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العالقات األمریکیة املغاربیة فی ضوء زیارة وزیر الدفاع األمریکي:   

 الدالالت واملآالت 

 أهداف زیارة وزیر الدفاع األمریکي للمنطقة املغاربیة  

 والنتائج زیارة وزیر الدفاع األمریکي للمنطقة املغاربیة: الحیثیات   

 باملغرب   19- تطورات الحالة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد کوفید  

 بتونس   19- تطورات الوضع الوبائي لفیروس کورونا املستجد کوفید  

 بلیبیا   19- تطورات الوضعیة الوبائیة لجائحة فیروس کورونا کوفید  

 بموریتانیا   19- تطورات الوضعیة الوبائیة لفیروس کورونا کوفید  
  

 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

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

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

   :التفاعالت اإلقليمية والدولية، وذلك عىل النحو التايل

 باملغرب  19-الحالة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد کوفیدتطورات 

 

الجاري    فاتح أكتوبر حدود، إىل  باملغرب  19-بف�وس كورونا املستجد كوفيدوصل عدد الحاالت املصابة  

إال أن التحاليل املخربية    تها صابإ كان من املحتمل      حالة  2.517.816  مع استبعاد  ،حالة مؤكدة126.044إىل  

 حالة.  16.679. أما الحاالت التي ال زالت تتلقى العالج فوصلت إىل أكدت عكس ذلك

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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 وتتوزع حاالت اإلصابة حسب جهات اململكة كالتايل: 

 عدد اإلصابات  الجهات 

 44.528 جهة الدار البيضاء سطات 

 15.964 جهة مراكش آسفي 

 13.693 جهة طنجة تطوان الحسيمة

 12.890 س جهة فاس مكنا

 11.756 جهة الرباط سال القنيطرة 

 7.428 جهة درعة تافياللت 

 3.312 الرشقية الجهة 

 6.315 جهة بني مالل خنيفرة 

  5.845 جهة سوس ماسة 

 744 جهة كلميم واد نون

 1.605 جهة العيون الساقية الحمراء

 1.884 جهة الداخلة وادي الذهب 

 126.044 املجموع 

يومي وصل ب�  ومبعدل  ألف إصابة،    100عتبة    من خالل هذه اإلحصائيات يكون املغرب قد تجاوز  و 

  22يوما حيث تم االنتقال من    15قد تم تزايد يف عدد الحاالت املسجلة لكل   ، وإصابة يومية  2300-2750

حالة يف النصف األول من شهر   804ألف و    26حالة يف النصف الثا� من شهر أغسطس إىل    158ألف و  

رب مع هذا االرتفاع  يف النصف الثا� من نفس الشهر، وبذلك يحتل املغ  428ألف و    29سبتمرب ثم تسجيل  

 عامليا و الثانية عىل الصعيد اإلفريقي بعد جنوب إفريقيا.    31يف عدد الحاالت املرتبة 

والتي هي موجودة يف    أو الخطرة  الحاالت الحرجةفأما في� يخص الوضعية الرسيرية للمصاب�،   

من    54، وتوجد  يف جميع جهات اململكة   حالة  436وصلت إىل  غرف العناية املشددة أو اإلنعاش  

 هذه الحاالت تحت التنفس االصطناعي االخرتاقي.   

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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باملغرب إىل االختالل الواضح يف تطبيق اإلجراءات الالزمة للسيطرة    19-وبرجع ارتفاع عدد اإلصابات بكوفيد

عىل انتشار الف�وس من طرف السلطات املعنية سواء من طرف وزارة الصحة أو وزارة الداخلية وكذا عدم  

الرؤية الحكومية يف تدب� هذه األزمة الوبائية وضعف أدائها يف معالجتها نتيجة التخبط والعشوائية    وضوح

جراء  املغرب  يعيشها  التي  واملتدهورة  املتطورة  الوضعية  الحتواء  العاجلة  والحلول  القرارات  اتخاذ  يف 

 استرشاء ف�وس كورونا عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء اململكة. 

ك، فقد تزايدت عدد البؤر الوبائية إذ مل يعد نطاقها محصور يف البؤر املهنية سواء الصناعية  ويف خضم ذل

أو التجارية بل توسعت لتشمل البؤر التعليمية التي سجلت حاالت إصابات بف�وس كورونا يف صفوف  

لبية جهات املغرب  األساتذة والتالميذ داخل املؤسسات التعليمية. هذا األمر الذي حدا بتوقيف الدراسة بأغ

 بعد أسبوع من انطالق املوسم الدرايس. 

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

ألف كشف أسبوعيا، يف ح� تخطى العدد اإلج�يل للتحاليل منذ بداية    166ألف تحليل ومبعدل    25عتبة  

.  وبذلك يحتل املغرب املرتبة  تحليل    2.643.860أكتوبر الجاري      1مارس املايض وإىل حدود    02الوباء يف  

كشف عنه البيانات اليومية لوزارة    عامليا والثانية إفريقيا من حيث عدد الكشوفات وذلك حسب ما  31

 الصحة.  

أكتوبر  إىل   1فقد لوحظ تزايد واضح يف مؤرش معدل اإلماتة، لتصل إىل حدود  ، وفياتعدد للأما بالنسبة ل

باملائة، وقد سجل شهر سبتمرب أعىل معدل وفيات منذ بداية الوباء يف املغرب 1.77بنسبة    ،وفاة  حالة2229

حالة وفاة، وبذلك    125حالة وفاة، وشهر يوليو    788وذلك مقارنة مع شهر أغسطس الذي سجل    1009ب  

ن الخرباء هذا  ويعزي العديد م عامليا والثالثة إفريقيا في� يخص معدالت اإلماتة. 39يحتل املغرب املرتبة 

االرتفاع إىل العديد من العوامل التي ارتبطت بعامل رفع قيود الحجر الصحي يف مرحلته الثالثة والتي أدت  

إىل شيوع ثقافة الرتاخي من طرف املواطن والسلطات معا، هذا األمر الذي كان سببا مبارشا يف رفع نسبة 

يعانون من أمراض مزمنة من أبرزها أمراض القلب   الوفيات وسط املصاب� املتقدم� يف السن وكذا الذين

والجهاز التنفيس. وباإلضافة إىل عامل العجز الحاد يف البنية التحتية  واملوارد املادية بحيث ظهر نقص كب�  

عىل مستوى الطاقة االستبعابية للمستشفيات خاصة يف قاعات العناية املركزة واملعدات الطبية، باإلضافة  

االكتفاء يف ما يخص املوارد البرشية الطبية والصحية بوجه عام. هذا األمر الذي    إىل عدم تحقيق

 كان له تأث� واضح يف عدم الرصد والتشخيص والتكفل بالحاالت يف املراحل األولية. 

