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 الجزائریون یعودون إلی الشارع يف الذکرى الثانیة من الحراك   

 استمرار األزمة بین مؤسسات الدولة يف تونس  

 شحنة لقاح من اإلمارات تفجر أزمة جدیدة يف تونس  

 رئیسا ملجلس األمة الجزائري    جدل حول انتخاب صالح قوجیل  

 موریتانیا وتعزیز شراکاتها اإلقلیمیة والدولیة  

 موریتانیا وقمة نجامینا لتجمع دول الساحل اإلفریقي  

 هذا العدد:  يف
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 المرصد المغاربي

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

فی لیبیا، تونس، املغاربي 

 وموریتانیا الجزائر، املغرب

 د. نورة الحفیان: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

 "وتحلیلیة، وطبع ونشر الکتب

 

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 

 املرصد منصات

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

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 تقدیم

خالل الفرتة من  ،  الت التي شهدتها الدول املغاربيةيتناول أهم التحو ، املرصد موقعتقرير دوري يصدر عن  

من حيث التحوالت والتطورات الداخلية يف كل دولة من هذه الدول، وتطورات التفاعالت  5فرباير حتى    20

 لية، وذلك عىل النحو التايل: البينية بينها، وكذلك تفاعالتها اإلقليمية والدو 

 املشهد التونسي
 استمرار األزمة بین مؤسسات الدولة يف تونس

 
عىل اندالع أزمة التعديل الوزاري يف تونس ال زالت أزمة التعديل الحكومي تراوح مكانها، بحيث    بعد مرور أكرث من شهر

السلطة   رأيس  ب�  كب�ا  سجاال  الجمهوريةخلقت  رئيس  سعيد    التنفيذية،  املشييش،    ورئيس قيس  هشام  الحكومة 

ورفضه استقبال    الحكومة،وتصاعدت حدة الخالف بعد رفض الرئيس املصادقة عىل التعديل الحكومي الذي قدمه رئيس  

 الدستورية يف قرص قرطاج.  الوزراء الجدد ألداء اليم�

دخل تونس يف أتون الفوىض ب�  نس تعقيدا، هذه األزمة التي �كن أن تُ ومبرور الوقت، تزداد األزمة السياسية يف تو 

اختصاصات ومهام مؤسسات الدولة. ولتفادي ذلك تحاول العديد من األحزاب السياسية واملنظ�ت الوطنية  

األزمة يف سبيل البحث عن مخرج لها عرب طرح مبادرة حوار وطني يتم    ةحلحلوبعض الشخصيات السياسية  

 فيه مناقشة القضايا الخالفية والبحث عن السبل للوصول إىل حل نهايئ لألزمة القامئة. 

https://almarsad.co.uk/
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ويف نفس السياق، طرح رئيس الربملان التونيس راشد الغنويش مبادرة عىل رئيس الجمهورية تضمنت طلب دعوة من  

الجت�ع الرؤساء الثالث، الجمهورية، الحكومة والربملان وذلك إليجاد مخرج لألزمة السياسية الراهنة    رئيس الجمهورية

عرب تغليب لغة الحوار وتبادل اآلراء حول أوضاع البالد وما تقتضيه من قرارات حاسمة ومص�ية، بالتزامن مع ما تعيشه  

ة تعكس صورة إيجابية عىل أن تونس دولة مؤسسات  تونس من أزمات مركبة يف جميع النواحي واملجاالت وبطريق

 جديرة بالثقة سواء يف الداخل والخارج بحسب تعب�ه. 

مبادرة الغنويش أي رد فعل من طرف الرئيس وهو ما يكشف حدة الخالفات ب� الرجل�، وعدم تجاوب الرئيس   ومل تلَق 

ي أطلقها الغنويش تعليقا عىل استمرار أزمة التعديل  من الترصيحات السابقة الت  باستيائهيربطه العديد من املراقب�  

الوزاري، حين� أرجع سبب هذه األزمة إىل إشكالية املزج ب� النظام� الرئايس والربملا�، وقال إن املفرتض أن دور الرئيس 

لسيايس يف تونس  يف النظام الحايل هو رمزي. مضيفا أن الدرس الذي يجب الخروج به من هذه األزمة هو تحويل النظام ا

من نظام شبه رئايس إىل نظام برملا� كامل يتم فيه فصل حقيقي ب� السلطات، والسلطة التنفيذية ذات رأس واحد يف  

برملا� خالص   إىل  النظام  تحويل  الغنويش يف  رغبة  للحكومة.  رئيسا  يقدم  الذي  االنتخابات وهو  الفائز يف  الحزب  يد 

ليها إبان حملته االنتخابية وهو رغبته إىل تحويل النظام السيايس التونيس نحو نظام  رؤية سعيد التي نادى إ  عتتعارض م

   رئايس مع تعزيز صالحيات الحكم املحيل.

