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 المقدمة 
العديد من األحداث على صعيد العالم العربي.    2021شهد شهر سبتمبر/أيلول  

فعلى المستوى السياسي، ما زالت األزمة في تونس تتصاعد، حيث تتسع رقعة 
 المعارضة لقرارات الرئيس قيس سعّيد �وًما بعد �وم.  

المكونين  �ين  الكامن  الخالف  رت  فجَّ ة  انقال�يَّ محاولة  السودان  وأحبطت 
تسليم العس تعطيل  ة  �إمكانيَّ ُينذر  ا  ِممَّ ادة،  السيَّ مجلس  في  والمدني  كري 

 السلطة للمدنّيين.  
ة لحقوق اإلنسان في ِظلِّ محاوالته لإلفالت  وفي مصر، أطلق النظام إسترا�يجيَّ
ة، كما تواصلت محاوالت تط�يع العالقات �ين مصر وتركيا.   من اال�تقادات الخارجيَّ

ا المغرب فقد شه  د ه��مة قاسية لحزب "العدالة والتنمية" في اال�تخابات.  أمَّ
وإذا ا�تقلنا إلى لي�يا فسنجد أن الوضع َيِسير با�جاه التأ��م بسبب َسْحب البرلمان 

 الثقة من الحكومة واختالف الفرقاء حول اال�تخابات القادمة. 
ة موضوعات، تدور حول أ�ر الوف  ا المحور االقتصادي فقد �ناول ِعدَّ ة أمَّ رة النفطيَّ

ة   ع التونسي في االستدانة الخارجيَّ ة، والتوسُّ الُمنتظَرة على االقتصادات العر�يَّ
المدخرات   من  الجزائر  استفادة  ة  وكيفيَّ القائمة،  ة  السياسيَّ األزمة  ِظلِّ  في 

ة.  ه إلى االستدانة الخارجيَّ ة في ضوء ما تعلنه الحكومة من عدم التوجُّ  الداخليَّ
الفكري، �ناول التق��ر موضوَعْين، السالم في اإلسالم وواقعه  وعلى المستوى  

رحيل   هو  والثاني  للسالم،  العالمي  اليوم  بمناسبة  وذلك  العربي،  العالم  في 
 المؤرخ الموسوعي قاسم عبده قاسم. 

جائحة   مواجهة  في  العربي  العالم  األول وضع  المحور  �ناول  ه،  كلِّ هذا  وقبل 
د العالم و�ؤثر على جميع مناحي الحياة فيه. كورونا التي مازالت خطًرا ُ�ه  دِّ
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 المحور األول: كورونا في الوطن العربي 
 

) المعروف باسم  19- شهًرا منذ ظهور فيروس (كوفيد  21بمرور نحو ما ي��د عن  
ما  المكتشفة  اإلصابات  عدد  وبلغ  العالم،  دول  الجائحة معظم  كورونا، ضربت 

من   حول    219يقرب  حالة  ديسمبر/كانون  مليون  األزمة في  بداية  منذ  العالم 
، كما تجاوزت حاالت الوفاة أربعة ماليين ونصف مليون حالة، حتى  2019األول  

 . 2021نهاية سبتمبر/أيلول 
ة بعد   ا حول العالم هو سباق التلقيح، خاصَّ وال شك أن السباق الذي يجري حاليًّ

دة في بالد عديدة وإعادة تصاعد موجات ثالثة ورابعة من الفيروس وسالالت جدي
 صورة الخطر الذي بدأ مع بداية الجائحة. 

ة في حالة متوسطة من حيث األخطار وعدد الحاالت مقارنة   تأ�ي الدول العر�يَّ
مع باقي دول العالم، حيث ُيَعد العراق وهو الدولة األكثر من حيث عدد اإلصابات  

ا، َحَسب إح  22في الوطن العربي في المرتبة   ة موقع "وورلد ما�ر" عالميًّ صائيَّ
، إالَّ أنه بال شك تختلف كفاءة الدول في  41العالمي، يليه األردن في المرتبة  

 مواجهة الوباء والتعاطي مع المستجدات. 
ة األكثر إصابة بفيروس  2021نرصد خالل هذا الشهر سبتمبر/أيلول   ، الدول العر�يَّ

 ة المتحدة. كورونا وهي العراق، واألردن، واإلمارات العر�يَّ 

 العراق:  •

فبرا�ر/شباط   جديدة" 2021في  "ساللة  تفشي  العراقية  الصحة  وزارة  أعلنت   ،
دت ا�تشارها بشكل ك�ير �ين صفوف األطفال والشباب،   لكورونا في البالد، وأكَّ

ن فقط.   بعد أن كانت اإلصابات منتشرة طيلة عام �ين كبار السِّ
ا    عر�يَّ األولى  المرتبة  العراق  حاجز  وَيحتل  تجاوز  وقد  اإلصابات،  عدد  حيث  من 

المليوَنْي حالة مؤخًرا.  وشهد شهر سبتمبر/أيلول، ��ادة في أعداد اإلصابات بما  
 ألف حالة جديدة.  150ي��د عن  
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  870، مليونين و2021بلغ العدد اإلجمالي لإلصابات بنهاية شهر سبتمبر/أيلول  
 منحنى اإلصابات.، وهو ما يشير إلى تصاعد مستمر في 1حالة إصابة

في حين تعتبر حاالت الوفاة ضئيلة مقارنة بهذا العدد من اإلصابات، فقد بلغت  
حالة بنهاية سبتمبر/أيلول، ما يعني أن عدد الوفَيات زاد  22220الوَفَيات إجماًال 

حالة وفاة، عن الشهر الذي يسبقه، وهو ما َيعِني ارتفاًعا    2000بما يقرب من  
 2 .ةكذلك في نسبة الوفا 

ا، ما يقارب   الة التي تخضع للعالج حاليًّ ات، ُتَعد الحاالت الفعَّ ووفًقا آلخر اإلحصائيَّ
 3.  2021ألف حالة، وهي نسبة أقل مما كانت عليه مع نهاية أغسطس/آب    72

من   واألشد"  "األخطر  هي  الحالية  الموجة  إن  العراقية  الصحة  وزارة  وتقول 
ب امتازت  والتي  السابقة،  الفئات  الموجات  جميع  وإصابة  اال�تشار  ـ"سرعة 

ة"  4.العم��َّ
صفوف   �ين  الكافي  الَوْعي  ا�تشار  وعدم  المرض  بأعراض  االستهتار  أن  كما 
اإلجراءات   وإهمال  ك�يرة،  بنسبة  اللقاحات  تلقي  عن  واإلعراض  المواطنين، 

ا، كما أشار عدٌد من كوادر وزارة الصحة في ا ل خطًرا إضافيًّ ة ُيشكِّ  5.لعراق الوقائيَّ
ة أن الموجة الجديدة من الوباء ربما تكون    وفي �يان لها، دت الصحة العراقيَّ شدَّ

بشكل   يتصاعد  أخذ  اإلصابات  عدد  أن  إلى  مشيرة  سبقتها،  التي  من  ٔاقسى 
 متسارع، ال سيما في ِظلِّ حالة اإلهمال الحكومي في العراق. 

ل عدٌد  لرعاية    ةُيعاِني العراق من نقص في التجهيزات الط�ي و المصا�ين الذ�ن ُيفضِّ
للمستشفيات  ه  التوجُّ بدل  منازلهم  أوكسجين في  قناني  استعمال  ك�يٌر منهم 

 6.المتداعية
المستوى   ودون  ضئيلة  كورونا  لفيروس  المضاد  اللقاح  تلقي  نسبة  وُتعتَبر 
ة أن عدد متلقي اللقاحات لم   المطلوب بكثير، حيث كشفت وزارة الصحة العراقيَّ

 
 https://bit.ly/3jwyL0e ،2021سبتمبر/أيلول  30إيالف، إحصائيات فيروس كورونا في العراق،   1

 https://bit.ly/3jwyL0e المصدر السابق، 2

 https://bit.ly/3jwyL0e المصدر السابق، 3

 https://arbne.ws/3kCunM9 ،2021�وليو/تموز  19الحرة، العراق تحذيرات من كارثة بعد ارتفاع أعداد اإلصابات،  4

 https://arbne.ws/3kCunM9 المصدر السابق، 5

 https://arbne.ws/361kvok ،2021�ونيو/ح��ران   13الحرة، كورونا في العراق خبراء يحذرون من تفاقم الوضع الوبائي،   6

https://bit.ly/3jwyL0e
https://bit.ly/3jwyL0e
https://bit.ly/3jwyL0e
https://arbne.ws/3kCunM9
https://arbne.ws/3kCunM9
https://arbne.ws/361kvok
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ان، وهي نسبة متدنية ال يمكن أن تحقق مناعة    6يتجاوز   بالمئة من مجموع السكَّ
 7.ةمجتمعي 

النسبة المطلوب    ةفي حين أشار مد�ر الصحة العام ��اض الحلفي، أن  بالوزارة 
بالمئة، وهو ما   80و  70يجب أن تتراوح �ين    ةتحصيلها لتحقيق مناعة مجتمعي 

 تسعى إليه الوزارة. 
أغسطس/آب، استالم "أكبر جرعة لقاحات في    8الصحة في  وقد أعلنت وزارة  

وبواقع  الصيني،  و"سينوفارم"  األميركي،  "فايزر"  لقاحي  من  واحد"،  �وم 
 8."مليونْي جرعة" 

من حيث أعداد متلقي    ة،وُيَعد العراق في المرتبة الثانية عشر �ين الدول العر�ي  
متأخرة كثيًرا نظًرا ألنها الدولة  ، وهي مرتبة  9اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 

ا من حيث أعداد اإلصابات وبفا�ق ك�ير.   األولى عر�يًّ
ونظًرا لبداية دخول فصل الشتاء، فإن األوضاع في بلٍد ُيعاني مثل العراق ربما 

الحكومي  األجهزة  األمر من خالل  تدارك  َيِتم  لم  إذا  أكثر سوًءا    ة المعني   ةتكون 
 والجهاز الصحي. 