  82.62متعايف أي بنسبة    104.136أكتوبر الجاري إىل     1أما حاالت الشفاء، فقد وصلت إىل حدود  

اع ويتم  الرسيرية  باملائة،  العالمات  تحسن  املتعاف� وهي:  عن حاالت  لإلعالن  معاي�  ثالثة  ت�د 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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للمريض، عدم تسجيل ارتفاع درجة حرارة املصاب يف غضون ثالثة أيام بعد استك�ل العالجات الرضورية،  

ة قيد  حال   19.679ساعة.  بين� ال زالت    24وأخ�ا التأكد من سلبية عينت� متتابعت� تفصل بينه� مدة  

بنسبة   النشطة حسب    15.61االستشفاء  والحاالت  الوفيات واملتعاف�  عدد  يب�  التايل  باملائة. والجدول 

 الجهات وهي كالتايل: 

 الحاالت النشطة  عدد املتعاف� عدد الوفيات الجهات 

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

 231 1664 56 جهة مراكش آسفي 

 722 12.068 313 طنجة تطوان الحسيمةجهة 

 482 10.967 304 س جهة فاس مكنا

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

 1177 6084 166 جهة درعة تافياللت 

 1078 1925 77 الجهة الرشقية 

 1053 5141 113 جهة بني مالل خنيفرة 

 2598 3180 67 جهة سوس ماسة 

 187 579 14 جهة كلميم واد نون

 ........  .......  .......  جهة العيون الساقية الحمراء

 140 1739 05 جهة الداخلة وادي الذهب 

 19.679 104.136 2229 املجموع 

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

ثار ارتباك ومخاوف الجهات  أ كب�ة يف عدد الحاالت، األمر الذي  و بعده من قفزة نوعية    د، وما شهالتنفيذ

مع العودة إىل نقطة الصفر بفعل االرتفاع الكب�  يف عدد  املعنية بتدب� الوضع الوبايئ باملغرب خصوصا  

 اإلصابات ويف مؤرش عدوى الف�وس يف مناطق متفرقة يف اململكة. 

ار تأم� حصول املغرب عىل كميات كافية من اللقاحات يف حال التوصل  ، ويف إطنطاق آخر  ويف

كوفيد ضد  لقاحات  القتناء  تفاهم  مذكرة  الصحة،  وزير  وقّع  رشكة    19-إليها،    "فارم-إر  "تنتجها 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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6 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي 
 September 30 || 014العدد 

 

 

 

 

 

 
 

الروسية، هذا باإلضافة إىل دخول  املغرب يف شهر شتنرب مرحلة التجارب   " أسرتازينيكا"برتخيص من مجموعة  

ا باللقاح املضاد لكوفيد الرسيرية  والتي وقع معها    "سينوفارم  " الذي طورته الرشكة الصينية    19-لخاصة 

اتفاقيتي رشاكة يف هذا الجانب، حيث تم اختبار كل من املستشفى الجامعي بن سينا بالرباط واملستشفى  

لة التجارب، وقد  الجامعي بن رشد بالدار البيضاء، باإلضافة إىل املستشفى العسكري بالرباط لتنفيذ مرح 

عرفت هذه التجارب مشاركة اآلالف من املتطوع�. وتسمح املرحلة الثالثة لالختبارات الرسيرية للعل�ء  

والباحث� يف مجال علم الف�وسات بجمع املعلومات الكافية حول فعالية اللقاحات املحتملة للحصول عىل 

د أثار هذا املوضوع جداال واسعا يف املغرب ب� مؤيدين  الرتاخيص النهائية قبل املرور إىل مرحلة التصنيع، وق

ومعارض� لفكرة التجارب الرسيرية، فالفئة األوىل تعترب مشاركة املغرب يف هذه التجارب تحمل منافع  

كث�ة باعتبارها أهم مرحلة يف مسار إنتاج اللقاح، وذلك من أجل االستفادة من جرعات مهمة من اللقاح  

نتيجة تزايد الطلب العاملي عليه بشكل كب� جدا نظرا ملا ألحقته الجائحة من أرضار  يف الوقت املناسب  

يتم   التي  والتجارب  األبحاث  وراء هذه  الغرض من  أن  أكدوا عىل  املعمورة، ك�  أنحاء  كارثية يف جميع 

بشكل  إجراؤها عىل البرش هو جمع املعلومات من أجل تطوير املعارف الخاصة بعلم الف�وسات والطبية 

عام وذلك ملا تتطلبه الصحة العامة من تطوير وتحديث مستدام. بين� الفئة الثانية يرون هذه التجارب  

ما هي إال حقل تجارب تستغل فيها فئة املرىض الفقراء وذلك يف ظل غياب ض�نات قانونية تحمي فئة  

ن املمكن أن يتعرضوا لها  املتطوع� وذلك من خالل تقديم الض�نات عن كافة املخاطر الصحية التي م

 نتيجة هذه التجارب. 

  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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 بالجزائر 19-لحالة الوبائية لف�وس كورونا املستجد كوفيدتطورات ا

 

أكتوبر    1د  حدو إىل  حسب وزارة الصحة الجزائرية  وصل  العدد اإلج�يل لإلصابات بف�وس كورونا املستجد  

سنة نسبة    60ومتثل الفئة العمرية ما فوق  .حالة  1743عدد الوفيات   ، في� بلغحالة مؤكدة 51.690إىل 

   .يف املائة من حاالت الفتك 70

خلوها    الفحوصات حالة بعدما أكدت    36.282ك� شهدت حاالت الشفاء ارتفاعا ملحوظا بحيث وصلت إىل  

وجودين يف غرف العناية  ، يف ح� وصل أعداد املوبالتايل مغادرتها للمشايف املخصصة للعالج  ،من الف�وس

 مريضا.  23الصحية إىل 

عربيا من حيث عدد اإلصابات. أما في�  31عىل املستوى العاملي واملرتبة  60وتحتل الجزائر املرتبة 

 والخامس عربيا.  عامليا  43يخص الوفيات فرتتيبها 
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 عىل الشكل التايل:  مجموع الواليات   يف وتتوزع عدد الحاالت املصابة جغرافيا

 

 عدد اإلصابات الواليات

 5814 العاصمة الجزائر 

 4163 البليدة 

 3981 وهران

 3243 سطيف 

 1861 بجاية

 1889 باتنة  

 1663 قسنطينة 

 1487 عنابة

 1418 بازة تي

 1320 املسيلة

 1340 تلمسان 

 1291 بسكرة 

 1249 ورقلة

 1249 البويرة 

 1199 الجلفة 

 1103  الوادي

 1278 زي وزوتي

 980 بومرداس

 943 تيارت 

 1052 جيجل 

 949 تبسة

 774 ع� الدفىل 

 794 املدية

 761 مستغانم

 730 أم البواقي 

 697 األغواط 

 690 سكيكدة 

 683 ع� تيموشنت 

 643 أدرار

 594 خنشلة

 534 قاملة

 438 غرداية 

 431 تيسمسيلت 

 420  برج بوعريريج

 420  سيدي بلعباس

 426 ميلة 

 422 سوق أهراس 

 348 بشار

 333 معسكر 

 263 نعامة

 287 الطارف 

 232 البيض 

 240 الشلف

 213 غليزان 

 205 تندوف 

 202 مت�است

 135 إليزي 

 72 سعيدة 

 51.690 املجموع 

 

https://almarsad.co.uk/
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ويف ظل إحصائيات شهر سبتمرب فالجزائر تعيش نسبيا نوعا من االستقرار عىل مستوى منحنى اإلصابات  