وعىل األرض، خرج العديد من أنصار حركة النهضة يف مس�ة بالعاصمة. وذلك بعدما دعت الحركة إليها تحت شعار  

رار أزمة التعديل الوزاري ب� مؤسستي الرئاسة والحكومة، مطالبة بإنهاء  مس�ة الثبات وح�ية املؤسسات يف ظل استم

واالستقرار السيايس والدعوة إىل الحوار    ر الدستو األزمة السياسية السائدة يف البالد عن طريق الوحدة الوطنية واحرتام  

 والتوافق.  

تعرفه األزمة   يظل االنسداد السيايس الذيف    الوزاريومن كل ذلك، فكل املؤرشات تؤكد عىل استمرار مأزق التعديل  

مع متسك كل األطراف مبواقفها وعدم تقديم تنازالت تضع حدا لهذا املأزق التي كانت له تداعيات سلبية عىل س�  

مؤسسات الدولة ومرافقها. ويأيت استمرار هذا الصدام ب� السلطات يف وقت تحتاج فيها البالد إىل وحدة مؤسسات  

 ا ملواجهة األزمات االقتصادية واالجت�عية املزمنة التي تعا� منها تونس. الدولة وتعاونه 
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 شحنة لقاح من اإلمارات تفجر أزمة جدیدة يف تونس 

 
فجرت شحنة من اللقاحات املضادة لف�وس كورونا قادمة من اإلمارات عىل شكل هبة، أزمة سياسية جديدة يف تونس،  

الربملان أن الرئاسة التونسية توصلت بهذه الشحنة من دولة اإلمارات وهو ما مل ترصح  بعد أن كشف مجموعة من نواب  

به الرئاسة التونسية، وذلك بعد تداول ما رصح به السف� اإلمارايت بتونس ملجموعة من الدبلوماسي� التونسي� بأن  

ال حول هذا املوضوع، وتداوله عىل ومع توايل السج  بالده سلمت جرعات من لقاح كورونا كهدية للرئاسة التونسية،

نطاق واسع ب� النخب السياسية ونشطاء مواقع التواصل االجت�عي عىل فيسبوك، اضطرت الرئاسة إىل إصدار بيان  

تلقيها   من خالله  أكدت  األمر،  فيه حقيقة  توضح  وأن هذه    500رسمي  اإلمارات.  من  مببادرة  لكورونا  مضاد  تلقيح 

اإلدارة العامة للصحة العسكرية بأمر من رئيس الجمهورية. ك� نفت الرئاسة تطعيم رئيس  الجرعات تم تسليمها إىل  

 الجمهورية وباقي املسؤول� بهذا اللقاح بانتظار التأكد من نجاعته وترتيب أولويات االستفادة منه. 

ها أو مآلها، وعىل  ومن جهتها، أكدت الحكومة يف بيان صادر عنها، عدم علمها بوصول هذه اللقاحات، وال مبصدر 

إثر ذلك فتحت تحقيق فوري بأمر من رئيس الحكومة للوقوف عىل مالبسات دخول هذه الشحنة إىل األرايض  

التونسية وكيفية الترصف فيها وتوزيعها، مؤكدة أن عملية التلقيح تبقى من مسؤولية اللجنة الوطنية ملجابهة  
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من التلقيح، هذه األخ�ة التي نفت أيضا علمها    دستستفيلفئات التي  ف�وس كورونا، التي لها الحق يف تحديد أولويات ا

 بوصول شحنات من لقاح ف�وس كورونا من اإلمارات. 