ة السامية لألمم المتحدة، في تق��ر لها  تذكر المفو ،  2021سبتمبر/أيلول    17ضيَّ
 أن البلدان األكثر تضررا من حاالت الطوارئ هي العراق وسو��ا. 

�واجهها    التي  الهائلة  ات  التحديَّ من  كورونا  فيروس  ضاعف  مليون    3.3فقد 
ة إلى ال ن هم في حاجة ماسَّ مساعدة  الجئ ونازح داخلي وعائد إلى دياره، ِممَّ

 من أجل االستعداد لفصل الشتاء المقبل.
لهذا العام حتى اآلن    ةت المفوضي اأنه في العراق لم تحصل عملي كما ذكرت  
على   بنسبة    34سوى  تليها سو��ا  المطلوب،  التمو�ل  إجمالي  من    39بالمئة 

 10.بالمئة
 
 

 
 https://bit.ly/3sVIHmZ ،2021أغسطس/آب  7العربي الجديد، العراق إقبال ضعيف على اللقاحات رغم توفره،  7

 3kvGfj8/https://bit.ly ،2021أغسطس/آب   8الحرة، العراق يتسلم أكبر عدد جرعات في �وم واحد،  8

9CNN  ،2021�وليو/تموز  31. ما هو ترتيب الدول العر�ية بعدد جرعات فيروس كورونا، https://cnn.it/3gGyuG8 

 7WUhttps://bit.ly/3m5u المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 10

https://bit.ly/3sVIHmZ
https://bit.ly/3kvGfj8
https://cnn.it/3gGyuG8
https://bit.ly/3m5u7WU
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 األردن: •

ا من حيث عدد اإلصابات بف الثانية عر�يًّ المرتبة  يروس كورونا، حيث  َيحتل األردن 
  822.892ما ُيعاِدل    2021بلغ العدد اإلجمالي لإلصابات بنهاية سبتمبر/أيلول  

ة ات الرسميَّ  11.حالة، وفًقا لإلحصائيًّ
��ادة أعداد اإلصابات خالل شهر سبتمبر/أيلول بما يقرب من   َيعِني  ألف    27ما 

. وهذا يدل  حالة جديدة، وهي نسبة ق��بة من مثيلتها في الشهر الذي يسبقه
 على أن انخفاض منحنى اإلصابات َيِسير بشكل أكثر ا�تظاًما هذا الشهر. 

، ما َيعِني ��ادة  12حالة   773.056  799.849إذ بلغ العدد اإلجمالي للمتعافين  
ُيعاِدل   بما  المتعافين  أكثر   27أعداد  نسبة  ألف حالة في سبتمبر/أيلول. وهي 

 استقراًرا. 
حالة. فيما بلغت أعداد الوفيات   12.333المستقرة  �ينما بلغت أعداد الحاالت  

 . 10.710بنهاية سبتمبر/أيلول نحو 
بدأ في   األردن  أن  الثاني    13وُيذَكر  التطعيم، ومنح 2021ينا�ر/كانون  ، حملة 

و"فايزر/�يو�تيك"   "سينوفارم"  هي:  لقاحات  لخمسة  طارئة"  "تراخيص 
 في".  -و"أسترا��نيكا" و"جونسون آند جونسون" و"سبو�نيك

رت تخفيض ِسنِّ التطعيم    ةوقد ذكرت وزارة الصحة األردني  في �يان لها، أنها قرَّ
  2021�وليو/تموز    25سنة اعتباًرا من األحد    12إلى عمر    19- ضد فيروس كوفيد

 13.وبدون موعد مسبق 
عت  2021وتسلم األردن في �وليو/تموز   ، نصف مليون جرعة من لقاح فايزر تبرَّ

ة العالمي   واشنطنبها   لتأمين لقاحات للدول الفقيرة    ةللمملكة مباشرة خا�ج اآلليَّ

 14."كوفاكس" 

 
 https://bit.ly/3x5bW84 ،2021سبتمبر/أيلول   30إيالف، إحصائيات ا�تشار فيروس كورونا في األردن،   11

 https://bit.ly/3x5bW84 المصدر السابق، 12

13euronews 2021�وليو/تموز   25عاما،   12هم فوق ال  ، األردن يفتح باب التلقيح لمن، https://bit.ly/3jst2II 

 https://bit.ly/3jst2II المصدر السابق، 14

https://arabic.euronews.com/2021/07/20/biden-vows-strenghten-ties-with-jordan-meeting-abdullah-ii-wh
https://bit.ly/3x5bW84
https://bit.ly/3x5bW84
https://bit.ly/3jst2II
https://bit.ly/3jst2II
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م االتحاد األوروبي ما مجموعه    ماليين �ورو، لدعم شراء وزارة الصحة    8كما قدَّ
السو�ّ�ين   لالجئين  األردني  الصحة  و"برنامج  المرفق  من خالل  كورونا  للقاحات 

ة  15.واألردنّيين األكثر ضعًفا"، والذي �نفذه منظمة الصحة العالميَّ
لوز العام  األمين  قال  المملكة،  لقناة  تص��ح  األمراض  وفي  لشؤون  الصحة  ارة 

ا  السا��ة، عادل البل�يسي، إن هناك تدنيا واضحا في أعداد متلقي المطاعيم �وميًّ
لـ اللقاح  ة إلعطاء  لد�ها اإلمكانيَّ الوزارة  أن  ُم�ّيًنا  ألف شخص    100في األردن، 

ا  16.�وميًّ
اللقاحات الواقية من كما أعلن البل�يسي أن الوزارة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من 

 فيروس كورونا لفئات جديدة.
وقال إنه "َسَيِتم عرض االقتراح ق��ًبا على لجنة األوبئة، إلقراره"، مشيًرا إلى وجود  

شهور إلعطائهم  8"مطالب من األشخاص الذ�ن مّر على تلقيهم اللقاح أكثر من 
 17".جرعة معززة 

ا التي  �تهجتها الحكومة في األشهر  وَسيًرا على خطة تخفيف إجراءات الحظر، 
في   القيود  لتخفيف  إجراءات  �وليو/تموز،  بداية  منذ  األردن  ا�خذ  فقد  األخيرة، 
التعامل مع جائحة كورونا، كان أبرزها تقليص ساعات حظر التجوال لتبدأ الساعة 

 18.الواحدة من منتصف الليل
مة في عودة الحياة لط�يعتها في األردن جا ءت في سياق  هذه الخطوة الُمتقدِّ

التي فرضت للتعامل    ة إعالن الحكومة أيًضا أنها ستلغي كلَّ اإلجراءات االستثنائي 
عودة   مقدمتها  وفي  سبتمبر/أيلول،  من  األول  من  اعتباًرا  كورونا  جائحة  مع 

 19.المدارس والجامعات للتعليم الوجاهي 
ا بصورة أكبر مما كانت عليه األمور س ابًقا، في انخفاض  الوضع الحالي، َبَدا ُمستِقرًّ

 أعداد اإلصابات، وتلقي اللقاحات بصورة مستمرة.

 
15RT  ،2021�ران �وينو/ح�  2، األردن يتسلم جرعة جديدة من لقاح أسترا��نيكا بتمو�ل أوروبي، https://bit.ly/3A3Lo9b 

16 ،sputniknews  ،2021سبتمبر/أيلول    5تراجع أعداد من يتلقون لقاحات في األردن، https://bit.ly/39TtFoQ 

 https://bit.ly/39TtFoQالمصدر السابق،  17

 https://arbne.ws/3zEQYhc ،2021�وليو/ تموز   8الحرة، في مواجهة فيروس كورونا األردن على المحك،   18

 ps://arbne.ws/3zEQYhchtt المصدر السابق، 19

https://bit.ly/3A3Lo9b
https://bit.ly/39TtFoQ
https://bit.ly/39TtFoQ
https://arbne.ws/3zEQYhc
https://arbne.ws/3zEQYhc
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الحظر   أشكال  كافة  إلغاء  سبتمبر/أيلول،  من  األول  في  المملكة  وبدأت 
شهًرا بسبب جائحة كورونا، وفق و��ر الدولة لشؤون اإلعالم،   18المفروضة منذ  

 20."صخر دود�ن" 
بطاقتها الكاملة، باستثناء  وتشمل هذه اإلجراءات فتح كافة القطاعات والعمل

 شخص.   200إلى    100صاالت األفراح التي ُسِمح برفع عدد المجتمعين فيها من  
وقد عادت الدراسة في األردن منذ بداية سبتمبر/أيلول لتكون وجًها لوجه، وذلك  

اء جائحة "كورونا".   بعد ابتعاٍد قسري ِلَما ُيقارب العام والنصف جرَّ
ة لطلبة المدارس بهدف    ومع حلول الفصل األول، هناك ترت�بات للعودة الوجاهيَّ

