

 08 01 12 سيدي بوزيد

 07 01 11 الكاف

 05 00 05 توزر

 04 00 05 باجة

 04 00 04 سليانة 

 03 00 03 زغوان

 01 00 01 جندوبة 

 1038 50 1175 املجموع 

استقرارا يف الحالة الوبائية، بعدما أصبحت تسجل أعدادا قليلة من املصاب�. ويف خضم ذلك  وتشهد تونس  

وبا ملجابهة  العلمية  اللجنة  كورونا  أكد عضو  لف�وس  الوبائية  الوضعية  أن  قرقاح عىل  الطاهر  كورونا  ء 

فر محليا  املستجد بتونس تحت السيطرة، لكن عىل الرغم من ذلك أكد أنه يجب الوصول إىل حال الص

 يوما ليتم التأكد من السيطرة عىل الوباء. 40ملدة 

نية لفتح الحدود من خالل املحافظة  وكان وزير الصحة التونيس عبد اللطيف امليك، قد رصح أن هناك إمكا

ومن أجل ذلك اقرتحت اللجنة املعنية مبراقبة الوضعية    عىل السالمة ملنع عودة انتشار الف�وس من جديد،

برضورة إلزام املسافرين التونسي� القادم� منها باالستظهار بنتيجة تحليل مخربي سلبي مل �ض    الوبائية،

أيام تحت    7ساعة، مع إخضاعهم للحجر الصحي اإلجباري ملدة    72دال من  أيام، ب  5عىل إجرائه أكرث من  

ملواصلة الحجر املنزيل   رقابة ومراقبة الدولة، قبل إجراء تحليل مخربي جديد يتم عىل ضوئه إخالء سبيلهم

م  من الدول املصنفة تصنيفا متوسطا، فعليه تحت املراقبة يف حال صدرت النتائج سلبية، وبالنسبة للقادم�

االستظهار بنتيجة التحليل السلبي قبل إخضاعهم للحجر املنزيل تحت مراقبة السلطة الصحية. بحيث يسهر  

العت�د عىل تطبيقات خاصة للقيام بعملية املراقبة وض�ن  آالف مراقب، وسيتم ا  3عىل تسي� هذه املهمة  

راخي املواطن� يف التوقي من  ك� حذر الوزير املعني من تالتزام العائدين بالحجر الصحي املنزيل.  

 ف�وس كورونا. داعيا إىل االلتزام بالتداب� الوقائية والتوصيات الصادرة عن السلطات الصحية. 

https://almarsad.co.uk/
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 هجوما ضد حرکة النهضة ببصمة إماراتیة عبیر موسی تقود  

 

الخالفات ساد يف اآلونة األخ�ة رصاع سيايس حزيب ب� حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، بحيث وصلت  

ب� هذه األطراف والتي وصفت بالحادة إىل قبة الربملان خصوصا من طرف عب� موىس التي شنت هجوما  

طالبة إياه بالتنحي عن رئاسة الربملان التونيس، بل واألبعد من ذلك  عىل النهضة ورئيسها راشد الغنويش م

 طالبت بتصنيف حركة النهضة "تنظي� إرهابيا". 

ا هج�تها  عريضة  ويف خضم  تقديم  موىس  عب�  حاولت  للربملان،  رئيسا  الغنويش  تنصيب  منذ  ملتواصلة 

للح تهدف  "أنها  مدعية يف ظاهرها  منه،  الثقة  لسحب  التونيس  برملانية ضمنية  الربملان  إدانة  صول عىل 

 يش. هدفها الرئييس هو سحب الثقة من رئيس الربملان راشد الغنو ما وراء  للتدخل الخارجي يف ليبيا "، لكن  

لكن عىل الرغم من محاوالتها فشلت عب� موىس املدعومة من املحور اإلمارايت يف الحصول عىل األغلبية  

صوتا، واملقدمة تحت موضوع "رفض الربملان    94ملقدمة إال لتحقيق ذلك، بحيث مل يؤيد العريضة ا

ب التونيس قصد  التونيس التدخل الخارجي يف ليبيا ومناهضة تشكيل قاعدة لوجيستية داخل الرتا 

 تسهيل تنفيذ هذا التدخل تحت غطاء االتفاقيات واملعاهدات االقتصادية واالجت�عية واملالية". 
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العديد من النواب عب� موىس والتي تعترب من بقايا نظام بن عيل، بأنها تدير مرشوعا  وعىل إثر ذلك، اتهم  

تونس وذلك عرب استهداف رئيس الربملان  خارجيا "إماراتيا" بالخصوص، يهدف إىل زعزعة وبث الفوىض يف  

تحاربه عرب    وحركة النهضة الذي �ثل للمحور التي تقوده اإلمارات امتدادا ملرشوع اإلسالم السيايس التي

 خط الثورات املضادة. 