ويف إطار ذلك انتقد العديد من النواب والسياسيون ونشطاء، غياب منطق الشفافية واملصداقية عن مؤسسة الرئاسة 

عتيم والتسرت عىل موضوع هبة اللقاحات اإلماراتية. بحيث وصف  ك� عربوا عن سخطهم ملا وصفوه تعمد الرئاسة الت

البعض بفضيحة عىل مستوى الدولة، مطالب� بالكشف عن كل معطيات القضية وحيثيات هذه الهدية. ك� دعا البعض  

 منهم إلعادة هذه اللقاحات معتربين طريقة تناول اإلعالم يف البلد الخليجي لها إهانة للمواطن التونيس. 

 حذرت منظ�ت حقوقية تونسية وعىل رأسها منظمة "أنا يقظ"، وهي منظمة رقابية مختصة يف مكافحة الفساد،  ك�

من غياب الشفافية وتكريس املحسوبية والوساطة يف التوزيع واالستفادة من التلقيح هذا األمر الذي من املمكن أن  

دولة. ك� دعت إىل رضورة احرتام مبدأ األولوية وتقديم يكون سببا يف توسيع الهوة ب� املواطن التونيس ومؤسسات ال

 اللقاح حسب الفئات بشكل تراتبي عرب مراحل ك� تم تحديده يف االسرتاتيجية الوطنية للتلقيح. 

وتأيت هذه الواقعة، وتونس ال زالت متأخرة يف إطالق عملية التلقيح عىل خالف ج�انها يف املنطقة املغاربية، املغرب 

، بحيث يرتقب التونسيون وصول أوىل الدفعات من اللقاح املضاد لكورونا مع إعالن رئيس الحكومة اتفاقه مع  والجزائر

من    والتي تقدر بحوايل مليون جرعة  وزير الخارجية الرويس س�غي الفروف برضورة الترسيع بتسليم طلبيات تونس

 الرويس.  Sputinik V“لقاح" 
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 املشهد الجزائري 
 عودون إلی الشارع يف الذکرى الثانیة من الحراك الجزائریون ی

 

 

مرور سنت� عىل انطالق الحراك الجزائري الشعبي، بحيث تواصلت املظاهرات من جديد يف    2020فرباير    22صادف  

من   106الجمعة   الثانية  املتظاهرون ذكراهم  من خاللها  خلد  كورونا،  ف�وس  جائحة  بسبب  االنقطاع  من  عام  بعد 

وهران   ومدن  الجزائرية  العاصمة  شوارع  امتألت  وقد  املستمر،  من    وبجاية  وقسنطينةحراكهم  وغ�ها  وزو،  وتيزي 

تدخل   بعيد عن  نظام مد� خالص  إىل  االنتقال  الحراك وهي  مببادئ  زالوا متمسك�  ال  الذين  باملتظاهرين  الواليات 

الجذري بالتغي�  إىل مطالبتهم  باإلضافة  القانون،  دولة  السياسية وقيام  الحياة  االعرتاف برشعية    العسكر يف  ورفضهم 

راز النظام القديم عن طريق وصول عبد املجيد تبون بتزكية عسكرية إىل رئاسة الجمهورية  االنتخابات التي أنتجت إف

، وما انبثق عنها من خارطة طريق كانت متناقضة مع مبادئ والشعارات التي نادى لها الحراك. 2019يف ديسمرب  

 عسكر".وهو ما عكسته مجموعة من الشعارات "الج�االت يف الق�مة" و" تبون مزور جابوه ال

ك� هتف املتظاهرون ضد انتخاب التسعيني صالح قوجيل رئيسا ملجلس األمة وذلك يف محاولة من النظام إىل 

إعادة تدوير شخصيات النظام السابق. ويف خضم ذلك أكدوا تشبتهم إلفشال جميع املخططات واملحاوالت التي  
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ء أسس جمهورية جديدة ذات أساس مد� تسهر عىل  تحاول إنتاج نفس رموز النظام القديم، وسعيهم املتواصل إلرسا

 تحقيق مطالب املواطن وتسعى إىل اإلصالح يف جميع املجاالت من أجل تنمية البالد. 

الجزائري عبد املجيد تبون الرئيس  أيام من سلسلة إجراءات أعلن عنها  من أجل إطفاء موجة    وتأيت املظاهرات بعد 

، والدعوة  -الغرفة السفىل للربملان الجرائري-نها حل املجلس الشعبي الوطني  غضب الحراك الذي عاد من جديد، ومن بي

إىل انتخابات ترشيعية مبكرة، وتعديل حكومي جزيئ، باإلضافة إىل العفو عن عرشات املعتقل� خالل الحراك، لكن كل  

أ  لها  يكن  الحراك مل  عن معتقيل  باإلفراج  املتعلقة  تلك  والقرارات وخصوصا  الخطوات  الجزائري�  هذه  لثني  تأث�  ي 

 للخروج من جديد إىل الشوارع.