اإلصابات ما دون   وفيات يوميا. ويف هذا    10إصابة و دون    200والوفيات بحيث أصبحت تسجل عدد 

،  19-رح�ن بن بوزيد أن الجزائر كسبت معركة وباء كورونا كوفيداإلطار أكد وزير الصحة الجزائر عبد ال

لكن يف نفس الوقت دعا إىل رضورة اإلبقاء عىل جميع التداب� االحرتازية لتفادي الوقوع يف موجة ثانية  

 من الوباء خصوصا يف ظل توسع رقعة هذه املوجة عىل املستوى العاملي.  

تخفيف تداب� الحجر الصحي الخاص    ،الة الوبائية لبعض الوالياتوقد قررت الحكومة الجزائرية وطبقا للح

واليات سجلت    10بعدد من الواليات بحيث تم رفع الحجر الشامل يف    19-بتطور الوضع الصحي كوفيد

انخفاضا ملحوظا من حيث عدد اإلصابات أبرزها تبسة، البويرة، بومرداس، ع� الدفىل.... يف ح� تم متديد  

واليات من الساعة الحادية عرش مساء إىل    8الصحي الجزيئ إىل غاية نهاية أكتوبر يف     إجراءات الحجر

 السادسة صباحا أبرزها الجزائر العاصمة، البليدة وتلمسان ووهران. 

باستئناف حركة النقل الج�عي العمومي والخاص الذي كان  سمحت السلطات الجزائرية،  ومن جهة ثانية،  

 سبوع، مع اإلبقاء عىل حظر التجمعات الكب�ة سواء مناسبات عامة أو عائلية. محظورا يف عطلة نهاية األ 

أما في� يخص الدخول املدريس، فقد أعلنت وزارة الرتبية الوطنية، تأجيله بعدما كان مقررا يف الرابع من  

لوبائية،  أكتوبر الجاري، موضحة أن القرار أصبح بيد السلطات العمومية التي لها مهام تدب� الوضعية ا

ومن جانبها أكدت اللجنة الوطنية العلمية ملتابعة الرصد أن القرار جاء وفق مؤرشات واعتبارات علمية  

 وعملية وذلك إلتاحة الفرصة للسلطات العمومية من أجل تقييم مؤرشات وأرقام الوضعية الوبائية. 

لقرارات الخاصة كفتح املطارات  ك� أكدت يف موضوع آخر، أن األمر ال يزال صعبا في� يخص اتخاذ بعض ا

واملساجد ألداء صالة الجمعة وذلك تفاديا ألي مستجد يخص املنحى الوبايئ بالجزائر، مش�ة إىل أن القرار  

بيد رئيس الجمهورية وذلك بتوصية من اللجنة العلمية طبقا للتقارير الدورية واليومية املرفوعة يف هذا  

 اتخاذ القرارات املناسبة.   الجانب. بحيث كان لذلك دور كب� يف 

ومن كل ذلك، فعىل الرغم من التحسن الذي عرفته الوضعية الوبائية بالجزائر، فإن التخوف من ظهور  

 موجة ثانية من الوباء ال زال قامئا يف ظل ما يعانيه الجوار األورويب من ارتفاع مهول يف عدد اإلصابات.
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 بتونس  19-ستجد کوفیدالوضع الوبائي لفیروس کورونا املتطورات 

 

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

وبحسب الوزارة فإن التحاليل املخربية تجرى ،  مؤكدة    20.944إىل    2020أكتوبر    01حدود    التونسية إىل

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

حالة وفاة    276  ك� تم تسجيل  اختبار،    238.671  الصحة العاملية. وقد وصل إج�يل التحاليل املخربية إىل  

الوباء، و الحاملة   شفاء  حالة   7828بسبب  يف ح� ارتفعت أعداد الذين ال زالوا قيد العالج أي الحاالت 

إصابة    700املركزة. ك� تم تسجيل   من املرىض بأقسام العناية107حالة، ويوجد    13.116للف�وس لتصل إىل  

 يف صفوف أعوان قطاع الصحة.

وس كورونا يف أغلب الواليات،  تشهد تونس عىل غرار املغرب وضعا حرجا يف ظل االنتشار الرسيع لف� و 

قياسية مبعدل   إصابات  عدد  أصبحت تسجل  املديرة    1000بعدما  أكدت  ذلك  يومية، ويف معرض  حالة 

العامة للمرصد الوطني لألمراض الجديدة واملستجدة نصاف بن علية، أن تونس متر بوضع وبايئ خط�  

ا بفعل  الف�وس، وذلك  انتشار  الرسيع الحتواء  التدخل  اإلصابات  يفرض  امللحوظ يف عدد  الرتفاع 

تجاوزت   والتي  املختلفة  البؤر  دائرة  باتخاذ    20نتيجة توسع  التعجيل  بؤرة، مشددة عىل رضورة 

اإلجراءات الفعالة والصارمة من خالل تطبيق قواعد السالمة الصحية ألن أي تراخي يف االستجابة  

 خسائر مادية وبرشية جسيمة. للتعلي�ت الصادرة عن السلطات املعنية قد يكبد البالد
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من جانبه، أعلن وزير الصحة التونيس فوزي مهدي عن تشديد اإلجراءات الوقائية باملرافق واألماكن العامة  

بسبب استرشاء انتشار ف�وس كورونا، مؤكدا عىل أن أي والية ستشهد ارتفاع يف عدد اإلصابات إىل ما فوق  

امل فيها ملدة أسبوع� وتطويقها، مضيفا إىل أن فرضية العودة  إصابة سيتم إقرار الحجز الصحي الش  250

 إىل فرض حظر للتجول يف كامل الواليات أمر وارد يف حالة تفاقم الوضع الوبايئ إىل منحنى عايل. 

ونظرا لتسارع أحداث الوضعية الوبائية بتونس، قررت الحكومة التونسية تكثيف الحمالت األمنية الرامية  

ض االلتزام بوسائل الوقاية الرضورية يف الفضاءات واألماكن العمومية مبختلف أنواعها. ك�  إىل مراقبة وفر

دعا رئيس الحكومة الوزراء، الوالة ورؤساء البلديات وجميع املعني� مبراقبة الوضعية الوبائية إىل تشديد  

اإلجراءات اإلرشادية والتوجيهية  مراقبة التزام كافة العامل� واملتعامل� يف اإلدارات واملؤسسات العمومية ب

 الصادرة عن وزارة الصحة والداخلية. 