مل يتوقف هجوم رئيسة الحزب الدستوري الحر عند هذا الحد، بحيث وجهت اتهامات مدعية من خاللها  

النهضة قاموا بزيارة محبوس� عىل ذمة قضايا إرهابية، متهمة يف الوقت ذاته املؤسسة    أن نوابا من حزب

 املؤسسة لزيارة هؤالء السجناء. السجنية بتسهيل عملية ولوج بعض النواب إىل  

ويف إطار ذلك، نددت حركة النهضة بالهجمة املتعمدة لعب� موىس خصوصا عرب هذه االتهامات وهو ما  

فرتاء وقلبا للحقائق من طرف رئيسة كتلة الدستوري الحر. مطالب� األخ�ة بتقديم أدلة  اعتربته كذبا وا

ركة أن البحث التحقيقي التي أذنت به وزيرة العدل سيكشف  وحجج عىل اتهاماتها الباطلة. ك� أكدت الح 

ويرضب زيف االدعاءات التي صدرت عن عب� موىس، والذي يعترب خارجا عن أخالقيات العمل السيايس  

يف مصداقية مؤسسات الدولة ومن أبرزها املؤسسة السجنية واألمنية. ك� قررت النهضة، الس� نحو رفع  

 ىس حول االتهامات واالدعاءات الباطلة التي وجهتها لها ولنوابها. دعوى قضائية ضد عب� مو 

ذه التجاذبات السياسية  وعىل إثر هذه الواقعة، استنكرت اإلدارة العامة للسجون إقحام اسمها عىل ضوء ه

ألنها تقف موقف الحياد التام وعىل نفس املسافة مع جميع األطراف، منددة يف الوقت ذاته باالتهامات  

جهتها رئيسة الحزب الدستوري الحر بتسهيل " لقاءات تتم ب� نواب وإرهابي� يف السجن"، ك� التي و 

التهامات ال يقبلها أي عاقل ألن السجون شأنها  اعترب الناطق الرسمي باسم املؤسسة السجنية أن هذه ا

 شأن بقية املؤسسات خاضعة للمراقبة واملساءلة. 

ة نظام بن عيل، وأكرب املستهدف� ملخرجات الثورة التونسية، بحيث  ويعترب الكث�ون أن عب� موىس وريث 

�رساتها املتكررة داخل تعمل منذ ذلك الوقت عىل تعطيل املرشوع االنتقايل بتونس بتدب� إمارايت عرب م

املشهد الربملا� التونيس عرب تعطيلها لس� أع�ل الربملان عن طريق بث الفوىض يف سبيل رضب التجربة  

 �قراطية التونسية ببصمة إماراتية.  الد
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 تونس تلجأ إلی القروض الخارجیة لسد تحدیاتها االقتصادیة

 

أزمة ف�وس كورونا املستجد قر تونس يف ظل  وضا من عدة جهات خارجية، وذلك ملساعدتها يف  تلقت 

إثر ذلك وافقت الحكومة  مواجهة التداعيات االقتصادية واالجت�عية الناجمة عن هذا الوباء العاملي، وعىل  

العريب لإل�اء االقتصادي واالجت�عي، قيمته   مليون    30التونسية عىل الحصول عىل قرض من الصندوق 

يعادل   ما  أو  إسعايف ملساعدة حكومة    280دينار كويتي  استعجايل  دينار تونيس وذلك كمخطط  مليون 

ن أزمة ف�وس كورونا. ومتتد فرتة سداد القرض  إلياس الفخفاخ يف مجهوداتها لدرء اآلثار السلبية الناجمة ع

ات  باملائة سنويا، تتضمن اتفاقية القرض تنفيذ جميع األع�ل والتوريد 2سنة بفائدة قارة تصل إىل  30اىل 

والخدمات واملهام االستشارية والفنية الرضورية وذلك باالتفاق مع الصندوق العريب. باإلضافة إىل تكوين  

سبتمرب وتحي� متابعة خطة العمل خالل شهر أكتوبر من كل   30ربنامج يف أجل أقصاه  فريق لتنفيذ هذا ال

 سنة خالل مدة تنفيذ الربنامج.