ة آمنة.   المحافظة على استمرار التعليم في ظروٍف صحيَّ
التر�ية والتعليم األردني  ا�تشار فيروس    ةواعتمدت وزارة  للَحدِّ من  التناوب  نظام 

كورونا �ين الطلبة، و�تيجة ل��ادة أعداد المنتقلين منهم، من القطاع الخاص إلى  
ألف طالب وطالبة، وفق وزارة    40، إذ زاد عدد هؤالء على  ةمدارس الحكومي ال

 21.التر�ية

ة المتحدة:  •  اإلمارات العر�يَّ

ة  ة المتحدة في المركز الثالث على مستوى الدول العر�يَّ تأ�ي اإلمارات العر�يَّ
اإلصابات   إجمالي عدد  بلغ  ما    735990خالل شهر سبتمبر/أيلول، حيث  إصابة، 

ألف إصابة، وهذا ُيسّجل انخفاًضا  20��ادة اإلصابات في هذا الشهر، بنحو  َيعِني
 22.جّيًدا في معدل ��ادة اإلصابات مقارنة بشهر أغسطس/آب 

الوفيات   بلغت  شهر    2097فيما  خالل  ات  الوفيَّ ��ادة  َيعِني  بما  حالة، 
ة لح  60سبتمبر/أيلول بما ُيعاِدل   ات حالة وفاة، وُتَعد النسبة اإلجماليَّ االت الوفيَّ

 23.ضئيلة مقارنة بالعدد اإلجمالي لإلصابات

 
 https://bit.ly/2Wrn9CR ،2021سبتمبر/أيلول  1الج��رة، بعد تراجع اإلصابات وارتفاع نسبة التطعيم.. األردن يلغي الحظر ومليونا طالب يعودون لمدارسهم،  20

 https://bit.ly/2Wrn9CR المصدر السابق، 21

 https://bit.ly/3A7yW8d ،2021سبتمبر/أيلول   30إيالف، إحصائيات فيروس كورونا في اإلمارات،  22

 https://bit.ly/3A7yW8d المصدر السابق، 23

https://bit.ly/2Wrn9CR
https://bit.ly/2Wrn9CR
https://bit.ly/3A7yW8d
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وتأ�ي اإلمارات في المرتبة الثانية على قائمة الدول العر�ية، بعد البح��ن، في  
"كوفيد من  للوقاية  تستخدمها  التي  اللقاحات  من  19-عدد  كالًّ  تستخدم  إذ   ،"

 24.إلى "سبو�نيك" �يو إن تك"، و"أسترا��نيكا"، و"سينوفارم"، باإلضافة-"فايزر
ا من حيث عدد متلقي جرعات اللقاح، وتأ�ي بعد   اإلمارات في المرتبة الثالثة عر�يًّ

والمغرب  ة  ات  25السعوديَّ عمليَّ سير  على  تدل  متقدمة  مرحلة  هذه  وُتعتَبر   ،
 التطعيم بشكل منتظم.

ة اللقاحات، حيث بلغ مة في �نظيم عمليَّ مجموع    وُتعدُّ اإلمارات من الدول الُمتقدِّ
جرعة، ما َيعِني ��ادة عدد    20.052.399جرعات اللقاح بنهاية سبتمبر/أيلول نحو  

 26.الجرعات خالل الشهر بما ي��د عن مليوني جرعة 
بالمائة، حيث   94.02وتبلغ نسبة السكان الذ�ن تلقوا الجرعة األولى من اللقاح  

 م األخيرة. اسجلت ارتفاًعا ملحوًظا في األي
، 27بالمئة لمتلقي جرعتْين من إجمالي السكان في الدولة  83.37وتبلغ نسبة  

ر في   ا من عدد السكان في اإلمارات، وتدل على تطوُّ وهذه نسبة مرتفعة جدًّ
ة.  النظام الصحي مقارنًة بباقي الدول العر�يَّ

رت اإلمارات 2021وفي ما�و/أيار  ة لتوفير  ، قرَّ ة الدولة االستباقيَّ ضمن إسترا�يجيَّ
الصيني  الثالثة من لقاح "سينوفارم"  الجرعة  للمجتمع، تقديم  القصوى  الحماية 

  ة لمواطنيها، بعد ستة أشهر على األقل من أخذ الجرعة الثانية. وستكون األولوي
ن والُمَصا�ين بأمراض مزمنة  28.في البداية لكبار السِّ

ًيا للوصول إلى  "، وَسع19-يأ�ي ذلك تماشًيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد
المناعة المكتسبة النا�جة عن التطعيم، والتي َستساعد في تقليل أعداد الحاالت 

 والسيطرة على الفيروس. 
 
 

 
24CNN  2021مارس/آذار  19" المستخدمة في البلدان العر�ية، 19-سترا��نيكا".. إليكم قائمة بأنواع لقاحات "كوفيد، منها لقاح "أ، https://cnn.it/2UR4jUv 

25CNN  2021�وليو/تموز  29، ما هو ترتيب الدول العر�ية في أعداد اللقاحات؟، https://cnn.it/3sVTvS5 

 https://bit.ly/3jlTrs1 ،2021سبتمبر/أيلول  30، 19الموقع الرسمي لوزارة الصحة، مستجدات كوفيد  26

 https://bit.ly/3jlTrs1 المصدر السابق، 27

28ncefra 24  ،2021ما�و/أيار   19، اإلمارات تتيح جرعة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني، https://bit.ly/361JJTz 

https://cnn.it/2UR4jUv
https://cnn.it/3sVTvS5
https://bit.ly/3jlTrs1
https://bit.ly/3jlTrs1
https://bit.ly/361JJTz
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ة في الوطن العربي   المحور الثاني: الحالة السياسيَّ
 

، أبرز مستجدات الساحة 2021يتناول المحور السياسي خالل شهر سبتمبر/أيلول  
ة في الوطن ال   عربي.  السياسيَّ

فعلى صعيد األحداث في تونس، استمر الرئيس قيس سعّيد في مساره معلًنا 
ف رئيًسا جديًدا لتشكيل حكومة.    تمديد تعليق عمل البرلمان، وكلَّ

وفي ذات الوقت ا�سعت مساحة التحالف المعارض له من الداخل، حيث أعلن  
ة الستعادة ا ة تشكيل جبهة وطنيَّ  لدستور وع�ل سعيد.عدٌد من األحزاب التونسيَّ

ًرا ك�يًرا في سياق األحداث، حيث ا�سعت الفجوة �ين   وفي السودان نشهد تطوُّ
المكونْين العسكري والمدني داخل مجلس السيادة السوداني، بعد اإلعالن عن  
مع  مؤقًتا  عمله  تعليق  العسكري  المكون  أعلن  وقد  فاشلة.  انقالب  محاولة 

 ثار حول مسألة تسليم السلطة.المكون المدني ما َجَعل التساؤل ي
ة حقوق اإلنسان، كخطوة أ�ارت جدًال حول   وفي مصر، أطلق النظام إسترا�يجيَّ
المعارضون في مصر.   ُيعانيه  ما  النظام في ِظلِّ  لدى  اإلنسان  مفهوم حقوق 
توافق   وَمَدى  التركي،  المصري  التقارب  ملف  في  رات  التطوُّ آخر  �تابع  كما 

 القة �ينهما. الطرفْين على تط�يع الع
شهدت   التي  ة،  البلديَّ واال�تخابات  ة  التش��عيَّ اال�تخابات  المغرب  في  و�تابع 
سقوًطا مدّوًيا لحزب العدالة والتنمية "اإلسالمي"، وط�يعة عمل الحزب بعد هذه 

 الخسارة.
وفي لي�يا ا�تهاًء، �تابع تفاقم األزمة �ين البرلمان والحكومة بعد قرار َسْحب الثقة  

رة نهاية العام.من الح  كومة، ومستقبل اال�تخابات الُمقرَّ
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 تونس

ة  • ة وتمديد اإلجراءات االستثنائيَّ  األزمة التونسيَّ

مرر شهران على إعالن الرئيس قيس سعّيد تعطيل الَمَسار الدستوري، وتجميد عمل 
ذلك   ومنذ  المشيشي"،  "هشام  الحكومة  رئيس  وإقالة  البرلمان،  واختصاصات 

رات عديدة حيال الَمَسار السياسي الجديد.  الوقت شهدت تونس تطوُّ
أ� األمر  أول  في  ة  السياسيَّ القوى  جميع  سلكته  الذي  مع  الَمَسار  التفاعل  ناء 

ة من جانب رافضي هذه اإلجراءات،  ا َيحترم الحوار، خاصَّ القرار، كان مساًرا دستو��ًّ
حيث لم تواجه من خالل رد فعل ثوري أو سلوك يصاعد العنف، على أمل أالَّ تخ�ج  

 البالد عن َمَسارها الديمقراطي. 
ر الرئيس قيس سعّيد،2021أغسطس/آب  24وفي   باإلجراءات   تمديد العمل  ، قرَّ

في    ةاالستثنائي  أعلنها  أعمال 2021�وليو/تموز    25التي  بتجميد  والمتعلقة   ،
به وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي االبرلمان ورفع الحصانة عن جميع نو

 29."حتى إشعار آخر" 
عزاه   ة في تونس،  الديمقراطيَّ د  ُتهدِّ التي  اإلجراءات  إصرار سعّيد على مواصلة 

ة اإلقليمي، كما أشار الرئيس التونسي األسبق  البعض إلى ال دعم الخارجي، خاصَّ
 "المنصف المرزوقي". 