القائد األعىل للقوات املسلحة، مبشاركة قوات من   التونيس قيس سعيد بصفته  ومن جانبه، أمر الرئيس 

وباء ف�وس   احتواء تفيش  الداخيل يف  األمن  قوات  الجيش عرب تسي� دوريات عسكرية وذلك ملساعدة 

يف املناطق األكرث ترضرا والتي أعلن فيها تطبيق حظر التجوال وهي واليات سيدي بوزيد،   كورونا خصوصا 

 املنست� وسوسة..وذلك ض�نا لتطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال يف هذه املناطق.

ع  وقد كشف مستشار منظمة الصحة العاملية بتونس سهيل العلويني عن السبب الرئييس  يف االنتشار الرسي

لف�وس كورونا يف تونس، وهو فتح الحدود والذي ساهم بحسبه يف وصول منحنى الوضعية الوبائية إىل  

معدالت إصابة يومية قياسية، بعدما كانت املؤرشات يف تونس قد وصلت إىل مرحلة صفرية. موضحا أن  

ل يكمن يف عزل رقعة الف�وس الجغرافية قد متددت إىل مختلف الواليات بشكل واضح وكب�، وأن الح

الحجر   إقرار  الف�وس جغرافيا. وليس من خالل  وباء كورونا يف سبيل تطويق  األكرث ترضرا من  املناطق 

 الصحي الشامل ألن ذلك لن يكون حال ناجعا.  
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 بلیبیا  19-الوضعیة الوبائیة لجائحة فیروس کورونا کوفیدتطورات 

 

أكتوبر   1  غاية   إىل أنه    التابع لحكومة الوفاق املعرتف بها دوليا األمراضأعلن املركز الوطني الليبي ملكافحة  

وبالتوازي، أعلن املركز عن   حالة نشطة.  14.813من ضمنها    ،حالة مؤكدة  35.717الجاري،  تم تسجيل  

للمصاب� تحول  حالة    20.334    شفاء أجريت  التي  التحاليل  أكدت  بحيث  املستجد،  من ف�وس كورونا 

، أما في� يخص الفتك فقد ارتفع  إيجابية إىل سلبية، وذلك عقب تلقيهم للرعاية الصحية الالزمة  نتائجها من

فحص مخربي للكشف عن ف�وس كورونا املستجد منذ بدء    215.270وفيات. ك� أجرى املركز    570إىل  

 تفيش الف�وس يف ليبيا. 

ليبيا منحى تصاعدي في� يخص ف�وس كورونا، ويرجع ذ العدوى يف أوساط  وقد سجلت  انتقال  لك يف 

 املجتمعات املحلية يف بعض املدن الرئيسية وعىل رأسها طرابلس، مرصاتة، زليت�، وبنغازي وسبها وغ�ها. 

نداء   األمراض  ملكافحة  الوطني  املركز  وجه  قياسية،  ملعدالت  وتجاوزها  الوبائية  الحالة  تطور  إثر  وعىل 

واسعا لف�وس كورونا بعدم مغادرة املناطق املتواجدين    للمواطن� الذين تسجل مناطقهم انتشارا

بها إال للرضورة القصوى وذلك من أجل تسهيل عمل فرق الرصد والتقيص الوبايئ التابعة للمركز يف  

 تتبع وحرص حاالت االشتباه واملخالط�. 

ش وضعية وبائية  وكان مدير املركز الوطني ملكافحة األمراض بدر الدين النجار، قد أعلن أن ليبيا تعي 

أزمة حقيقية   التي تعيش  الصحية  املنظومة  أثر بشكل كب� عىل مقدرات  التي  األمر  حرجة هذا 
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فقدت عىل إثرها السيطرة بشأن غرف اإلنعاش والعناية الفائقة وأجهزة التنفس االصطناعي نتيجة التصاعد  

 املخصصة للعزل الطبي. الكب� يف عدد اإلصابات الذي فاقت الطاقة االستيعابية للمستشفيات  

اليومية، قامت وزارة   التقيص ورصد حاالت االشتباه وزيادة عدد االختبارات  تفعيل إجراءات  ويف سبيل 

ب�   املوقعة  االتفاقية  الحيوية وذلك مبوجب  التقنيات  بتعاون مع مركز بحوث  الوفاق  بحكومة  الصحة 

) الخاصة بالكشف عن ف�وس كورونا يف PCRالطرف� والتي تستمر ملدة خمس سنوات، بتوط� تقنية (

فرد من األطقم الطبية واملساعدة عىل استخدام هذه   120منطقة بليبيا، ويسهر عىل هذه العملية    25

 التقنية. 

ك� تشمل االتفاقية تأهيل وتدريب األطر البرشية، وكذا افتتاج العديد من املختربات املرجعية لفحص  

وتتوىل وزارة الصحة تقديم الدعم التقني ملركز بحوث التقنيات الحيوية،    حاالت االشتباه بف�وس كورونا،

سد   سبيل  يف  وذلك  الف�وسات  الخاصة مبجال  الطبية  واملعدات  األجهزة  من  احتياجاته  جميع  وتغطية 

االكتفاء الذايت الذي سيساهم يف تخفيض نسبة االنفاق يف هذا املجال وبالتايل عدم االعت�د عىل الخارج  

 ل كامل يف ظل هذه الظروف التي استدعتها الظرفية الوبائية لف�وس كورونا املستجد. بشك

ويف إطار مساعدة ليبيا التي تعيش أوضاعا أمنية صعبة، أعلنت منظمة الصحة العاملية إمداد هذا البلد  

ملنظمة العديد  باللوازم والتجهيزات الطبية الرضورية التي تستلزمها الوضعية اآلنية، وفعليا فقد أرسلت ا 

من الشحنات الطبية وهي عبارة عن املستلزمات الرضورية التي تحتاجها املنظومة الصحية من أجهزة  

الطبية يف ظل   والتجهيزات   اإلمكانيات  الحاصل يف  العجز  لسد  الطبية وذلك  واألقنعة  الرسيع  الكشف 

باملائة من مجموع اإلصابات يف    10ود  االزدياد املطرد لعدد اإلصابات بكورونا يف ليبيا والذي وصل إىل حد

 القارة اإلفريقية. 

ك� قدمت كل من إيطاليا وأملانيا مساعدات مالية ولوجستية إىل ليبيا يف مواجهتها ملخاطر ف�وس كورونا  

ألف يورو لدعم برامج مكافحة ف�وس    400املستجد،  إذ خصصت الحكومة اإليطالية منحة مالية تقدر ب

الجنوب الليبي املترضرة من الجائحة. يف ح� أكد السف� األملا� يف ليبيا سعي الحكومة  كورونا يف مناطق  

 األملانية إىل تقديم الدعم اللوجستي والفني الالزم ضمن إطار مرشوع تقوية النظام الصحي الليبي. 