مليون    180البنك اإلفريقي للتنمية، عىل تقديم قرض لتونس بقيمة  وافق مجلس إدارة   ويف نفس السياق، 

م والتخفيف  للبالد  الصحية  االستجابة  تعزيز  أجل  من  وذلك  واالقتصادية،  يورو،  االجت�عية  اآلثار  ن 

عرب االندماج االجت�عي    19-وسيخصص القرض لتمويل برنامج دعم االستجابة لف�وس كورونا كوفيد

الربنامج إىل دعم االنتعاش الرسيع لالقتصاد، من خالل الحفاظ عىل الع�لة   والتشغيل، ك� يهدف

 وتعزيز االندماج االجت�عي.
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مليون دوالر ملواجهة تداعيات    175لبنك الدويل عىل تقديم قرض لتونس بقيمة  ومن جهة أخرى، وافق ا

ندة تونس للتصدي لهذه الجائحة،  ، وذلك يف إطار الدعم الدويل الهام واملنسق الرامي ملسا19-كورونا كوفيد

تنفيذ    وذلك يف سبيل مساعدة وح�ية األرس األكرث هشاشة واملؤسسات األكرث ترضرا من هذه األزمة، وكذا

 اإلصالحات االقتصادية الحاسمة من أجل تحس� إمكانياتها لتخطي تبعات هذه الجائحة يف أقرب اآلجال. 

 اخیوم من عمر حکومة إلیاس الفخف 100حصیلة 

 

يوم من العمل الحكومي وخطة اإلنقاذ عىل    100عرض رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ حصيلة  

 ت الحصيلة حول املواضيع التالية: أنظار الربملان، وقد متحور 

أكد إلياس الفخفاخ أن حكومته قادت معركة كب�ة ملجابهة جائحة    في� يخص وباء ف�وس كورونا: -

سبوع األول من توليها ملهامها، بحيث أشاد باملجهودات التي خاضتها بتضامن  كورونا وذلك منذ األ 

جميع هياكلها والتي كللت بالنجاح من خالل التغلب عىل هذه الجائحة عىل الرغم أنها مل تكن  

زدواجية الصدق والعز�ة يف العمل. والتعاون الوثيق ب� جميع مؤسسات  مهيئة لذلك، لكن بفضل ا

التونسية ومن بينها الربملان الذي فوض للحكومة صالحية إصدار مراسيم، وأشار    ومكونات الدولة

إىل أن هذا التناغم والتكافل يف الجهود ب� املؤسسات الرسمية ومكونات املجتمع املد� هو الذي  

بلدان األوائل يف العامل التي تغلبت عىل الجائحة. وذلك من خالل وضع    10  وضع تونس ما ب�

تيجية قامئة عىل األهداف التالية: أولها النجاح الصحي وصحة املواطن، بغض النظر عىل خطة اسرتا 
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الرعايا   إجالء  بجانب  للمواطن،  املعييش  الوضع  تحس�  ثانيا:  النمو،  ونسب  واالقتصاد  التنمية 

 لعالق� يف الخارج.التونسي� ا

االقتصادي يف البالد الذي    حذر رئيس الحكومة التونسية من تردي الوضع  يف الجانب االقتصادي: -

بنسبة  19-تفاقم بفعل مخلفات جائحة كوفيد بالنمو  انك�ش  بفعل   %6، بحيث توقع حدوث 

ها السياحة،  إفالس مجموعة من املؤسسات العمومية، وكذا تأثر قطاعات حيوية لالقتصاد من أبرز 

البطالة بشكل كب� وكذا معدل املديونية ا لذي وصل إىل رقم  ك� رفعت هذه األزمة من نسبة 

مليار يورو، يف ح� تخطت نسبة االقرتاض الخارجي   30مليار دينار أي ما يعادل    92ضخم بحوايل  

 . يف املئة من إج�يل الناتج املحيل 60النسبة املسموح بها، بحيث بلغت إىل نسبة 

يونية واألزمة الصحية  وعىل إثر ذلك، رصح أن املعركة القادمة هي معركة إنقاذ الدولة وبناءها يف ظل املد

 واالجت�عية، ك� وضعت الحكومة خطة إنقاذ إلعادة بناء االقتصاد الوطني.  