من نشطاء الحراك    33العدل الجزائرية قد أعلنت عن إطالق رساح    وزارةوعىل أثر خطوة اإلفراج عن املعتقل�، كانت  

م.  كدفعة أوىل غداة إعالن تبون عفوا رئاسيا عن موقوف� محكوم عليهم بصفة نهائية وآخرين مل تصدر بحقهم أحكا 

ثانية،   الجمعة األوىل مبارشة الئحة جديدة للمفرج عنهم كدفعة  الوزارة بعد حراك  ومواصلة لهذه الخطوة أصدرت 

شخص، مبوجب العفو الرئايس وذلك مبناسبة الذكرى    59ل�تفع عدد من تم اإلفراج عنهم من نشطاء الحراك الشعبي إىل  

 .2019فرباير  22الثانية للحراك الذي كانت بدايته يف 

عىل أنه بعد نحو عام عىل تعليق   Le Figaroوعىل إثر عودة املوجة الجديدة من الحراك الجزائري، أوضحت جريدة  

الحراك بسبب جائحة كورونا، يبدو أن حركة االحتجاج تستأنف يف شوارع الجزائر للتعب� عن رغبة املواطن الجزائري  

الطويل للرئيس الجزائري الذي ذهب يف رحلة عالج إىل أملانيا منذ ك� أكدت الصحيفة أن الغياب    يف تغي� "النظام".

إصابته بف�وس كورونا، ومضاعفة االعتقاالت يف صفوف الناشط� عىل خلفية منشوراتهم يف منصات التواصل االجت�عية،  

 كانت سببا يف اتساع الهوة ب� النظام وقسم كب� من الجزائري�.

أنه يف ظل جائحة كورونا التي غاب فيها الحراك عىل أرض امليدان، تحولت    Le Mondeومن جانبها أفصحت صحيفة  

سياسة اليد املمدودة التي توعد بها الرئيس عبد املجيد تبون إىل سياسة القبضة من حديد، بحيث ضاعفت السلطات  

صل، من أجل منع الحراك  من وت�ة االعتقاالت واملالحقات القضائية واإلدانات للنشطاء واإلعالمي� ورواد مواقع التوا

 الذي أعاقه الوباء أن ينهض من جديد. 

، مل ينتج عنها  �، عىل إثر انتخابات قاطعها غالبية الجزائري2019وترى الصحيفة أيضا أن وصول تبون للرئاسة يف ديسمرب  

ا هو إال رجل من  القطيعة املأمولة مع العهد السابق ك� كان يتمنى الشارع الجزائري. ألن تبون بحسب الصحيفة م

العهد السابق تم تدويره وتدعيم وجوده من طرف رئيس أركان الجيش الجزائري السابق القايد صالح الذي تويف عىل 

، باإلضافة إىل أن الرئيس الحايل يعد من أكرب داعمي عهد بوتفليقة خصوصا أنه كان  2019إثر نوبة قلبية يف نهاية العام  

أن الجزائر الجديدة يف عهد تبون ال تزال تتمسك باألساليب   Le Mondeوتضيف . 2017رئيس وزرائه يف العام 

القد�ة، وهو ما تبلور يف املالحقات القضائية وتصاعد وت�ة القمع استغالال لفرتة الوباء الذي كان سببا يف تعليق  

 مس�ات الحراك األسبوعية.
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 رئیسا ملجلس األمة الجزائري صالح قوجیل  جدل حول انتخاب

العمر   من  البالغ  قوجيل،  صالح  رئيسا   90انتُخب  عاما، 
ملجلس األمة (الغرفة الثانية للربملان)، وذلك عىل إثر شغور  

أبريل   منذ  عبد    2019املنصب  السابق  الرئيس  تنحي  بعد 
صالح   بن  القادر  عبد  وتويل  الحكم،  عن  بوتفليقة  العزيز 

 رئيس املجلس السابق مهام رئيس الجمهورية. 