فاع يف  ويف إطار التعاون يف مواجهة جائحة ف�وس كورونا، شاركت حكومة الوفاق ممثلة بوزارة الد

اجت�ع دول تحالف الرشيك اإلفريقي لالستجابة لتفيش املرض، ملناقشة آلية عمل فرق االستجابة  

 الرسيعة والتحديات التي تواجهها جراء جائحة كورونا. 

وكانت منظمة الصحة العاملية قد حذرت السلطات الليبية إزاء التهديد الخط� الذي يشكله تفيش  

 ألوضاع األمنية الهشة التي تساعد عىل انتشاره يف نطاق واسع.الوباء يف البالد نتيجة ا
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 بموریتانیا  19-وضعیة الوبائیة لفیروس کورونا املستجد کوفیدتطورات ال

 

أكتوبر   1د  حدو وريتانية إىل  حسب وزارة الصحة املوصل  العدد اإلج�يل لإلصابات بف�وس كورونا املستجد  

، ك� شهدت حاالت الشفاء ارتفاعا ملحوظا  حالة161عدد الوفيات     في� بلغ،   حالة مؤكدة7505إىل    الجاري

حالة شفاء، يف ح� أن الحاالت التي ال زالت تتلقى العالج أي النشطة فلم يتبَق    7138بحيث وصلت إىل  

  زع تحليل، يف ح� تتو    80.362إىل    فقد وصل  تحاليل املخربيةحالة،  أما العدد اإلج�يل لل  206منها إال  

 .ثنااإل مسجلة لدى  املائةب 38.66 وذكور  باملائة بالنسبة لل 60.63ب� حسب النوع،  اإلصابة حاالت

 

 مبوريتانيا حسب الواليات كالتايل:  19-وتتوزع عدد حاالت كوفيد 

 الحاالت النشطة  عدد الوفيات عدد حاالت الشفاء  عدد اإلصابات  الواليات

 37 65 1821 1923 نواكشوط الغربية 

 24 48 2435 2507 نواكشوط الش�لية 

 25 25 1879 1929 نواكشوط الجنوبية 

 24 04 114 142 الحوض الرشقي
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 02 01 30 33 الحوض الغريب

 24 02 150 176 لعصابة

 08 00 80 88 كوركول

 00 01 74 75 الرباكنة 

 21 10 151 182 الرتارزة 

 01 01 74 76 أدرار 

 11 01 137 149 داخلت انواذيبو 

 00 00 11 11 تكانت

 00 01 32 33 كيد�اغا 

 24 01 96 121 ت�س زمور

 05 01 54 60 اينش�ي 
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ضوء زیارة وزیر الدفاع  فی العالقات األمریکیة املغاربیة

 : الدالالت واملآالت األمریکي

 

بدأها بتونس ثم الجزائر لتكون الرباط ختاما لجولته    بجولة مغاربية قام وزير الدفاع األمرييك مارك إسرب  

من أكتوبر الجاري، مل تكن لهذه الزيارة دوافع تقليدية فقط املتمثلة    2من سبتمرب إىل    30التي امتدت من  

يف تعزيز الرشاكة األمنية مع حلفائها  يف املنطقة وعىل رأسهم املغرب وتونس، بل حملت معها جملة من  

بالتطورات الحاصلة باملنطقة خصوصا في� يتعلق بالنزاع الليبي واألوضاع مبنطقة الساحل  األهداف ترتبط  

املتوسط، املرتاكمة يف منطقة  األحداث  إىل  باإلضافة  الجولة هو   اإلفريقي  فاملغرى من  واألبعد من ذلك 

ة النفوذ من طرف  تعزيز نفوذ الواليات املتحدة األمريكية وذلك ح�ية ملصالحها باملنطقة بعد توسيع رقع

 قوى دولية وإقليمية باملنطقة.  

 وانطالقا من ذلك، ف� هي دالالت هذه الزيارة املغاربية وما هي النتائج املرتتبة عنها؟

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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 أهداف زیارة وزیر الدفاع األمریکي للمنطقة املغاربیة: 

أخرى غ� معلنة وهي  تتعدد أهداف زيارة وزير الدفاع األمرييك للمنطقة املغاربية، ب� أهداف معلنة و 

 كالتايل: 

تحتل املنطقة املغاربية مكانة هامة يف الفكر االسرتاتيحي األمرييك،  :  مكانة املنطقة الجيوسرتاتيجية 

فلطاملا سعت واشنطن إىل تثبيت مكانتها يف املنطقة خصوصا يف ظل رصاع مجموعة من القوى  

الحفاظ   إىل  ترامب  إدارة  سعت  ولذلك  التقليدية،  تكثيف  الدولية  عرب  التقليدي�  رشكائها  عىل 

التعاون العسكري من خالل عقد اتفاقيات وتنظيم مناورات بينها وب� دول املنطقة، بل األبعد  

من ذلك ض�ن رقعة جديدة من القواعد العسكرية األمريكية باملنطقة، باإلضافة إىل الرفع من  

 رييك يف دول املغرب العريب.  مستوى التعاون االقتصادي وذلك من أجل ض�ن الوجود األم

يعترب امللف الليبي من ضمن أبرز أهداف زيارة إسرب للمنطقة، خصوصا أنه يشهد    امللف الليبي:  

العديد من التقلبات سواء السياسية أو العسكرية تتقاطع فيها مجموعة من مصالح القوى الدولية  

 يف ليبيا هذا األمر الذي يعد مبعث واإلقليمية  وباألخص تصاعد النفوذ والحضور امليدا� الرويس

قلق للنفوذ األمرييك يف املنطقة، لذلك تسعى واشنطن لضبط املسار السيايس ألطراف النزاع الليبي  

الخارجية مايك   األمريكي� وعىل رأسهم وزير  املسؤول�  العديد من ترصيحات  وهذا ما عكسه 

ود جادة من أجل التوصل إىل اتفاق قادر  بومبيو الذي رصح عىل رضورة بدل الفرقاء الليب� لجه

عىل ض�ن أمن واستقرار املنطقة بأكملها. وقد جاءت زيارة وزير الدفاع األمرييك عىل هذا النحو  

من أجل استئناف املفاوضات بعد    2للضغط عىل الوفود الليبية املشاركة يف مفاوضات بوزنيقة  

رثها نتيجة عدم التوصل إىل تفاه�ت حول  اإلعالن الرسمي عن تأجيلها إىل أجل غ� مسمى وتع

ملف املناصب السيادية، وفعليا قبيل زيارة إسرب للمنطقة استأنفت املفاوضات والتي من املتوقع  

 أن تكون األخ�ة ب� وفدي مجلس الدولة الليبي ومجلس نواب طربق. 