أكد الفخفاخ أن الحكومة تسعى إىل تكريس األمان والتأم� االجت�عي بض�ن    الجانب االجت�عي:  -

مساكن فوق  ألف عائلة لل  300تكافئ الفرص وتوف� الصجة والنقل والتعليم، باإلضافة إىل متليك  

 ألف هكتار وذلك يف سبيل تقليص البناء العشوايئ.   500مخزون عقاري مهم للدولة يفوق 

  ك� رصح أن أولويات الحكومة يف السياسة الجزائية تتمثل يف مكافحة الفساد والتسلط وعدم املناصفة

 ب� املواطن�. 
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 مآالت زیارة الرئیس التونسي إلی فرنسا

 

، إىل فرنسا وذلك  2019سعيد بأول زيارة رسمية له منذ وصوله للحكم يف أكتوبر    قام الرئيس التونيس قيس

بدعوة من الرئيس الفرنيس إ�انويل ماكرون. إذ تعترب الزيارة ذات أهمية كب�ة يف مسار العالقات الثنائية  

ب مثلت  ك�  لتونس.  األول  االقتصادي  الرشيك  تعترب  والتي  باريس  لتمع  مناسبة  الجانب�  عزيز  حسب 

 العالقات الثنائية ب� البلدين وتطويرها،  

وقد خلقت الزيارة سجاال سياسيا يف العالقة بامللفات التي تم طرحها وأبرزها مستقبل العالقات املشرتكة،  

لت الرأي  واألزمة الليبية، يف ح� غابت عنها مسألة االعتذار الفرنيس إبان الحقبة االستع�رية، والتي شغ

إثر سقوط مرشوع الئحة برملانية تطالب به فرنسا باالعتذار رسميا عن الجرائم التي ارتكبت    العام التونيس

 إبان الحقبة االستع�رية.  

الزيارة   التونيس أن هذه  بالرئيس  الذي جمعه  اللقاء  الفرنيس خالل  الرئيس  أكد  ويف خضم ذلك، 

البل تربط  التي  القوية  الصداقة  بتعكس مدى  ماكرون  أشاد  انتهجتها  دين، ك�  التي  االسرتاتيجية 

وذلك بتعاون وثيق ب� الجانب� يف سبيل مقاومة    19-تونس يف مقاومة وباء ف�وس كورونا كوفيد

 تداعيات هذه الجائحة العاملية. 
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غ�    مختلفة آلليات العمل السيايس عىل أما الرئيس التونيس فقد دعا إىل رضورة التفك� يف وضع مفاهيم

لعالقات يف السابق. ك� أكد أن الزيارة فرصة جديدة لفتح مجال واسع األفق للتعاون  تلك التي عرفتها ا

 ب� البلدين. 

كل   مواجهة  عىل  تونس  ملساعدة  فرنسا  استعداد  ماكرون  أكد  البلدين،  ب�  العالقات  تعزيز  سبيل  ويف 

  1.7تونس ب    طار تعهد فرنسا مبساعدةمليون أورو يف إ  350التحديات، ويف إطار ذلك تعهد بتخصيص  

. وذلك إلنجاز مشاريع متعلقة مبجال الصحة والشباب ودعم مشاريع البنية  2022و 2016مليار دوالر ب�  

 التحتية. 

ويف نفس السياق، أعلن قيس سعيد عن جملة من املشاريع التي سوف تنجز يف تونس بالتعاون مع فرنسا،  

املدينة   أبرزها  بكل من  ومن  بالق�وان ومستشفى  قفصة والقرصين، وكذلك هيكلة خط سكة  الصحية 

 حديد يربط بنزرت بالجنوب التونيس. 

بالنسبة للبلدين، بحيث   لهذا امللف  ةالجيواسرتاتيجيك� استأثر اللقاء مبناقشة األزمة الليبية، بحكم األهمية  

بي.  ليبي دون أي تدخل أجن-جاد حل ليبيأكد الطرفان عىل وجوب وقف النزاع يف ليبيا والدفع نحو إي

وهذا ما أكده الرئيس التونيس الذي "أوضح أن حل األزمة الليبية ينبع من األطراف الليبية نفسها"، ك�  

أكد ماكرون من جانبه أن بالده ستسعى إىل جانب تونس بصفتها عضوا غ� دائم يف مجلس األمن حاليا،  

 لف.  إىل طرح وجهة نظر مشرتكة يف هذا امل 
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 يتطورات املشهد اللیب رابعا:
 بلیبیا  19-الوضعیة الوبائیة لجائحة فیروس کورونا کوفید

 

يونيو    30التابع لحكومة الوفاق املعرتف بها دوليا أنه إىل غاية   أعلن املركز الوطني الليبي ملكافحة األمراض

حالة    206وبالتوازي، أعلن املركز عن شفاء  حالة نشطة.    531حالة مؤكدة، من ضمنها    824عن تسجيل  