ئيس الجديد ملجلس األمة أحد قدماء املحارب� خالل  يعد الر 
الثورة الجزائرية، وقيادي يف حزب جبهة التحرير، ك� تقلد 

عضوا يف مجلس األمة ضمن كوتة الرئيس،    2013، وع� عام  1986-1979مناصب عديدة من أبرزها: وزير النقل ما ب�  
 مهام رئاسة املجلس بالنيابة.  2019ليتوىل يف أبريل 

العام   تأسس يف  الجزائري،  للربملان  الثانية  الغرفة  األمة  مبوجب تعديل دستوري، وله صالحيات    1996ويعترب مجلس 
محدودة، لكن يعترب رئيسه الرجل الثا� يف الدولة بعد رئيس الجمهورية وهو من يعوضه إذا كان هناك مانع الستمرار  

عضو يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية، في� ينتخب    48م  بينه  عضوا  144الرئيس يف مهامه وفق الدستور، ويضم  
  48عضوا عن طريق االقرتاع غ� املبارش والرسي مبقعدين عن كل والية التي يصل مجموعها إىل    96ثلثا األعضاء أي  

الذي اقترص عىل والية من ب� أعضاء املجالس املحلية، ومل يشمل الغرفة العليا للربملان قرار الحل الذي أصدره الرئيس و 
 حل املجلس الشعبي الوطني. 

وقد صوت أعضاء مجلس األمة يف جلسة علنية عىل صالح قوجيل والذي كان هو املرشح الوحيد بدون أي 

 صوتا مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت.  126منافس لهذا املنصب بعد انسحاب مرشح�، ليحوز عىل  

ء عارمة داخل األوساط السياسية والشعبية بحيث أن انتخاب  وقد أثار انتخاب صالح قوجيل موجه استيا

تغ� عىل الرغم من الحراك الشعبي الذي رفع شعارات عىل الدوام    ءال يشرجل تسعيني هو رسالة أن  

برضورة إقحام فئة الشباب يف الحياة السياسية وإرشاكها يف عملية صنع القرار السيايس للدولة الجزائرية.  

طوة مناقضة لخطابات الرئيس الذي ال طاملا أكد وتوعد يف خطاباته عىل رضورة إرشاك  ك� تعد هذه الخ

الشباب وإتاحة الفرصة لهم لدخول الحقل السيايس وتوليهم مناصب مهمة يف مؤسسات الدولة وكذا دعم  

 ترشحيهم يف االنتخابات املحلية والنيابية. 

السيايس رياض هوييل يف ترصيح ملوقع العريب الجديد، أن انتخاب صالح    ويف هذا الجانب، أكد املحلل 

قوجيل وهو يف سن التسع� يوضح بجالء أن النظام غ� قادر عىل االنفتاح عىل الكفاءات من خارج  

 محيطه الضيق، وهو ما يضع خطاب تشبيب الحياة السياسية يف الجزائر عىل املحك.

يت بالذات العديد من الشكوك، والتي  ك� يث� انتخاب قوجيل رئيسا ملجلس األمة يف هذا التوق

تتعلق بطارئ إمكانية شغور مؤسسة الرئاسة، عىل إثر الغياب الطويل للرئيس نتيجة لظروف صحبة،  
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هو الذي تنتقل إليه السلطة يف حال    من الدستور الجديد  94املادة    خصوصا أن رئيس مجلس األمة وفق

 شغور منصب رئاسة الجمهورية. 

أك السياق،  نفس  قوجيل  ويف  انتخاب  أن  املوقع،  لنفس  له  ترصيح  يف  بوكري  ع�د  السيايس  الناشط  د 

تطبيق   يف  ماضية  السلطة  بأن  للشك  مجاال  يدع  ال  مبا  يوضح  التزكية.  طريق  وعن  صورية  وبطريقة 

 مخططاتها وأجندتها من دون أي اعتبار ملطالب الحراك والطبقة السياسية املساندة له

 املشهد املوریتاني
 نیا وتعزیز شراکاتها اإلقلیمیة والدولیة موریتا

الدول سواء عىل  تعزيز عالقاتها ببعض  التطورات، يف سبيل  العديد من  اإلقليمية والدولية  شهدت عالقات موريتانيا 

من االتفاقيات    األخ�ة توقيع عدد  الفرتةمستوى املحيط اإلفريقي أو اإلقليمي أو الدويل بصفة عامة، كان أبرزها يف  