أن انقالب تونس األخير هذا لم يكن ليحدث بدون دعم خارجي،  واعتبر المرزوقي  
ا تقوده دولة اإلمارات لتصفية ثورات الر�يع العربي، وأن   وأن هناك قراًرا إقيميًّ

َم  التي  هي  ة  الخارجيَّ هذه الحماية  مثل  ا�خاذ  من  سعّيد  قيس  الرئيس  نت  كَّ
ة  30.اإلجراءات غير الدستو��َّ

العمل    20وفي   تعليق  تمديد  الثانية،  للمرة  سعّيد  قيس  ر  قرَّ سبتمبر/أيلول، 
بالبرلمان،   المتعلقة  ة  االستثنائيَّ اإلجراءات  وكافة  له بالدستور  تسمح  وأخرى 

 31.ةوالتنفيذي ةبتولي السلطات التش��عي 

 
29ARABIC.NEWS.CN  ،2021أغسطس/آب   24، الرئيس التونسي يقرر تمديد العمل باإلجراءات االستثنائية، https://bit.ly/3zsvZ1x 

 https://bit.ly/3iH4M3S ،2021�وليو/تموز  26، المرزوقي "أد�ن االنقالب الدستوري وأطالب �إفشاله"، 48عرب  30

 https://bit.ly/39OeMo0 ، 2021سبتمبر/أيلول  22يدة والنهضة تعتبر أن ذلك انقالبا على الدستور، ، سعيد يمدد تعليق البرلمان، ويفرض تدا�ير جد24فرانس  31

https://bit.ly/3zsvZ1x
https://bit.ly/3iH4M3S
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ثورة  وقال   بو��د" مهد  إنَّ 2011سعّيد، في خطاب له من محافظة "سيدي   ،
ة، وَسيتمُّ تكليف  ة َستتواصل، وقد تمَّ وضع أحكام ا�تقاليَّ هذه التدا�ير االستثنائيَّ
وَسيتمُّ  التونسي،  الشعب  إلرادة  تستجيب  ة  ا�تقاليَّ أحكام  رئيس حكومة ضمن 

 32.وضع مشروع ا�تخابي جديد
َسار الدستوري الذي َسيسلكه الرئيس في حال ما التزم بتعهده وليس واضًحا الَم 

ة بدعوى وجود   باحترام الدستور الحالي الذي استخدمه لفرض التدا�ير االستثنائيَّ
 خطر داهم على الدولة. 
التي ع�ج لها الرئيس سعّيد في كلمته تفتح األبواب    ةولكن القوانين اال�تقالي 

 إلغاء الدستور الحالي.  ةأمام إمكاني 
الظرف   بدعوى  الدستور،  لتغيير  سعّيد  طرف  من  الراهن  الظرف  استغالل 
"االستثنائي" يمكن أن يكون أحد السينا��وهات القادمة في حال إصرار الرئيس 

 على رفض الحوار والعودة إلى الَمَسار الدستوري الملزم للجميع. 
ل ت ة، تد�رها حكومة  كما أن التغيير َسيكون في ا�جاه تحوُّ ونس من دولة برلمانيَّ

أن   سعّيد  ي��د  الذي  للَمَسار  تحقيًقا  ة  رئاسيَّ أخرى  إلى  ة،  برلمانيَّ ة  أغل�يَّ عن  �نتج 
رات األخيرة.  يسلكه في ِظلِّ التغيُّ

 حول موقف الجيش التونسي من األزمة  •

احترام   عن  أو  التونسي،  الشعب  على  ما  َمَسار سياسي  عن فرض  الحديث  عند 
أغلب  ال كانت  حيث  المسلحة،  ات  بالقوَّ ُمتعلق  سؤال  ة  ثمَّ الحالي،  دستور 

ة الجيش الصلبة. ة تقودها قوَّ  االنقالبات العسك��َّ
في حين ُيعتَبر الجيش التونسي واحًدا من الجيوش التي تقف على مسافة من   

ة على َمرِّ تا��خه.  الساحة السياسيَّ
ء حيال قرارات قيس سعّيد؛ َفأنصار الرئيس وفي الوقت نفِسه، ما تزال تتبا�ن اآلرا

ا إلنهاء الجمود السياسي الذي عصف بتونس   َيرون أن ما أقدم عليه كان ضرو��ًّ
 في اآلونة األخيرة.

 
32DW  ،2021سبتمبر/أيلول   20، تونس: سعّيد يقدم وعودا جديدة و�بقي على اإلجراءات االستثنائية، https://bit.ly/3m1ESti 

https://bit.ly/3m1ESti
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ة، بل ذهبوا   وعلى الجانب اآلخر، ُيِشير معارضو الرئيس إلى أن قرارا�ه غير دستو��َّ
"ديك إلى  ل  للتحوُّ ط��قه  في  سعّيد  بأن  القول  ة إلى  الديمقراطيَّ د  ُ�هدِّ تا�ور" 

 الوليدة في تونس، مهد الر�يع العربي. 
ا استمرار حالة التبا�ن في نهاية سبتمبر/أيلول، إذ    العاصمة  شوارع  شهدتوَبَدا جليًّ

 33.ومعارضيه دسعيّ  الرئيس أنصار �ين تظاهرات تونس
ة ُمحتَملة" في تونس و�ين   �يد أن االختالف الك�ير �ين ما َيراه البعض "ديكتا�و��َّ

الذي الدور  في  يتمثل  المنطقة،  في  دول  في  وقعت  مما�لة  يلعبه   أحداث 
 الجيش التونسي.  

فعلى مدار عقود، ظلَّ الجيش التونسي بعيًدا عن السياسة، لكّن اإلجراءات التي  
 34.ا�خذها في �وليو/تموز أ�ارت في الوقت الحالي بعض القلق 

على   نشر  مقال  في  األسود"  "حمادي  التونسي  الصحافي  إليه  أشار  ما  وهو 
ة بقوله: "لم يسبق البرلمان    منصة "نواة" اإلعالميَّ أن سيطر الجيش على مبنى 

م في الدخول والخروج إليه"  35.وعلى كلِّ منافذه، ليصبح المتحكِّ
وفي هذا إشارة إلى حادثة منع رئيس البرلمان راشد الغنوشي من دخول مجلس  
النواب بواسطة عناصر الجيش، والتي ُتَعد األولى من نوعها، وهو ما أ�ار التساؤل 

َسة العسك��  ة،واقعة استثنائي حول كونها   ستكون عنصًرا فاعًال  ة  أم أن المؤسَّ
 في المرحلة المقبلة. 

العسك�� المحاكم  ُتَعد مسألة  محاكمة  ةكما  أخرى في  مرة  تفعليها  وبداية   ،
مدنّيين، مؤشًرا غير إيجابي عند الحديث عن دور الجيش التونسي وإقحامه في  

اع آخرها  وكان  ة،  السياسيَّ الد�ن  المناكفات  الكرامة "سيف  ا�تالف  رئيس  تقال 
ا.  مخلوف" ومحاكمته عسك��ًّ

استخدمت    ةأن ثالثة محاكم عسك��  2019وقد ذكر معهد "بروكينغز" في عام  
ون وُمدونون   36.بالفعل الستهداف عدٍد من المدنّيين، �ينهم معارضون سياسيُّ

 
33DW  2021سبتمبر/أيلول  22، األزمة السياسية في تونس تتصاعد.. أي دور يلعبه الجيش؟، https://bit.ly/2Y8aLsc 
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   دــ��ـ ــ الشــعب يـ                            

 

ات الق�ن الماضي، جرى تحييد الجيش التونسي عن   عمد من ِقَبل  ومنذ خمسينيَّ
ل تهديًدا ُمحتَمًال لحكمهم االستبدادي، واستخدمت   قادة البالد خوًفا من أن ُيمثِّ

ة.  في ذلك وسائل عديدة، منها تخفيض الميزانيَّ
ِضه ألزمة تتعلق بنقص التمو�ل، فضًال عن كثرة استبدال   ى إلى تعرُّ وهو ما أدَّ

 القادة العسك�ّ�ين وعدم السماح للجنود بالتصويت. 
، ُرِفع حظر االقتراع الذي كان مفروًضا على الجنود وقادة  2017لكن في عام  

 الجيش من حقبة االستقالل. 
ة المؤس على نطاق ك�ير بأنها كانت أحد   ةالتونسي   ةة العسك��سوُينظر إلى حياديَّ

عام   الياسمين"  "ثورة  نجاح  وراء  الرئيسة  بنظام  2011األسباب  ، والتي أطاحت 
 �ن العابد�ن بن علّي"، وأشعلت شرارة الر�يع العربي في حينه.الرئيس األسبق "� 

ع التحالف المعارض ِلقرارت قيس سعّيد  •  توسُّ

ة وحركة النهضة   -منذ اللحظة األولى إلعالن قيس سعّيد اإلجراءات االستثنائيَّ
ة البرلمانيَّ ة  األغل�يَّ األكبر، وصاحبة  ة  الشع�يَّ ة  القوَّ ُتَعد  إسترا�يج  -التي  ة تعتمد  يَّ

إليه مع تحفظها على قرارات   أن تحتكم  ُيمِكن  الدستوري كإطار حاكم  اإلطار 
 الرئيس منذ البداية. 