س كورونا املستجد، بحيث أكدت التحاليل التي أجريت للمصاب� تحول نتائجها من إيجابية إىل  من ف�و 

من الوفيات.    24سلبية، وذلك عقب تلقيهم للرعاية الصحية الالزمة، أما في� يخص الفتك فقد وصل إىل  

 لف�وس يف ليبيا.يا للكشف عن ف�وس كورونا املستجد منذ بدء تفيش افحصا مخرب  5,548ك� أجرى املركز  

ومن جهة ثانية، فقد استطاع املركز الوطني ملكافحة األمراض التعرف عىل النوع الجيني لف�وس كورونا  

املستجد يف ليبيا، وذلك بعد إجراء دراسة عىل مجموعة من العينات املوجبة، وبحسب ذلك فإن نتائج  

)  Bمن العينات تنتمي إىل النوع (  %  25، وللف�وس  (A)تنتمي إىل النوع الجيني    %75أفرزت أن  الدراسة  

 من الف�وس. 

وقد حذر مدير املركز بدر الدين النجار من تفاقم الوضع الوبايئ بعد تسجيل تزايد ملحوظ يف عدد  

باملقابل أكد أنه مل يخرج   اإلصابات اليومية، م� يضع الحالة الوبائية يف ليبيا يف وضعية الخطر لكن

 عن السيطرة.
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الوبائية، قررت حكومة الوفاق يف  وعىل إثر   من يونيو، فرض حظر تجوال شامل خالل    17تطور الحالة 

يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، والحظر يف باقي أيام األسبوع من الساعة الثامنة مساء إىل السادسة  

يف    19-يدذلك ضمن إجراءات مواجهة ف�وس كورونا املستجد كوفصباحا وكذا حظر التنقل ب� املدن، و 

 البالد.  

 خامسا: املشهد املوریتاني 
 بموریتانیا 19-الوضعیة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد کوفید

 

يونيو   30وصل العدد اإلج�يل لإلصابات بف�وس كورونا املستجد حسب وزارة الصحة املوريتانية إىل حدود  

حالة، يف ح� أن    1,497حاالت الشفاء إىل    حالة وعدد  128حالة مؤكدة، في� بلغ عدد الوفيات    4,237إىل  

حالة. من بينها    2,612الحاالت النشطة التي ال زالت تتلقى العالج قد وصلت إىل أعداد كب�ة يف حدود  

حالة، ويرجع    12إىل  حاالت خفيفة في� وصل عدد الحاالت الخط�ة    396حاالت بدون أعراض، و  2,204

والخاطف   الكب�  االرتفاع  بسبب  مايو، يف ح� ذلك  شهر  منذ  اإلصابات  عدد  التحاليل    يف  إج�يل  وصل 

 باملائة، مع  57.1أما توزيع الحاالت حسب النوع، فقد سجلت نسبة الذكور   تحليل.   7,654املخربية إىل  

 باملائة مسجلة لدى اإلناث. 42.9

نع السلطات املعنية  التحول الكب� يف الوضعية الوبائية مبوريتانيا، إال أن ذلك مل �وعىل الرغم من  

قرار إعادة فتح املنشآت السياحية بعد إغالقها يف إطار التداب� االحرتازية الخاصة بف�وس    باتخاذ

ل توجه  ، وعىل ضوء ذلك، فقد أبرزت وزارة التجارة والسياحة أن القرار جاء يف ظ19-كورونا كوفيد

االقتصاد، وذلك بعد تكبد قطاع    من أجل دفع عجلة  االحرتازية الحكومة إىل تخفيف اإلجراءات  
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السياحة خسائر فادحة، ولكن يف إطار اإلجراءات الوقائية الصارمة، من خالل التقيد بالتداب� والتوصيات 

 وقطاع السياحة. الصادرة عن الحكومة، وتحت إرشاف ومراقبة فرق مشرتكة من القوات األمنية 

حة ف�وس كورونا املستجد، قامت تيكا الرتكية بتقديم  ويف إطار دعم ومساعدة موريتانيا يف جهودها ملكاف 

من   ألكرث  هذه    400مساعدات  تقديم  تم  وقد  تنظيف،  ومواد  غذائية  مؤن  عن  عبارة  محتاجة،  أرسة 

 املساعدة بتنسيق مع السفارة الرتكية بنواكشوط. 