 ز آليات التفاهم يف بعض املجاالت سواء األمنية، االقتصادية أو الثقافية وغ�ها. وتعزي

البلدين يف مجال   ب�  التعاون  لتعزيز  تفاهم  املتحدة، مذكرة  والواليات  موريتانيا  توقيع  التفاعالت،  أبرز هذه  كانت 

والجر�ة العابرة للحدود وغ�ها من  مكافحة اإلرهاب. وتهدف املذكرة رفع مستوى التعاون يف مجايل مكافحة اإلرهاب  

القضايا التي متس املجال األمني، باإلضافة إىل مساعدة الواليات املتحدة للجانب املوريتا� يف تعزيز القدرات التكنولوجية  

إقليمية    وتأهيل الكوادر البرشية وذلك يف سبيل مواجهة التحديات األمنية التي تعا� منها موريتانيا نتيجة انت�ءها لبيئة

 تتعدد فيها التهديدات األمنية وعىل رأسها ظاهرة اإلرهاب. 

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


  

 

10 | P a g e  

 

 المرصد المغاربي 
 March 2021 9  ||015العدد 

 

 

 

 

 
 

 

أمنها  تعزيز  موريتانيا من  االتفاق سيمكن  املوريتا� محمد سامل ولد مزروك أن هذا  الداخلية  أكد وزير  ومن جهته 

يل. وبدوره أوضح السف� الحدودي وتفعيل سياستها األمنية يف الجرائم التي تشكل تهديدا للسلم واألمن اإلقليمي والدو

األمرييك بنواكشوط مايكل دودمان أن التوقيع عىل هذه املذكرة يدخل يف إطار العالقات الجيدة ب� الواليات املتحدة  

إىل ح�ية حدودها  تهدف  التي  تعزيز جهودها  املوريتانية من  السلطات  املذكرة  برنامج  وموريتانيا، بحيث سيمكن 

  وجه اإلرهاب والجر�ة العابرة للحدود.وتأم� حوزتها الرتابية يف

الرتكية طفرة  -تشهد العالقات املوريتانيةأما في� يخص عالقات موريتانيا مع أبرز القوى اإلقليمية، ففي هذا الجانب  

فرباير   يف  نواكشوط  إىل  أردوغان  الرئيس  زيارة  منذ  مستمرا  وتطورا  املشرتك  2018نوعية  التعاون  إثره  عىل  تعزز   .

منها  واالس املجاالت  البلدين يف جميع  ب� مسؤويل  اللقاءات  تعددت  املوقعة،  لالتفاقيات  وتنفيذا  البلدين.  ب�  تث�ر 

 االقتصادية والثقافية وغ�ها. 
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املسؤول�   من  مجموعة  مع  متعددة  لقاءات  أوغلو  كاهايا  جيم  نواكشوط  يف  الرتيك  السف�  أجرى  ذلك  إثر  وعىل 

الصيد  املوريتاني� تخص تعزيز ال رشاكة والتعاون يف مجاالت االقتصاد والتعليم وغ�ها من املجاالت. وباعتبار مجال 

البحري أحد أبرز مجاالت التعاون ب� البلدين بحيث تجمع تركيا وموريتانيا اتفاقية تعاون يف هذا املجال تم توقيعها  

لقاء مع وزير الصيد واالقتصاد البحري املوريتا� عبد    إبان زيارة الرئيس أردوغان إىل موريتانيا، فقد عقد السف� الرتيك

الصيد واالقتصاد   البلدين يف مجال  ب�  العالقات  تطوير وتعزيز  لسبل  الطرف�  تطرق من خالله  الداهي  العزيز ولد 

 البحري. 

الرتيك التعاون  يقترص  التعاون  -مل  هذا  تعزيز  ليشمل  امتد  بل  فقط،  البحري  الصيد  مجال  عىل  املجال� املوريتا�  يف 

جيم كاهايا أوغلو بوزير   التعليمي وخصوصا التعليم الديني من خالل تكوين األمئة والخطباء، ويف هذا الجانب التقى 

الشؤون اإلسالمية املوريتا� الداه سيدي ولد اعمر، بحيث ناقش الجانبان التعاون يف مجال تكوين األمئة والخطباء وذلك 

ة الذي يعمل قطاع الشؤون اإلسالمية عىل إطالق أنشطته قريبا، مهمته تدعيم مهارات  وفقا لرؤية مركز تكوين األمئ

 الخطابة وتحس� املستويات العلمية. 