البرلماني  بالوضع  تمسكها  عدم  كذلك،  البداية  منذ  النهضة  حركة  أعلنت  كما 
ة فيه، إالَّ أن الحركة أبدت مرونة في استعدادها   القائم باعتبارها صاحبة األغل�يَّ

وء إلى ا�تخابات مبكرة ش��طة أن يكون الدستور هو الحاكم في  للتنا�ل أو اللج
 النهاية. 
، أعلنت حركة النهضة رفضها تعليق العمل  2021سبتمبر/أيلول    14و  13وفي  

ار   والتيَّ وآفاق  والتكتل  الجمهوري  "الحزب  أحزاب  أصدرت  كما  بالدستور، 
 37.محاوالت تعليق الدستورالديمقراطي" �ياًنا أعربت فيه عن رفضها المطلق 

ته بخروجه على الدستور، وأن كلَّ   ورأت األحزاب األربعة أن سعّيد بات فاقًدا شرعيَّ
اه  لة إيَّ ة وشعبها، ُمحمِّ ما ُبِني على هذا األساس باطل، وال يمثل الدولة التونسيَّ

 38.كلَّ التداعيات الُمحتَملة لخطوته

 
 https://bit.ly/2Ws9c7K ،2021سبتمبر/أيلول   19الج��رة نت، مسار األحداث في تونس إلى اليوم،  37

 https://bit.ly/2XVXfr9 ،2021سبتمبر/أيلول   23الج��رة نت، أحزاب تونسية تشكل جبهتين ضد الرئيس قيس سعيد، وتدعو للتظاهر،  38

https://bit.ly/2Ws9c7K
https://bit.ly/2XVXfr9
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ح األمين العام للحزب الجمهوري "عصام الشابي" لـ"الج��رة نت" أن ال�يان    وَصرَّ
المشترك لألحزاب األربعة سبقه لقاء مع األمين العام التحاد الشغل "نور الد�ن  
ة   السياسيَّ القوى  باقي  مع  المشاورات  توسيع  نحو  الدفع  بهدف  الطبوبي" 

ة ومقومات الدولة ة، للدفاع عن الديمقراطيَّ  39.والمدنيَّ
ل رد فعل رسميَّ  ر أمينه العام المساعد  وفي أوَّ من االتحاد التونسي للشغل، َعبَّ

قدور"   بن  ة- "أنور  اإلدا��َّ للهيئة  اجتماع  عدم    -خالل  من  النقا�ّيين  استياء  عن 
 استشارة الرئيس للمنظمة بشأن إجراءا�ه األخيرة.

وَحذر من أن قيس سعيد يتجه نحو الحكم الفردي الُمطَلق، وأن البالد َستذهب  
 ة وخطر اإلفالس. نحو الهاوي

كما أعلنت أربعة أحزاب أخرى (االتحاد الشعبي الجمهوري، حراك تونس اإلرادة، 
ة" لمواجهة ما ُوِصف  ة) تأسيس "الجبهة الديمقراطيَّ حركة وفاء، واإلرادة الشع�يَّ

 40.بانقالب الرئيس على الَمَسار الديمقراطي وتعليقه العمل بالدستور 
ة وقال أعضاء هذه الجبهة السي  ة الجديدة في �يانهم إن ''الجبهة الديمقراطيَّ اسيَّ

الح��ات   وعن  العليا  ومصالحه  التونسي  الشعب  إرادة  عن  الدفاع  إلى  تهدف 
بالبالد  المحدق  الداهم  للخطر  ي  والتصدِّ القانون  وحكم  والدستور  ة  العامَّ
باليمين   حنث  الذي  سعّيد  قيس  في  أساًسا  والمتمثل  ة،  الوطنيَّ وبالوحدة 

السلم  الدس د  ُ�هدِّ عنيًفا  خطاًبا  وتبنى  القانون  عن  وخ�ج  الدستور  وعطل  ة  تو��َّ
 41.األهلي وَيزرع الفتنة �ين التونسَيين'' 

ة بعد   ة أصبح فاقًدا للشرعيَّ ة التونسيَّ ورأى ال�يان أن شاغل منصب رئاسة الجمهو��َّ
د ب2021سبتمبر/أيلول    22اإلجراءات الجديدة التي أعلنها في   ها خروجه  ، وتأكَّ

 عن الدستور وتمرده على القانون. 
وأشار إلى أن ع�ل رئيس الدولة قيس سعّيد أصبح واجًبا يقع على أعضاء مجلس  

اب مدعومين من الشعب.   النوَّ
العمل   إعادة  إلى  للدعوة  التونسي،  الشارع  في  تظاهرات  كذلك  وانطلقت 

بالم��د   سعّيد  قيس  الرئيس  قابله  الذي  األمر  وهو  على  بالدستور،  اإلصرار  من 
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، واإلعالن عن تشكيل حكومة جديدة تعمل على  42َمَساره السياسي الذي بدأه
 إنجاز هذا الَمَسار. 

ف قيس سعيد "نجالء بودن" بتشكيل الحكومة، في   سبتمبر/أيلول    29وقد كلَّ
خ في    2021لسنة    117، وذلك "عمًال بأحكام األمر الرئاسي عدد  2021 الُمؤرَّ

ة" 2021سبتمبر  22 ق بتدا�ير استثنائيَّ  43.الُمتعلِّ
ًيا واسًعا إزاء الَمَسار الذي سلكه قيس سعّيد وَمَدى   ام المقبلة تحدِّ وستشهد األيَّ
ة استمراره دون االلتفات إلى األحزاب المعارضة التي ت��د �وًما   ته وإمكانيَّ صالحيَّ

 بعد �وم، مع احتقان الشارع التونسي. 
سعيّ  يستمر  أن  ا  الوزراء  فإمَّ رئيسة  مع  الجديدة  الحكومة  تشكيل  في  وَينَجح  د 

ة، سعًيا   إجراءا�ه االستثنائيَّ لعمل بعض اإلصالحات على  أن يضطر  أو  فة،  الُمكلَّ
َسات المنتخبة للعمل بشكل ط�يعي.   إلعادة المؤسَّ

 السودان

توتر العالقات �ين المكونْين العسكري والمدني في مجلس   •
 السيادة  

األوض رت  الح��تفجَّ "إعالن  قوى  السودان،  في  السلطة  مكونات  �ين   ةاع 
د مسيرة الفترة 2021والتغيير" والمكون العسكري، خالل سبتمبر/أيلول   ، ما ُ�هدِّ

ة التي تشهدها البالد و�نتهي في ينا�ر/كانون الثاني   با�تخابات    2024اال�تقاليَّ
ة.   ديمقراطيَّ

سبتمبر/أيلول،    22ش السوداني،  وجاء هذا التوتر في األوضاع عقب إعالن الجي 
ة  44.إحباط محاولة انقالب فاشلة، قال إنه تقف خلفها عناصر عسك��َّ

المكون العسكري ُممثًال في رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان" ونائبه  
دقلو" حمدان  والقوى  محمد  السياسي  للمكون  ا�تقادات  ها  َوجَّ (حميدتي)،   "

زاعَميْ   ةالسياسي  عام،  في  بشكل  األوضاع  إليه  آلت  الذي  التدهور  سبب  أنها  ن 
 البالد.
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ة  ه عبدالفتاح البرهان ا�هامات إلى القوى السياسيَّ ففي تص��ح شديد اللهجة، َوجَّ
 45.زاعًما أنها سبب من أسباب محاولة االنقالب األخيرة التي شهدتها البالد

يث تمَّ اإلعالن عنها وأ�ارت محاولة االنقالب المزعومة، العديَد من التساؤالت، ح
كمحاولة "فاشلة"، وسرعان ما تبادلت األطراف داخل مجلس السيادة االتهامات 
إلى   العسكري  المكون  من  السلطة  تسليم  موعد  اقتراب  مع  وذلك  بعدها، 

، والذي َينصُّ على  2019  �وليو/تموز  17في  المدني، وفًقا لالتفاق المعقود  
 تقاسم السلطة. 

شهًرا يتقاسمان خاللها    39دول زمني لمرحلة ا�تقالية من  وا�فق الطرفان على ج 
 السلطة، و�نتهي �إجراء ا�تخابات. 