املوريتا� الداه ولد  لنت السلطات الرسمية املوريتانية، إصابة وزير الشؤون اإلسالمية  ويف جانب آخر، أع

أعمر طالب بف�وس كورونا، بحيث شعر الوزير بوعكة صحية أثناء مزاولته ملهامه الوزارية، وعىل إثر ذلك  

ول موريتا� يصاب  وبعد املسحة الطبية تأكد إصابته بف�وس كورونا املستجد. ويعترب ولد أعمر ثا� مسؤ 

 بالف�وس بعد قائد أركان الدرك.

،  19-ع من قدرات املؤسسات الصحية يف كافة الواليات املوريتانية للتصدي لجائحة كوفيدويف إطار الرف

أطلق وزير الصحة املوريتا� برنامج اليقظة وذلك لإلرشاف عىل الوضعية الوبائية بالبالد، يف إطار بعثات  

ا أبرزها تقييم قدرات املؤسسافنية. وتسعى هذه  الصحية  لبعثات لتحقيق مجموعة من األمور، من  ت 

املؤسسات   قدرات  من  الرفع  إىل  باإلضافة  مكافحته.  وسبل  الوبائية  الوضعية  حول  الجهوية  والنواقص 

الصحية ملواجهة تحدي ارتفاع أعداد املصاب�، وكذا إطالق أنشطة اليقظة الوبائية ضد الجائحة عرب منصات 

 رصد للوباء يف كل مقاطعات البالد للتقليل من آثاره.  

 جري تغییرات کبیرة باملؤسسة العسکریة الغزواني ی

قام الرئيس املوريتا� محمد ولد الشيخ الغزوا�، بإجراء تغي�ات واسعة النطاق عىل مستوى القيادة العامة  

الحكم يلعب دور  أنه ألول مرة منذ وصوله إىل سدة  للقوات املسلحة، بعد  للمسلحة، بحيث  ه كرئيس 

هورية، وهو ما يعترب داللة عىل إمساكه بزمام األمور في� يخص  عرشة أشهر من توليه منصب رئيس الجم 

 السلطة العسكرية/األمنية إىل جانب املدنية. 

ومبوجب مرسوم رئايس تم تعي� محمد ولد �ب ولد مكت يف أعىل منصب قيادي عسكري وهو قائد 

الجي ارتألركان  ك�  الوطني،  لألمن  العام  املدير  منصب  يتوىل  األخ�  وكان  من  وش،  بالعديد  اسمه  بط 

االنقالبات التي شهدتها موريتانيا يف الفرتات املاضية كان أبرزها االنقالب الذي قاده الرئيس السابق  

لشيخ  والذي أطاح من خالله بالرئيس املنتخب محمد ولد ا  2008محمد ولد عبد العزيز يف العام  

 عبد الله. 
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إسلكو ولد الشيخ الويل قائدا لألركات الخاصة للرئيس،    ومن جهته شمل املرسوم أيضا، تعي� الفريق البحري

القائد املساعد ألركان الجيوش، وقبل ذلك قائدا ألركان القوات البحرية.   وهو الذي كان يشغل منصب 

ي كان عىل رأس مهام قيادة املدرسة  وأيضا اللواء محمد املختار ولد مني قائدا ألركان الجيش الربي، وهو الذ

 لف األسلحة يف أطار.  العسكرية ملخت

يف ح� تم تعي� مسغار ولد سيدي الذي كان متقلدا ملنصب قائد عام ألركان الحرس الوطني، مديرا عاما  

لألمن الوطني وهذا املنصب الذي له مكانة هامة داخل املنظومة األمنية املوريتانية. ك� تم تحويل أو  

الشيخ ولد محمد األم� م الفريق محمد  قائد عام  تخفيض منصب  للجيوش إىل  العامة  قائد األركان  ن 

 ألركان الحرس الوطني.  

أما باقي التعيينات، فقد شملت أحمد ولد عبد الودود مفتشا عاما للقوات املسلحة، واملختار ولد بله قائدا  

أحمد الذي كان يعتيل منصب مفتش عام القوات املسلحة  عاما مساعدا ألركان الجيوش، وحبيب الله ولد  

والذي  بو  الخاصة  القوات  قائد  استحداث منصب  تم  الطرق. يف ح�  أمن  لجهاز  عاما  قائدا  الدفاع  زارة 

 أسندت مهامه ملحمد ولد الشيخ ولد بيده وهو الذي كان يشغل مهام ملحق عسكري يف بروكسيل.