ك� يعترب التعاون يف مجال الطاقة والتكوين املهني أحد أبرز أوجه التعاون ب� البلدين، ولتنشيط هذا التعاون بحث  

املوريتا�، تعزيز التعاون والرشاكة يف مجاالت الطاقة املتجددة واملاء والكهرباء  السف� الرتيك مع رئيسة املجلس الجهوي  

 وشبكات الطرق والتكوين املهني باإلضافة إىل خلق توأمة ب� نواكشوط وبعض املدن الرتكية.

طاقة،  أما في� يخص محيطها اإلفريقي، يشهد التعاون املوريتا� السنغايل نشاطا مطردا، خصوصا يف مجاالت ال

حميم  أ وباألخص تفعيل االتفاقيات املربمة ب� الطرف� في� يخص تطوير حقول الغاز املشرتكة أبرزها حقل الغاز "

،  2020الكب�" املشرتك بينه� وتجاوز العقبات التي تعرتض ترسيع العمل به عىل ضوء االتفاق املربم يف فرباير  
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مليون طن من الغاز املسال سنويا. وعىل إثر هذا    2.5من خالل إنتاج  والذي ستتيح املرحلة األوىل منه تطوير الحقل  

تريليون قدم مكعب.    25حميم الكب�" والتي تقدر احتياطاته بـــأ االتفاق سيتم تسويق املرحلة األوىل من حقل غاز "

الحقل إىل حوايل   العمل يف  البلدين إىل أن  52ويف هذا اإلطار فقد وصلت أشغال  الحقل    باملئة، ويتطلع  يلعب هذا 

املشرتك إىل تأم� فرص لتشغيل فئة الشباب وتنشيط مشاريع الطاقة يف كال البلدين. وتتطلع موريتانيا والسنغال إىل أن  

تساهم عائدات هذه الرثوة الطاقية يف تحس� الظروف االقتصادية واالجت�عية وإحداث ثورة تنموية تساهم يف تحس�  

 ن. مبا يطمح إليه شعبي البلدي

 

لدخول نادي مصدري    2022استعدادها بحلول  ويف هذا الجانب كانت أعلنت موريتانيا يف وقت سابق يف العام املايض  

لالستفادة منه، ومن أجل   الطاقة  الرتكيز عىل مجال  اقتصادها من خالل  لتحريك عجلة  إطار سعيها  الغاز، وذلك يف 

حميم املشرتك أ وذلك من أجل تسويق املرحلة األوىل من حقل غاز  تحقيق هذا الهدف قامت بإبرام اتفاقية مع السنغال  

مالي� طن من الغاز    10املرحلة الثانية والثالثة حول الرفع من القدرة اإلنتاجية إىل    ب� البلدين، والتي تدور أهداف

 . 2026املسال سنويا بحلول سنة 

، وتستثمر العديد من  2022إىل األسواق العاملية يف مطلع    ومن املقرر أن تقوم موريتانيا بتصدير أوىل شحناتها من الغاز

"  Kosmos Energyكربى الرشكات الطاقية عىل مستوى العامل يف مشاريع التنقيب عن الغاز يف موريتانيا ومن أبرزها "

" "Exon Mobilو  و  األمريكيت�   "British Petroleum "و الربيطانية   "Total  يف الخرباء  ويتوقع  الفرنسية.   "

مجال الطاقة أن تصبح موريتانيا دولة غنية طاقيا عند دخولها للنادي الدويل لكبار مصدري الغاز عايل الجودة 

 . 2022يف العام 
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 موریتانیا وقمة نجامینا لتجمع دول الساحل اإلفریقي  

 

بالعاصمة التشادية انجامينا الدورة السابعة لقمة رؤساء مجموعة الخمس بالساحل،    2021من فرباير    16عقدت يف  

وقد متحورت مواضيع القمة حول تقييم الجهود املبذولة يف مكافحة ظاهرة اإلرهاب، ومناقشة سبل الحد من أسباب  

 منطقة الساحل عن طريق متويل مشاريع تنموية، وكذا التطرف واإلرهاب وذلك من خالل العمل عىل تعزيز التنمية يف

 البحث يف سبل تعزيز االندماج يف املنطقة، باإلضافة إىل التباحث حول إنشاء دبلوماسية فعالة لصالح السلم. 