الدفاع األمرييك، بعدما    يعترب التهديد اإلرهايب من ضمن أولويات زيارة وزير  التهديدات اإلرهابية: 

شهدته املنطقة من تحوالت نتيجة تصاعد التحديات األمنية من خالل متدد التنظي�ت اإلرهابية 

والجر�ة املنظمة والذي ساهم يف تناميها الوضع يف منطقة الساحل اإلفريقي إىل جانب الوضع يف  

بوابة عرب  واشنطن  تسعى  لذلك  اللليبة،  األزمة  من خالل  مواجهة    املتوسط  إىل  املغاربية  الدول 

أمنية   اتفاقيات  عقد  والتعاون من خالل  التنسيق  آليات  توطيد  عرب  باملنطقة  األمنية  التحديات 

إىل بلورة اسرتاتيجية جديدة    2001سبتمرب    11مشرتكة. وقد سعت الواليات املتحدة منذ أحداث  

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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مني خصوصا يف مجال مكافحة اإلرهاب ومغايرة يف عالقاتها بالدول املغاربية عرب تكثيف التعاون األ 

 التي يعترب البعد األهم يف السياسة الخارجية األمريكية. 

التقليدية يف املنطقة نتيجة  تسعى واشنطن إىل تأكيد مكانتها    تعاظم نفوذ القوى الكربى باملنطقة: 

عائقا    تعاظم نفوذ مجموعة من منافيس واشنطن وأبرزهم روسيا والص�، هذا العامل الذي يشكل

إىل    أمام الحضور األمرييك يف العديد من امللفات خصوصا يف امللف الليبي والذي تسعى من خالله

تشديد رقابتها عىل البحر األبيض املتوسط نظرا ألهميتها يف املنظور االسرتاتيجي األمرييك. يف مقابل  

الصيني يف املنطقة  -الرويس  تنامي الحضور القوي ملنافسيها التقليدي�. التخوف األمرييك من التمدد

رجم خالل ترصيح أدىل به وزير الدفاع األمرييك خالل زيارته لتونس حيث اعترب أن منافيس بالده تُ 

االسرتاتيجي� الص� وروسيا تسعيان لتوسيع نفوذه� االستبدادي يف املنطقة ويف القارة اإلفريقية  

  بك�قة يف مواجهة سلوكيات موسكو و بشكل عام، وعىل إثر ذلك تعهد عىل مساعدة دول املنط

التي تهدف إىل تقويض السيادة الوطنية واملؤسسات اإلفريقية وكذا استغالل املوارد التي تتوفر  

 عليها املنطقة.  

 زیارة وزیر الدفاع األمریکي للمنطقة املغاربیة: الحیثیات والنتائج:  

 المحطة األولى تونس: 
الدفاع األمرييك زيارته   من سبتمرب املايض، هذه األخ�ة التي تعترب من أهم    30من تونس يف  بدأ وزير 

، من خالل التعاون  2015رشكاء واشنطن يف املنطقة إىل جانب املغرب، إذ تعد حليف مهم يف الناتو منذ  

املشرتك ب� الطرف� خصوصا مع تنامي الوضع املتأزم يف ليبيا، إىل جانب مشاركة قوات عسكرية أمريكية  

 التونيس يف تدريبات مشرتكة. الجيش  

التونسي� عىل رأسهم   الدفاع األمرييك مباحثات مع مجموعة من املسؤول�  الزيارة أجرى وزير  وخالل 

البلدين وخاصة يف   ب�  التعاون  تعزيز  إىل جانب  النقاشات  قيس سعيد، وقد متحورت  التونيس  الرئيس 

 لف الليبي ومحاربة اإلرهاب.الجانب العسكري، حول مجموعة من القضايا وأبرزها امل 

ويف هذا الجانب أكد الوزير األمرييك خالل استقبال خصه به الرئيس التونيس يف قرص قرطاج عىل استعداد  

الواليات املتحدة األمريكية وبتعاون تونيس إىل إيجاد تسوية لألزمة الليبية، بحيث  أوضح أن بالده  

الليبي  الرؤية حول األزمة  ة، ك� أعرب عن استعداد الواليات املتحدة بدفع  تتقاسم وتونس نفس 

التعاون مع تونس يف مجاالت متعددة فضال عن مجايل األمن والدفاع وذلك من خالل دعم القدرات  

 العملياتية العسكرية التونسية.

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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نه الرئيس التونيس الذي أكد استعداد بالده لتوف� كافة التسهيالت الرامية إىل إيجاد  هذا األمر الذي مثّ 

البلدين يف   الثنائية ب�  تسوية سياسية تحفظ وحدة وأمن واستقرار ليبيا. باإلضافة إىل توطيد العالقات 

 االقتصادي.  الدفاعي ومكافحة اإلرهاب،  وكذلك تعزيز التعاون- شتى املجاالت وخاصة التعاون األمني

ك� التقى وزير الدفاع األمرييك بنظ�ه التونيس إبراهيم الربتاجي وذلك من أجل مناقشة آفاق التعاون  

التونيس األمرييك يف املجال العسكري عىل ضوء ما تشهده املنطقة من تنامي التهديدات والتحديات األمنية،  

البلدين والتي  وقد أعرب إسرب خالل هذه املباحثات عن اعتزازه مبثانة   التاريخية املتميزة ب�  العالقات 

العسكرية   املؤسسة  دعم  األمريكية  اإلدارة  استعداد  مؤكدا  املتبادل،  واالحرتام  الثقة  أساس  عىل  تقوم 

التونسية عن طريق تقديم املساعدة الفنية واللوجستية من خالل التكوين والتدريب وتكثيف الت�رين  

دود ومكافحة اإلرهاب. أما وزير الدفاع التونيس فقد أبرز أن الواليات املتحدة  املشرتكة يف مجاالت أمن الح

األمريكية تعد رشيكا متميزا لتونس وذلك راجع إىل عمق العالقات التي تربط البلدين، مش�ا إىل أهمية  

تية  الدعم العسكري واألمني الذي تقدمه واشنطن لتونس من خالل مساهمتها يف تطوير القدرات العمليا 

الحدود. مؤكدا عىل   تأم�  املراقبة اإللكرتونية في� يخص  التونسية خصوصا يف شق منظومة  العسكرية 

النموذجي   التعاون  تطوير  املجاالت وذلك يف سبيل  ليشمل جميع  التعاون  توسيع مجاالت هذا  رضورة 

 الثنايئ مبا يخدم املصالح املشرتكة للبلدين. 

الزيارة عىل توقيع البلدين والتي سميت    وقد أسفرت هذه  التعاون العسكري ب�  اتفاقية تخص 

سنوات والتي تهدف إىل الرفع من جاهزية القوات املسلحة    10بوثيقة خارطة طريق ومتتد ملدة  

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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التونسية يف مجابهة التحديات األمنية، وتطوير قدراتها من خالل التدريب يف حال قررت تونس رشاء أسلحة  

 نوعية ودقيقة. 