سباب، بحيث العسكري واألمني حركة التغي�ات هاته إىل جملة من األ   ويرجع الكث� من املحلل� يف املجال

اعتربها البعض إحدى اإلجراءات املزدوجة التي تجمع ب� ما هو أمني وصحي، وذلك يف ظل الوضع التي  

متر به البالد جراء أزمة ف�وس كورونا، بحيث انتقلت الوضعية الوبائية يف موريتانيا يف ظرف أقل من شهر  

اإلصامن م عدد  الكب� يف  االرتفاع  بفعل  متدهورة  إىل  املؤسسة  ستقرة  بعجز  تفس�ه  تم  ما  بات. وهذا 

العسكرية واألمنية يف تدب� أزمة كورونا وبالخصوص فشلها يف منع املتسلل� من الحدود، والحد من الحركة  

ورة االلتزام بكل التوجيهات  التنقلية ب� الواليات، وكذلك ضعفها يف التأث� عىل املواطن� وحثهم عىل رض 

 ية.الصادرة عن الجهات املعن
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 زیارة وفد وزاري جزائري إلی موریتانیا

 

قام وفد حكومي جزائري رفيع املستوى بزيارة رسمية إىل موريتانيا، وقد قام بهذه الزيارة الذي توىل رئاسة  

الرحمن راوية، والتجارة ك�ل زريق،   وزير الخارجية الجزائري صربي بوقادوم، إىل جانب وزراء املالية عبد

الرحم عبد  أجل  والصحة  من  الدويل  للتعاون  الجزائرية  للوكالة  العام  املدير  إىل  باإلضافة  بوزيد،  بن  ن 

 التضامن والتنمية محمد شفيث مصباحي. 

فحة  وقد شمل جدول أع�ل الزيارة العديد من القضايا وعىل رأسها تبادل املعلومات والتعاون يف مجال مكا

 مة للمصالح املشرتكة. كورونا، وسبل تعزيز العالقات ب� البلدين وذلك خد

وعىل إثر ذلك عقد الوفد الجزائري عدة جلسات عمل مع العديد من املسؤول� املوريتاني� وعىل رأسهم  

للتعاون يف  استعداده�  الطرفان من خاللها  أعلن  بحيث  الغزوا�،  الشيخ  املوريتا� محمد ولد    الرئيس 

ة وباء ف�وس كورونا وتداعياتها عىل مختلف  مختلف املجاالت التي تحتاج ذلك خصوصا يف مواجهة أزم

 األصعدة. ك� أنها تشكل مناسبة وفرصة لتطوير وتوطيد العالقات ب� البلدين يف كافة املجاالت. 

ت مع نظ�ه  وقبل ذلك أجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية يف هذه الزيارة صربي بوقادوم مباحثا

الوزير الجزائري من خالل ترصيح له عىل أنه تم    املوريتا� محمد ولد الشيخ أحمد، بحيث أكد

تدارس مناهج العمل املشرتكة من أجل تعزيز سبل التعاون يف مجاالت عدة وعىل رأسها مكافحة  

 وباء ف�وس كورونا.  
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يف مختلف املجاالت التي تحتاج لها وباألخص  ك� أضاف، أن بالده عىل استعداد تام للتعاون مع موريتانيا  

فية الراهنة يف ظل جائحة كورونا، والتداعيات االقتصادية التي تستوجب تكثيف الجهود من  يف ظل الظر

 أجل إيجاد الحلول املناسبة لتجاوز التحديات اآلنية واملستقبلية لهذه الجائحة الصحية العاملية. 

يس مستقبل  ربطه� ماض وحارض ومستقبل، وأن هذه الزيارة تأيت لتأسك� أكد بوقادوم عىل أن البلدين ي

هذه العالقات من أجل تكثيف سبل العمل الثنايئ ملواجهة كافة التحديات املستقبلية ومن ضمنها تأث�ات  

إىل   ثنايئ  العمل من  توسيع  اتفقا عىل رضورة  الطرف�  أن  إىل  أردف حديثه  كورونا، ك�  جائحة ف�وس 

ليش واملشاركة يفج�عي  االنض�م  ترغب يف  التي  الدول  من  عددا  تحقيق    مل  املساعي يف سبيل  هذه 

مبستوى   الشيخ،  ولد  اس�عيل  املوريتا�.  الخارجية  وزير  أشاد  جانبه  ومن  للمنطقة.  واالزدهار  التنمية 

ذات االهت�م    العالقات التي تجمع البلدين بحيث أكد أن له� تاريخ ميلء بالتعاون يف املجاالت والقضايا

 املشرتك.  
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 بالعاصمة نواکشوطقمة تجمع دول الساحل وفرنسا 

 

نواكشوط أول قمة واقعية يف ظل جائحة كورونا، وهي قمة فرنسا وتجمع   املوريتانيةانعقدت بالعاصمة  

 دول الساحل من أجل بحث مجموعة من قضايا األمن والتنمية مبنطقة الساحل اإلفريقي. 