وقد هيمن امللف األمني عىل جدول أع�ل القمة، وذلك جراء تصاعد وت�ة األع�ل اإلرهابية يف بعض دول املنطقة،  

من   28خلفته من أوضاع مأساوية والتي كان آخرها الهجوم الذي وقع وسط مايل والذي أسفر عن إصابة أكرث من    وما

يف املرشوعات التنموية الخاصة بالحد    متحورت املناقشات أيضا عىل رضورة تقديم الدعم ك�  عنارص القوات األمنية.  

 من الفقر والتهميش والحرمان املخصصة لشعوب املنطقة. 

الل كلمة ألقاها خالل الجلسة االفتتاحية للقمة، قبيل تسليمه رئاسة القمة الدورية للرئيس التشادي إدريس  وخ

التي   اإلنجازات  املوريتا�  الرئيس  استعرض  إنتو  الجانب    تحققتديبي  هذا  ويف  للمجموعة.  رئاسته  خالل 

أن أكدت  بحيث  اإلنجازات  هذه  الرسمية  وكالتها  عرب  موريتانيا  للمجموعة    استعرضت  موريتانيا  رئاسة  فرتة 

شهدت وعىل مدار العام نشاطا دبلوماسيا مكثفا يف سبيل تعزيز التحالف من أجل دول الساحل الذي انطلق  

للدورة إىل    ترأسهاخالل القمة املشرتكة ب� دول الساحل واالتحاد األورويب. ك� أكدت موريتانيا سعيها خالل  
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وعة يف سبيل تقوية األجهزة األمنية والرفع من مستوى جاهزيتها ملواجهة كافة األخطار  تعزيز العالقات مع رشكاء املجم

والتهديدات األمنية، وهذا ما سعى إليه الرئيس املوريتا� بحسب الوكالة من خالل العمل عىل إدراج القوة املشرتكة 

لعبه الرئيس املوريتا� يف تعزيز الرشاكة    للمجموعة تحت الفصل السابع لألمم املتحدة. ك� أبرزت الوكالة الدور الذي

األمنية ب� املجموعة وحلف الش�ل األطليس حول قضايا الدفاع واألمن. ك� أكدت الوكالة سعي موريتانيا املتكرر خالل  

ن  الدورة السابقة إىل إلغاء مديونية دول الساحل اإلفريقي يف سبيل دعم الخطط الوطنية التنموية لتمك� هذه البلدا

 من التغلب عىل األزمات االقتصادية واالجت�عية واألمنية. 

وقد أجمع القادة املشاركون يف بيانهم الختامي عىل رضورة التصدي للمشاكل األمنية يف املنطقة عن طريق  

توف� الوسائل واآلليات للحد منها، ويف إطار ذلك عربوا عن إشادتهم بالتحسن الحاصل يف األوضاع األمنية  

نطقة، ولكنهم يف نفس الوقت حذروا من أن الج�عات اإلرهابية ال زالت تشكل خطرا وتهديدا عىل  يف امل

تصميمهم عىل مواصلة الحرب عىل اإلرهاب، مؤكدين   أمن املنطقة. ويف سبيل ذلك عرب قادة دول الساحل

دولة إىل املناطق  أن هدفهم الرئييس املرحيل هو إعادة السكان النازح� إىل مناطقهم، وترسيع عودة ال

 املؤمنة. 

ك� مثن قادة املجموعة الدور الهام الذي تلعبه قوات "برخان" يف مواجهة الج�عات املتطرفة واملسلحة،  

مؤكدين أن هذا النجاح العمليايت جاء نتيجة التعاون الوثيق ب� القوات املحلية والقوات الدولية املتواجدة  

 بالساحل اإلفريقي. 

القوة العسكرية املشرتكة لدول الساحل، جدد قادة دول املجموعة طلبهم للمجموعة الدولية  وفي� يخص  

ومجلس األمن برضورة وضع القوة العسكرية املشرتكة تحت البند السابع مليثاق األمم املتحدة وهو ما  

ر التي تهدد أمن  سيضمن لها متويال دامئا يف سبيل تدعيم هذه القوات بكل الوسائل املتاحة ملواجهة األخطا

  )1(واستقرار املنطقة.

 

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