الدفاعية بالنسبة  -األمنية-أن هذه االتفاقية تحتل مكانة مهمة يف االسرتاتيجية العسكريةمن  عىل الرغم  

لتونس خاصة يف مواجهة معضلة اإلرهاب التي استرشت يف الداخل وتنامت عىل الحدود مع ليبيا، إال أن  

العسكري� والتقارير اإلعالمية تش� إىل أن هذا االتفاق يحمل يف   طياته أهدافا غ�  العديد من الخرباء 

معلنة وهو أن الدعم األمرييك سيكون مرشوطا بإقامة قاعدة عسكرية أمريكية عىل األرايض التونيس يف  

املستقبل، وذلك بعد ظهور مؤرشات عىل ذلك يف األشهر املاضية خصوصا مع بروز الدور الرويس يف ليبيا،  

إف األمريكية يف  العسكرية  القيادة  أعلنت  ذلك  إثر  إىل  فعىل  للدعم  فرق  إرسال  عزمها  (أفريكوم)  ريقيا 

تونس، لتوضح بعد االنتقادات الواسعة من الرأي العام التونيس أن األمر يتعلق بالتدريب املشرتك وليس  

من أجل القتال أو التدخل يف ليبيا عرب األرايض التونسية. ومه� كان املسعى األمرييك من خالل الدعم  

، فاألخ�ة تتشبث مبوقفها الثابت تجاه األزمة الليبية وهي الدعوة إىل حل  التي ستقدمه واشنطن لتونس

 سيايس نابع من اللبي� مع رفض أي تدخل أجنبي عىل أرايض الجارة الغربية ليبيا. 

 المحطة الثانیة الجزائر:
ثنائية وهامة  كانت الجزائر ثا� محطة لجولة وزير الدفاع األمرييك مارك إسرب، هذه الزيارة التي تعترب است

سنة إذ ترجع آخر زيارة يف عهد جورج    15لهذا البلد املغاريب نظرا لكونها أول زيارة لوزير دفاع أمرييك منذ  

. وقد أرادت اإلدارة األمريكية من  2006لد يف العام  يبوش االبن وكانت لوزير الدفاع آنذاك رونالد رامسف

ع الجزائر نظرا ألن األخ�ة متيل عسكريا إىل منافيس واشنطن   خالل هذه الزيارة إحياء الرشاكة االسرتاتيجية م

معهد   فبحسب  للجزائر،  بالنسبة  للسالح  واألول  الرئييس  املزود  األوىل  تعترب  بحيث  والص�،  روسيا 

  2019إىل    2013ستوكهولهم للسالم فقد وصلت صادرات روسيا من األسلحة املوجهة للجزائر ما ب� األعوام  

املائة بحيث تحظى موسكو  بالحصة األكرب من ميزانية الجزائر في� يخص صفقات السالح  ب  63إىل حوايل  

باملائة من تجهيزاتها الحربية، أما الص� فتحتل    90مليار دوالر، ك� تقتني منها حوايل    13.5مببلغ يتجاوز  

ملئة من واردات الجزائر  با  13الرتبة الثانية  كمصدر للمعدات العسكرية بالنسبة للجزائر، ك� توفر حوايل  

من األسلحة، وقد تزامنت زيارة مارك إسرب مع زيارة وفد عسكري رويس رفيع املستوى إىل الجزائر يرأسه  

وتطوير   لبحث  شوقاييف  د�رتي  روسيا  يف  والتقني  العسكري  للتعاون  الفدرالية  املصلحة  مدير 

لجزائر لدى القوى الدولية. لذلك فتزايد  التعاون العسكري ب� البلدين، هذا األمر الذي يعزز مكانة ا

  اهت�م واشنطن بالجزائر ومكانتها اإلقليمية مرتبط بشكل كب� بعالقاتها القوية مبوسكو.

https://almarsad.co.uk/
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وخالل الزيارة، تباحث الوزير األمرييك مع العديد من املسؤول� الجزائري� وعىل رأسهم الرئيس الجزائري  

الطرفان   ناقش  بحيث  تبون،  املجيد  االسرتاتيجية  عبد  الرشاكة  املواضيع ومن ضمنها تجديد  العديد من 

اإلفريقي واملتوسط  - العسكرية الساحل  األمني يف كل من منطقة  الوضع  البلدين، وتطورات  ب�  األمنية 

 خصوصا في� يتعلق باملشهدين املايل والليبي . 

ر الدفاع، الذي عرف أيضا حضور  وخالل لقائه مع الرئيس الجزائري القائد األعىل للقوات العسكرية ووزي

رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة، ومدير األمن الخارجي محمد بوزيت، عرب  الوزير األمرييك عن اهت�م  

األمني، خصوصا يف مجال تبادل الخربات والتدريب  -بالده بتعزيز التعاون مع الجزائر يف املجال العسكري

يف جهود محاربة اإلرهاب يف املنطقة، إذ بحث إسرب مع الرئيس  العسكري، باإلضافة إىل التنسيق املشرتك  

الجزائري تطورات الوضع يف ليبيا ومنطقة الساحل اإلفريقي خصوصا الوضع يف مايل، وعىل إثر ذلك اتفق  

 الطرفان عىل رضورة التشاور والتنسيق من أجل إعادة السلم واألمن للمنطقة.  

ومن كل ذلك فتأيت الزيارة يف ظرفية تشهد خاللها الجزائر حراكا دستوريا يشمل يف ثناياه تغي� يف العقيدة  

عىل   املعروض  املعدل  الدستوري  النص  خالل  من  تبلور  ما  وذلك  الجزائري  للجيش  العسكرية 

وسيع مهامه  املرتبطة بالجيش وذلك من خالل ت  91االستفتاء الشعبي، والذي شمل تعديل يف املادة  

خارج الحدود يف سبيل تطوير عقيدته الدفاعية. هذا األمر الذي تنظر إليه واشنطن باهت�م كب� 
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وتأمل من خالله يف الوصول إىل توافق بشأن الدور األمني للجزائر يف محيطها اإلقليمي مبا يخدم مصالحها  

 يف املنطقة. 