بانية بيدرو سانشيز، ورئيس  القمة، الرئيس الفرنيس إ�انويل ماكرون، ورئيس الحكومة اإلسوقد شارك يف  

مايل،   النيجر،  تشاد،  موريتانيا،  جانب  إىل  الساحل  دول  وزع�ء  فيك،  موىس  اإلفريقي  االتحاد  مفوضية 

ورويب عرب تقنية  بوركينافاسو. إىل جانب مشاركة رؤساء حكومات كل من أملانيا وإيطاليا، ورئيس املجلس األ 

 "فيديو كونفرانس". 

واضيع وقضايا سيطر عليها الجانب األمني، ومن أهمها مناقشة الجهود املشرتكة  وقد تناولت القمة عدة م

ملكافحة الهج�ت اإلرهابية املتصاعدة يف الساحل اإلفريقي، ومص� قوة عملية "برخان" العسكرية  

ىل تشديد التصدي للجهادي� يف املنطقة. وتعمل هذه القوة  مبايل، وتقييم اسرتاتيجية جديدة قامئة ع

من العنارص، عىل مكافحة الج�عات اإلرهابية مبنطقة    5100سكرية الفرنسية التي يصل عدد  الع

األوروبية   القوات  عدد  من  الرفع  وكذا  ملواجهة    وإقرارالساحل،  الساحل  لدول  مالية  مساعدات 

 ملناطق الهشة. جائحة كورونا وتعزيز التنمية يف ا 
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لعسكرية منذ انعقاد قمة "بو" يف يناير املايض بفرنسا،  وخالل القمة رحب قادة دول الساحل بالنجاحات ا

وعىل إثر ذلك، أكد الرئيس املوريتا� عىل أن خطر اإلرهاب والفقر الذي يرتكز عليه اهت�م دول الساحل  

الدولي� إىل   الساحل يف سبيل  زادت حدته، داعيا يف اآلن نفسه الرشكاء  اتجاه دول  التزام رصيح وقوي 

 بة ودامئة ملجمل التحديات األمنية واالجت�عية.إيجاد حلول مناس

بناء عىل معيارين،   2021وقد أكد الرئيس الفرنيس يف خضم ذلك أن بالده ستقوم بتقييم تدخلها يف العام 

خل، معتربا أن هذا التدخل مختلف عن األول مرتبط بطلب الدول، أما الثا� فيخص فعالية وفائدة التد

مناطق متفرقة من العامل، ألنه جاء بناء عىل طلب دول ذات سيادة تعا� من   بقية التدخالت األخرى يف

 استفحال االعتداءات اإلرهابية.

والدولي� عىل الحضور    اإلقليمي�ويف ختام القمة أكد املشاركون إرصار قادة دول الساحل وفرنسا والرشكاء  

وهو دليل عىل    19-كورونا املستجد كوفيدلفعيل للمؤمتر يف هذا الظرفية الحساسة التي تشهد تفيش وباء  ا

الرصامة يف مواجهة األزمة مع التأكيد عىل تقوية الوسائل الرضورية للقضاء بشكل نهايئ عىل هذا الوباء. 

الخارجية لدفع جهودها ملكافحة  باإلضافة إىل تجديد الدعوة من طرف قادة الدول الساحل إللغاء ديونها  

 .2020"، املنعقد يف أبريل  19-كوفيد جائحة "إعالن نواكشوط حول  ف�وس كورونا وفقا ملا تضمنه 

ك� أشاد رؤساء املجموعة بإنشاء "تحالف من أجل الساحل"، وعىل إثر ذلك دعا املشاركون الدوليون إىل  

لتحقيق   التحالف  لهذا  الالزم  الدعم  توف�  الساحل  رضورة  دول  جهود  تكاثف  وهي  املرجوة  األهداف 

 � ملكافحة اإلرهاب مبنطقة الساحل.  والرشكاء الدولي

يف   األعضاء  للدول  والدفاع  األمن  قوات  لتجهيز  الرشاكة  تعزيز  املشاركون عىل رضورة  شدد  األخ�،  ويف 

العسكري   الدعم  من  املزيد  لتوف�  الدولية  املنظومة  مناشدين  الساحل،  ملواجهة  مجموعة  والتنموي 

 )1( املنطقة.التحديات التي تواجه دول  

 

  

 

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