ة، والكف  كما َينصُّ االتفاق على أن "يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وُحْسن النيَّ
عن الخطاب العدائي واالستفزازي"، وهو األمر الذي ُيِشير إلى خطورة االتهامات 

ة  ، وَيطرح تساؤًال عن التزام األطراف بهذا االتفاق.  والتوترات الحاليَّ
ة، واعتبرها كثيٌر من   ة هذه المحاولة االنقال�يَّ ون في جديَّ ك ناشطون سودانيُّ شكَّ
المغرد�ن في السودان محاولة لَجسِّ نبض الشارع، تمهيًدا لفرض حكم عسكري  

 46.طو�ل األمد على خالف االتفاق المنعقد 
الطر  هذا  �ؤّيد  المكون  ومما  أعلن  حيث  األمر،  هذا  بعد  األحداث  تتابع  ح، 

لمصدر  وفًقا  المدني،  المكون  مع  اجتماعا�ه  تعليق  السودان  في  العسكري 
. وهو األمر الذي يحدث للمرة األولى وُيِشير إلى حجم التوتر  47حكومي سوداني 

 �ينهما.  
ن "أسباب واعتبر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني "حميدتي"، في تص��ح له أ

ون الذ�ن أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا   ة هم السياسيُّ االنقالبات العسك��َّ
 48.بالكراسي وتقسيم السلطة"

في حين أشار أحُد أعضاء المكون المدني في المجلس السيادي، "محمد الفكي  
فعله   ينوي  الذي  هو  الحقيقي  االنقالب  أن  مناقض،  تص��ح  في  سليمان"، 
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ب العسكري  إخالل  المكون  ذلك  أن  ُمعتبًرا  ة،  السياسيَّ المعادلة  تغيير  محاولته 
ة تقاسم السلطة  ة الشراكة ومناقض ِالتفاقيَّ  49.بعمليَّ

ع المهنّيين السودانّيين (قائد الِحراك االحتجاجي)، في   وفي إطار التوتر، َدَعا تجمُّ
العسكري وإلغاء  سبتمبر/أيلول، إلى "إنهاء الشراكة" مع المجلس    26�يان له  

ة، وتشكيل "حكم مدني خالص"  50.الوثيقة الدستو��َّ
في   �بقى  السوداني  الجيش  فإن  العسكري،  المكون  موقف  إلى  وبالنظر 
واالختفاء   موعدها  في  السلطة  بتسليم  تعهد  حيث  الغموض،  يشوبه  موقف 
تماًما بعد ذلك من المشهد السياسي، في حين ُيمارس دور الوصاية على َمَسار  

 لدولة حيًنا بعد اآلخر. ا
من   ة  العسك��َّ َسة  المؤسَّ تطهير  إلى  البرهان  أشار  ام،  أيَّ منذ  له  خطاب  وفي 

المسلمين ات  51اإلخوان  القوَّ �نوي  تزال  ال  ة  داخليَّ معارك  إلى  إشارة  وهي   ،
مع  التعقيدات  من  الكثير  يحدث  قد  ذ��عتها  وتحت  فيها،  الدخول  المسلحة 

 المكون المدني. 
المدني   المكون  مع  المسلحة  ات  القوَّ توافق  َمَدى  القادمة  ام  األيَّ وستشهد 
داخل مجلس السيادة، وَمَدى قدرتهم على تجاوز األزمة بالحوار وليس عن ط��ق  

 التصعيد.

 ر  ـــصــم

ة لحقوق اإلنسان  • ة الوطنيَّ  اإلسترا�يجيَّ

ة الوطنيَّ 2021سبتمبر/أيلول    9أطلقت مصر في   ة لحقوق اإلنسان،  ، اإلسترا�يجيَّ
وذلك من خالل ندوة ُعِقدت بحضور رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وعدٍد من  

السياسي االشخصي  مصرة  واإلعالمي   ة ت  ة 52في  إسترا�يجيَّ عن  الحديث  �ناولت   ،
الدولة ورؤيتها لمفهوم حقوق اإلنسان وَمَدى تحققه على أرض الواقع وإدارة  

 نقاش حوله.  
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ة بالنظام المصري في هذا الملف، والتي تحدث عنها    الحقيقة أن الرؤية الخاصَّ
ة، مثل   السيسي أكثر من مرة سابًقا، كان أغلبها َرًدا على تساؤالت صحف أجن�يَّ

هت له سؤاًال في ديسمبر/كانون األول     2020وكالة الصحافة الفرنسية التي َوجَّ
 حول الحقوق. 

قلين في مصر وَحقِّ المشاركة  وكانت اإلجابات تتجاهل الحديث عن حقوق المعت 
زت على الَحقِّ في العيش والبناء إلى غير ذلك من   ة كذلك، في حين تركَّ السياسيَّ

 53.مصطلحات 
ألف منظمة مجتمع    55وأشار السيسي في حديثه في فرنسا إلى أن مصر بها  

أن   نسعى  الذي  األهلي  العمل  ا في  جدًّ أصيل ومهم  "جزء  إنها  وقال  مدني، 
، متغافًال عن أن هذه المنظمات 54مع المدني ش��ًكا للحكومة فيه"يكون المجت 

 ال تقوم بدور ُيذَكر في العمل السياسي. 
ة حقوق اإلنسان"، حينما تحدث عن   وفي حديث السيسي أ�ناء إطالق "إسترا�يجيَّ
مفهوم الدولة "النظام المصري" لحقوق اإلنسان، أشار إلى عدة مصطلحات مثل 

الحقيقيَّ  المجتمع". "الحقوق  �نخر في جسد  التي  الثقة"، و"الجماعات  ة" و"بناء 
ة في مصر   ومن خالل هذه المصطلحات الثالث يمكن فهم رؤية القيادة السياسيَّ

 لألمر.
في  الثقة  بناء  أن  السيسي،  أشار  كما  تعني  المصطلحات،  هذه  إلى  اإلشارة 

ت  على  عملت  ما  وهو  لد�ها،  األبرز  العامل  هو  تها  وقوَّ خالل  الدولة  حقيقه 
ى إلى هدر حقوق اإلنسان في مجاالت  السنوات الماضية، وإن كان ذلك قد أدَّ
أخرى، حيث سجلت مصر عدًدا غير مسبوق في حاالت االختفاء القسري والقتل  

 خا�ج إطار القانون خالل الحقبة الماضية. 
ة عن وجود ما يقرب من 2014ومنذ عام  ألف معتقل    60، تتحدث تقا��ر حقوقيَّ

د السيسي، في أكثر من  د ة، في حين �ؤكِّ ة ألسباب سياسيَّ اخل السجون المص��َّ
 55.مناسبة، عدم وجود سجناء سياسّيين داخل بلده
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دولة من البلدان األعضاء بمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم   30وكانت أكثر من  
مارس/آذار   في  مشترًكا،  إعالًنا  أصدرت  قلقه2021المتحدة  عن  فيه  أعربت  ا  ، 

 56.العميق إزاء َمَسار حقوق اإلنسان في مصر 
في   ت  وَصوَّ مصر،  في  الحقوقي  الوضع  األوروبي،  االتحاد  أدان  كما 

على مشروع قرار ينتقد هذه األوضاع التي وصفها    2020ديسمبر/كانون األول  
ية"، وَدَعا من خالل هذا القرار إلى مراجعة عميقة لعالقات االتحاد مع   بـ"المتردِّ

 ة.القاهر
ة الواليات  وقد حرص النظام في مصر على جذب أنظار المجتمع الدولي، خاصَّ
بايدن  جو  الرئيس  تولي  منذ  الملف  هذا  على  زت  َركَّ التي  األميركية  المتحدة 

 الحكم.
ة إجراءات آخرها إعالن واشنطن أن إدارة الرئيس األميركي   َبَدا ذلك من خالل ِعدَّ

ة لمصر إلى أن تتخذ القاهرة مليون دوالر من المعو  130َستحجب   نة العسك��َّ
دة تتعلق بحقوق اإلنسان   57.خطوات ُمحدَّ

ن أيًضا "فرض قيود على األموال التي ُسترسل   وقال مسؤولون إن القرار َيتضمَّ
و"بوليتيكو"   بوست"  "واشنطن  صحيفتا  نشرتها  تقا��ر  بحسب  مصر"،  إلى 

 58.األميركيتين
السي  �ناول حديث  آخر،  السلطتْين  وعلى جانب  دور  ة،  االفتتاحيَّ سي في كلمته 

ة في الحفاظ على حقوق اإلنسان. ة والقضائيَّ  التش��عيَّ
خالل   من  يتحقق  احترامها  وتع��ز  ات  والح��َّ الحقوق  صْون  أن  إلى  وأشار 
مختلف   به  تقوم  ما  خالل  ومن  جانب،  من  ة  العامَّ والسياسات  التش��عات 

ة م ات الوطنيَّ َسات واآلليَّ ن إنفاٍذ لتلك التش��عات والسياسات من جانب  المؤسَّ
 59.آخر 

السلطة   لدور  ك�يًرا  تقليًصا  شهدت  السيسي  تولي  منذ  الماضية  الفترة  أن  إالَّ 
ة في الجانب الرقابي على أعمال الحكومة، ويتجلى ذلك في  ةالتش��عي  ، خاصَّ
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التش��عي  السلطة  حيث ساهمت  اإلنسان"،  "حقوق  االستجابة   ةملف  من خالل 
دون    ةالفو�� الحكومة  يد  إطالق  إلى  السابقة  الفترة  خالل  الحكومة  لطلبات 

 تقييد في هذا األمر. 
ته الحكومة يقضي بفصل الموظفين   مؤخًرا وافق البرلمان على مشروع قرار أعدَّ
ن ينتمون إلى جماعة اإلخوان المسلمين، إضافة إلى موافقته الدائمة على   ِممَّ

حالة الطوارئ، مما يكرس لحدوث فجوات أكبر في هذا الملف وليس َحالًّ  ّمدِّ  
 له.