نطقة، فالعديد من خرباء املجال يرون أن الجزائر لن  ومن كل ذلك، فرغم التحوالت األمنية التي شهدتها امل

تغ� من معادالتها العسكرية، وهذا ما عكسته حصيلة زيارة مارك إسرب إىل الجزائر والتي مل تخرج عن  

زاوية التشاور والتنسيق، عىل عكس النتائج املتوصل بها يف زيارته لكل من تونس واملغرب والتي كانت  

 اتفاق عسكري �تد  لعرش سنوات.   الحصيلة خاللها توقيع

فعىل الرغم من التعاون عىل املستوى العسكري األمني مع واشنطن، إال أن األمر لن يؤثر بشكل أو بآخر  

الص� بحيث ستحافظ عىل عالقاتها مع الجميع تحت مبدأ  -عىل عالقة الجزائر بحلفائها التقليدي� روسيا

 طراف الدولية.تحقيق التوازن االسرتاتيجي مع جميع األ 

 المحطة الثالثة المغرب:

 
اختتم وزير الدفاع األمرييك مارك إسرب زيارته املغاربية من الرباط، ويعترب املغرب من أهم رشكاء واشنطن  

التعاون  مستوى  عىل  ومتانتها  البلدين  تجمع  التي  القوية  التاريخية  للعالقة  نظرا  املنطقة  يف 

والتنظي اإلرهاب  ومحاربة  زبناء  العسكري  أهم  من  يعترب  املغرب  أن  إىل  باإلضافة  املتطرقة،  �ت 

واشنطن يف القارة اإلفريقية في� يخص صفقات رشاء األسلحة حسب مجلة فوربس بحيث بلغت 
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مليار دوالر، وبذلك    10.3من واشنطن حوايل    2019قيمة صفقات السالح التي اشرتاها املغرب يف العام  

 ية أكرب مزود للمغرب باألسلحة، تليها فرنسا ثم بريطانيا.تعد الواليات املتحدة األمريك

ك� يعترب املغرب حليف رئييس لواشنطن من خارج حلف الش�ل األطليس، وذلك بفضل الجهود الكب�ة  

الذي يبذلها يف مجال مكافحة اإلرهاب، باإلضافة إىل احتضانه ألكرب املناورات العسكرية يف القارة اإلفريقية  

ت األسد اإلفريقي التي تقام بشكل مشرتك ودوري (سنوي) ب� البلدين. وهي العملية التي  وهي مناورا

 . 19-ألغيت هذه السنة جراء وباء كورونا كوفيد

اتفاقا عسكريا مدته   الجانبان  تونس، وقع  غاية    2020سنوات من    10وعىل غرار  إىل    2030إىل  يهدف 

ك بالبلدين،  املحدقة  األمنية  التهديدات  للمغرب يف  مواجهة  الريادي  الدور  تعزيز  إىل  االتفاق  يسعى   �

الرشاكة   تطوير  وأيضا  اإلفريقية،  القارة  يف  اإلرهاب  ظاهرة  رأسها  وعىل  األمنية  التهديدات  مواجهة 

الكفاءات   تعزيز  شق  يف  وبالخصوص  املشرتكة  األهداف  لتحقيق  الطرف�  ب�  العسكرية  االسرتاتيجية 

 جة االستعداد العسكري عىل املستوى الفني. العسكرية واألمنية وتحس� در 

وعقب الزيارة أجرى وزير الدفاع األمرييك مباحثات مع مجموعة من املسؤول� املغاربة وعىل رأسهم وزير  

الخارجية املغريب نارص بوريطة، إذ أكد الطرفان من خاللها عىل عمق الرشاكة االسرتاتيجية وقوة العالقات  

الب  تربط  التي  وثيق يف ظل  التاريخية  يعمالن بشكل  البلدان  أن  إسرب  أكد مارك  لدين، ويف معرض ذلك 

الظرفية الراهنة من أجل مواجهة التحديات األمنية املعقدة وعىل رأسها اإلرهاب وجميع التهديدات العابرة  

ؤكدا  للحدود. موضحا أن االتفاق سيفتح أبواب التعاون الثاليث ب� املغرب وواشنطن والدول اإلفريقية، م

 يف هذا الجانب عىل أهمية مناورات األسد اإلفريقي التي تجري بصفة دورية. 

ن يجمعه� تعاون طويل األمد وعىل جميع املستويات وباألخص يف املجال  يفي� أكد نارص بوريطة أن البلد

هذا املستوى،  األمني إذ يتشارك الطرفان يف رؤيته� ملحاربة التطرف واإلرهاب نظرا للتحديات املشرتكة عىل  

وهذا ما ترجم من خالل ترأسه� املشرتك للمنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب. وقد اعترب أن االتفاق يؤكد  

مجددا وبوضوح التحالف القوي والدائم ب� الرباط وواشنطن يف مواجهة التحديات األمنية الكربى. مش�ا  

وعرص  تحديث  عرب  تطلعاته  تحقيق  للمغرب  سيتيح  االتفاق  مبساعدة  أن  العسكري  قطاعه  وتصنيع  نة 

 واشنطن.

ك� التقى وزير الدفاع األمرييك باملفتش العام للقوات املسلحة املغربية الج�ال عبد الفتاح الوراق  

اللطيف لودي  بالدفاع عبد  ي، وقد تناولت املحادثات ب� الجانبان أوجه  والوزير املنتدب املكلف 

بل تطويرها، ك� أكدت القيادة العامة للقوات املسلحة أن االتفاق  التعاون الثنايئ يف مجال الدفاع وس
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التعاون عىل املستوى  العسكري يسعى إىل تكريس وتوطيد األهداف األمنية املشرتكة من خالل تفعيل 

 الفني واللوجستي وذلك ملواجهة التهديدات واملخاطر األمنية املحتملة بفاعلية كب�ة .

لوديي انخراط املغرب الكامل يف مجال مكافحة اإلرهاب وتدب� ملف الهجرة،    ومن جانبه أكد عبد اللطيف

مش�ا إىل الدور الذي تلعبه اململكة كفاعل اسرتاتيجي مهم تسعى من خالله إىل تحقيق االستقرار اإلقليمي  

 يف منطقة املتوسط والساحل اإلفريقي. 

باإلضافة، فقد أكد الطرفان التزامه� بالعمل عىل تتبع أشغال اللجنة االستشارية للدفاع لتنفيذ االتفاق عرب 

اآلليات املتفق عليها من كال الطرف�، واألبعد من ذلك فقد اقرتح املغرب عىل الجانب األمرييك تعزيز هذا  

اعات الدفاعية، ويف إطار ذلك، أكد املغرب  التعاون من خالل النهوض مبشاريع مشرتكة لالستث�ر يف الصن

استعداده لدخول مجال الصناعات العسكرية نظرا ملا تفرضه اضطرابات البيئة الدولية من تحديات كربى،  

هذه األخ�ة التي تلزم عىل املغرب رضورة االعت�د عىل قدراته من أجل تحقيق اكتفائه الذايت وبالتايل  

من خالل هذه الرؤية فيتجه املغرب نحو االعت�د عىل التصنيع العسكري  تقليص ميزانياته العسكرية. و 

الذايت من أجل تعزيز قدراته الدفاعية والهجومية وذلك ح�ية ألمنه الوطني من املخاطر األمنية املحيطة  

  ) 1(به، لذلك هو يراهن عىل الرشاكة مع واشنطن للدخول إىل نادي الصناعات الحربية.

 

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