، ليرتفع  60وأخيًرا، فقد أطلق السيسي تص��ًحا باقتراب افتتاح "أكبر مجمع سجون"
إلى   ة  األساسيَّ السجون  عدد  منها    79بذلك  ثورة    36سجًنا،  أعقاب    25في 

 .  2011ينا�ر/كانون الثاني  
ة لحقوق اإلنسان،  ة الوطنيَّ وهنا يأ�ي التساؤل الرئيس، عن َمَدى كون اإلسترا�يجيَّ
بوابة إلى تغيير حقيقي في هذا الملف الذي عانى بسببه الكثير من المص�ّ�ين  

ًها لن ُيصاحبه إجراءات مختلفة. أم أن ا ُموجَّ  األمر ال يتجاوز حديًثا إعالميًّ
"القاهرة   موقع  نشر  ارتكاز  24فقد  إلى  أشارت  المبادرة  هذه  حول  وثيقة   "

عددٍ  على  ة  في    اإلسترا�يجيَّ اإلنسان  حقوق  تأصل  خاللها  دت  أكَّ المبادئ  من 
ة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واح ترام مبدأ المواطنة وسيادة الكرامة اإلنسانيَّ

ة  الديمقراطيَّ �ين  الربط  على  التشديد  جانب  إلى  القضاء،  واستقالل  القانون 
 61.وحقوق اإلنسان 

بالحقوق   تتعلق  أخرى  السجناء وملفات  يأ�ي ملف  المبادئ،  وفي ضوء هذه 
ة على رأس القائمة التي تشكل تحدًيا في تط�يق النظام لهذه المبادئ   السياسيَّ

 لفترة القادمة.  خالل ا

 ��ارة الوفد المصري إلى تركيا ومسألة التقارب   •

الساحة في   التي ظهرت على  الملفات  أبرز  التركي من  المصري  التقارب  ُيعد 
ة الجامدة منذ   ًال ك�يًرا في َمَسار العالقات السياسيَّ اآلونة األخيرة، حيث ُيعتَبر تحوُّ

 في مصر.  2013وقوع انقالب  
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ة، خالل الفترة الماض ية كانت كلتا الدولتْين قد ا�خذتا إجراءات إلثبات ُحْسن النيَّ
من تص��حات رسمية متبادلة �ين أنقرة والقاهرة، إضافة إلى ا�خاذ أنقرة خطوات  
بشأن اإلعالم المصري المعارض على أرضها، تمهيًدا لفتح باب للحوار حول تط�يع  

 العالقات بشكل كامل فيما بعد.
، كانت ��ارة الوفد الدبلوماسي التركي إلى القاهرة  2021وفي شهر ما�و/أيار  

البلدْ�ن،   �ين  الرسمي  المستوى  على  عقدها  تمَّ  التي  اللقاءات  أولى  هي 
 62.الستطالع وجهات النظر في القضايا المشتركة، وتمهيًدا لعقد لقاءات أخرى 

و�ّ�ْين  ومن المعلوم أن دوافع هذا التقارب، تأ�ي من كون مصر وتركيا بلدْ�ن مح 
ة، وعلى رأسها  في الش�ق األوسط، يتشابكان في العديد من القضايا اإلقليميَّ
ة مؤخًرا بشكل   ة اللي�يَّ ملف غاز المتوسط، كما تتفاعل كلتا الدولتْين مع القضيَّ

 مباشر. 
تكون من محددات التقارب هذه الفترة سواء سلًبا أو إيجاًبا،    ةاللي�ي   ةولعلَّ القضي 

ًرا يتعلق بالصدام �ين الحكومة المنتخبة وبرلمان طب�ق   إذ شهدت لي�يا مؤخًرا تطوُّ
الَمَسار  د  ُ�هدِّ الذي  األمر  وهو  الحكومة،  من  الثقة  َسْحب  محاولة  إلى  َوَصل 
ر موقف األطراف، وعلى رأسها   الديمقراطي في طرابلس، ويمكن معه أن َيتغيَّ

 مصر وتركيا.  
المشاورات   من  الثانية  الجلسة  خالل  وانعقدت  وأنقرة  القاهرة  �ين  ة  السياسيَّ

 ة.، في العاصمة التركي 2021�ومْي السابع والثامن من سبتمبر/أيلول  
التركي " الخارجية  د خاللها و��ر  التط�يع مولود تشاووش أوغلو"،  أكَّ أن مسيرة 

إلى   التشاورات  تفضي هذه  أن  ويمكن  مع مصر مستمرة وفق خارطة ط��ق، 
 63.يدإعادة تعيين سفراء من جد

المصري "سامح شكري"، وكان    ةوتابع أن الحوار لم ينقطع �ينه و�ين و��ر الخارجي 
بدأت  واآلن  بفترة جمود.  تمر  البلدْ�ن  �ين  العالقات  عندما كانت  مستمًرا حتى 

ا�خاذ    ةعملي  فَسيتم  ة،  خ��طة ط��ق مستقبليَّ على  االتفاق  وإذا جرى  التط�يع، 
 64.اإلجراءات الالزمة
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ه المشاورات األخيرة، نجد أن تركيا قد ا�خذت الم��د من اإلجراءات وعلى إ�ر هذ
فتمَّ ة"االحتياطي  أنقرة،  من  تبث  التي  المعارضة  المصري  اإلعالم  وسائل  مع   "

أبو  "هيثم  مصر،  في  الحقوقي  بالشأن  المهتم  الش�ق  بقناة  اإلعالمي  إيقاف 
ًبا من المشاورات خليل"، ومنعه من الظهور مرة أخرى، وذلك بعد أسبوعْين تق��

 65.األخيرة �ين البلدْ�ن 
لت عامًال ضاغًطا على النظام   ال شك أن مسألة "اإلعالم المصري في تركيا" شكَّ
الملف   على  الضوء  تسليط  خالله  من  تم  الماضية،  السنوات  خالل  المصري 

 الحقوقي وفتح المجال للرأي المعارض للنظام بعد منعه في مصر.  
ال النظام  ح  َصرَّ اإلعالمي وقد  األصوات  بمنع  د  وتوعَّ األمر،  بهذا  مراًرا   ةمصري 

المعارضة، وهو ما كان َيتمَّ إ�ر كل مقابلة مع الجانب التركي، حيث َيِتم الضغط  
لهذه   تام  إغالق  إلى  المطاف  نهاية  في  األمر  َيِصل  وربما  الملف،  هذا  في 

 القنوات إذا ما تمَّ تط�يع كامل للعالقات �ين البلدْ�ن. 
ة التي حدثت مؤخًرا، ومن  وفي   رات اإلقليميَّ سياق آخر، هناك العديد من التطوُّ

التقارب   آخرها  وأنقرة،  القاهرة  �ين  العالقة  ر  تطوُّ في  فارًقا  ُتحِدث  أن  شأنها 
 التركي/اإلمارا�ي الذي َبَدت مالمحه في األشهر األخيرة. 

المص��  العالقات  تط�يع  القطري  ةوكذلك  والتقارب  قطر،  عودي،  الس-مع 
ة بعد نهاية فترة الرئيس األميركي   والذي �بدو أنه َرْسم جديد للعالقات اإلقليميَّ

 السابق دونالد ترامب.  
التركي  الدراسات السياسي   ةالخ�ير في الشؤون  ، "كرم ةواإلسترا�يجي   ةفي مركز 

سعيد"، يقول إن المتوقع من الجولة الثانية هو "إعادة طرح الملفات الشائكة،  
ق باألزمة في لي�يا أو أزمة ش�ق المتوسط"  66.سواًء فيما َيتعلَّ

واعتبر المحلل السياسي التركي "فراس رضوان أوغلو"، أن التفاعل التركي على  
صعيد إعادة تط�يع العالقات كان أكبر من التفاعل المصري، ألن للقاهرة عدة  

 67.ت"اعتبارات من خالل محاورها مع اليونان والسعودية واإلمارا
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المصري "سامح شكري"، الذي أشاد    ةويتوافق ذلك مع تص��حات لو��ر الخارجي 
لد�ها  مصر  أن  مضيًفا  التط�يع،  ط��ق  على  البلدْ�ن  �ين  العالقة  ر  بتطوُّ سابًقا 

 "مطالبات وتوقعات من الجانب التركي" تتطلع إلى االستجابة إليها. 
ة من جانب تركيا، فإن المتوقع  ق باالستجابة عموًما �ين البلدْ�ن، خاصَّ وفيما َيتعلَّ
أن تسير العالقات في حالة تطورها دون انقطاع في المرحلة المقبلة مع الم��د  

 من اإلجراءات التي تساعد على التط�يع الكامل �ينهما.  
لمعارضين المص�ّ�ين في  إالَّ أن ذلك مرهون أيًضا ببعض قضايا اإلقليم وملف ا 

 تركيا، وهما أبرز ملفْين ظهرا خالل الفترة السابقة.
  وفي هذا الصدد، يقول األكاديمي المصري "كرم سعد"، إن المشهد اإلقليمي

اإلقليم،  قوى  مع  عالقا�ها  صياغة  إعادة  لضرورة  تحديًدا  أنقرة  يدفع  الجديد 
تدفع ُمتغّيرة،  ة  إقليميَّ �يئة  أمام  "نحن  القاهرة إلحداث    وُيِضيف  ثمَّ  تركيا ومن 

 68.اختراق في القضايا الشائكة"
وتبقى المسألة المتعلقة بتسليم معارضين مص�ّ�ين إلى القاهرة أمًرا ُمستبعد  
ة، رغم إصرار  ة وإنسانيَّ الحدوث من الجانب التركي، إذ يتعارض مع مبادئ حقوقيَّ

 مصر على ذلك.
أنقرة    من  مسؤولون  إليه  أشار  ما  أنقرة وهو  أن  إالَّ  الماضية،  الفترات  خالل 

بوسعها أن تتخذ معهم إجراءات أخرى، كما حدث سابقا، حتى ال يكون ذلك عائًقا 
 للتقارب �ين البلَدْ�ن.  

 المغرب  

 ا�تخابات المغرب وسقوط "العدالة والتنمية"  •

ة  ، إجراء اال�تخابات البرلمانيَّ 2021سبتمبر/أيلول    8في    ةشهدت المملكة المغر�ي 
"العدالة  حزب  رأسها  على  حزًبا،  ثالثين  من  أكثر  عليها  �نافس  التي  ة  والبلديَّ

 . 2016والتنمية" الذي يترأس اال�تالف الحاكم في واليته الثانية التي بدأت منذ  
حزب  ووفًقا   َحَصل  فقد  لفتين"،  "عبدالوافي  المغربي،  ة  الداخليَّ و��ر  أعلنه  لما 

، �ينما انخفضت حصة  395مقعًدا من أصل    97"التجمع الوطني لألحرار" على  
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من   والتنمية  العدالة  إلى    125حزب  واليته  المنتهية  البرلمان  في    12مقعًدا 
 مقعًدا فقط في البرلمان الجديد. 

مقعًدا،   82وحافظ حزب "األصالة والمعاصرة" على المرتبة الثانية بحصوله على  
 69.مقعًدا  78صوله على وَحلَّ حزب االستقالل في المرتبة الثالثة بعد ح

األصالة  حزب  حافظ  أعوام،  خمسة  قبل  اإلسالمّيين  ه��مة  في  فشله  وبعد 
 مقعًدا.   82والمعاصرة على المرتبة الثانية بجمعه 

الهمة"   عالي  "فؤاد  َسه  أسَّ أن  منذ  والتنمية  للعدالة  الرئيس  المنافس  وكان 
 .2011 ، قبل أن يغادره في2008مستشار الملك محمد السادس، عام 

الوطني   "التجمع  رئيس  أخنوش"،  "ع��ز  الملك،  َن  َعيَّ التجمع،  حزب  ر  تصدُّ وعقب 
فا   لألحرار"، وو��ر الفالحة والصيد البحري بالحكومة المنتهية واليتها، رئيًسا ُمكلَّ
ة التي  ة والبلديَّ ر حزبه �تائج اال�تخابات البرلمانيَّ بتشكيل الحكومة المقبلة، إ�ر تصدُّ

 لتزامن. ُأج��ت با
ة منذ مشاركته في أول   وُيذَكر أن حزب العدالة والتنمية ظل يحقق �تائج تصاعديَّ

عام   ة  برلمانيَّ أعقاب  1997ا�تخابات  في  الحكومة  رئاسة  إلى  َوَصل  أن  إلى   ،
المطالبة "�إسقاط الفساد واالستبداد"،    2011فبرا�ر/شباط    20احتجاجات حركة  

ة.لكن من دون السيطرة على الوزارات   األساسيَّ
ات واسعة  وَيمنح الدستور المغربي الذي أقر في سياق تلك االحتجاجات صالحيَّ
ة  ة القرار في القضايا اإلسترا�يجيَّ للحكومة والبرلمان، لكن الملك َيحتفظ بمرك��َّ

ر بالضرورة بتبدل الحكومات.   والمشا��ع الكبرى التي ال تتغيَّ
العدالة   بحزب  أطاحت  التي  اله��مة  هذه  هذه  عقب  ك�ير  بفا�ق  والتنمية 

هت األنظار نحو المغرب، باعتبار حزب العدالة والتنمية   النجاحات المتصاعدة، َوجَّ
السنوات   والتي شهدت هزائم متالحقة جميعها في  ة،  اإلسالميَّ األحزاب  أحد 

 األخيرة بعد موجات الر�يع العربي. 
حيث لم يأخذ حزب العدالة  لكن الوضع في المغرب ربما كان مختلًفا منذ البداية،  

والتنمية َوْصف "الحزب الثائر" أو المحسوب على الر�يع العربي أ�ناء موجته، بل 
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ظل تصاعده السياسي منذ بدايته في إطار النظام السياسي الحاكم في المغرب  
 دون اصطدام معه. 

من   أنه  اال�تخابات،  على  تعليًقا  ة،  األميركيَّ تايمز"  "نيو�ورك  صحيفة  غير  وتذكر 
القصر  يتولى فيه  بلٍد  ة ك�يرة في  ر تحوالت سياسيَّ التغيُّ ُيحِدث هذا  أن  المرجح 

 70 .الملكي قيادة البالد منذ فترة طويلة 
وَيذكر األكاديمي المغربي "محمد الحساني"، أنه َينبِغي أن نحدد ط�يعة النظام  

األحزاب. ويجري  السياسي في المغرب أوًال لكي �تمكن من الحكم على أداء  
ة ُمطلقة.  ة �نفيذيَّ  الحديث هنا عن ملكيَّ

على   الحكم  في  ش��ًكا  يقبل  ال  المغرب  في  السياسي  النظام  أن  وُيضيف 
أدوات لتص��ف مجموعة من    ةاإلطالق، وهذا معناه أنه َيعتبر األحزاب السياسي 

المرك�� الَمَسار    ةالتوجيهات  تد�ير  في  خاص  بشكل  القصر  يعتمدها  التي 
ًة.  ال  سياسي كليَّ

وَيذكر "عبد الرزاق مقري" رئيس حركة مجتمع السلم الجزائ��ة، في تعق�به على  
،  2011خسارة العدالة والتنمية، أن الحزب اعتقد وقت أن ترأس الحكومة في  

ة تمثل استثناًء.  ومعه الكثير من المتابعين في العالم العربي، أن الحالة المغر�يَّ
ة عاصفة، وأخذ البعض �بالغ إذ وقع التغيير "الفعل ي" دون الحاجة إلى ثورة شع�يَّ

 71 .في اإلطراء على حكمة الملك المغربي محمد السادس 
الحاكم  إليه  ا�جه  تد�ير  إالَّ  ما هي  عنها  يتحدثون  التي  ة  الملكيَّ الحكمة  أن  إالَّ 

ة وأميركية لتجاوز فورة ال ة فرنسيَّ ر�يع  الُمطلق في المغرب بتوجيه ونصائح غر�يَّ
 العربي. 

ة  ثمَّ أن  والتنمية  العدالة  حزب  اعتبر  اال�تخابات،  �تيجة  على  فعله  رد  وخالل 
ة، معترًفا في ذات الوقت بحدوث ا�تكاسة في   ة اال�تخا�يَّ خروقات شابت العمليَّ

 72.مسيرة عمله الديمقراطي 
جاء رد فعل الحزب من خالل ال�يان الذي أعلن فيه عن عقد مؤتمره العام في  

، ال�تخاب قيادة جديدة للحزب، وهو األمر الذي  2021ية أكتوبر/تش��ن األول  نها
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يأ�ي في سياقه الط�يعي، إذ فاقت خسارة الحزب مستويات التالعب الُمحتَملة 
 في اال�تخابات.

التي شهدتها   واالختالالت  الخروقات  "استنكاره  عن  �يانه  الحزب في  ر  َعبَّ وقد 
تعلق   اال�تخابات، سواء ما  أو  هذه  ة،  اال�تخا�يَّ القوانين  التي طالت  بالتعديالت 

وتسليم  بعضها،  تسليم  وعدم  بالمحاضر،  التالعب  أو  للمال،  الكثيف  االستعمال 
بعضها اآلخر خا�ج مكا�ب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخ�ين �وم االقتراع، أو 

ر في اإلعالن عن أسماء الفائ��ن"  73.التأخر غير الُمبرَّ
ط�يعة السياق السياسي في المغرب ودور حزب العدالة والتنمية الذي ونظًرا ل

د عليه في وقٍت   كان متفاعًال بشكل ك�ير مع هذا النسق دون الخروج أو التمرُّ
، وذلك  ة بالحزب لم �نتِه عند هذا الَحدِّ ة الخاصَّ من األوقات، فإن المسيرة السياسيَّ

 ذه اال�تخابات. على الرغم من صدمة الخسارة التي أحدثتها ه
ة للحزب بالحرب على اإلسالمّيين في بعض الدول األخرى   وربط اله��مة السياسيَّ
الصراع   البلدان وط�يعة  اإلسالمّيين في هذه  لط�يعة عمل  نظًرا  غير متكافئ، 

 74.الشديد �ينها و�ين السلطة، كما يذكر "محمد الحساني"
ل المغربي  المعهد  مد�ر  مصباح"،  "محمد  اعتبر  (غير كما  السياسات  تحليل 

ة،  والبلديَّ البرلمانية  لال�تخابات  والتنمية"  "العدالة  حزب  خسارة  أن  حكومي)، 
ة   ل إلى العب أساسي مثل بقيَّ ليست إغالًقا لقوس اإلسالمّيين؛ ألن الحزب تحوَّ

 75.األحزاب، بشرط أن ُيطِلق دورة جديدة في مساره السياسي
وكالة األناضول التركية: "صحيح لم َيُعد العدالة مقابلة مع  وأضاف مصباح، في  

ة األولى، لكنه س�بقى موجوًدا في الساحة بحجم   ة السياسيَّ والتنمية هو القوَّ
 مقلص ومشاركة ضعيفة".

 
 
 

 
 https://bit.ly/3AXUsMH المصدر السابق، 73

 https://bit.ly/3F3W4He ،2021سبتمبر/أيلول   23أكاديمية العالقات الدولية، ندوة اال�تخابات المغر�ية وسقوط العدالة والتنمية،   74

 https://bit.ly/3un3D72 ،2021سبتمبر/أيلول   15عدالة والتنمية" ذا�ية وال تعني نهاية اإلسالميين، األناضول، باحث مغربي: خسارة "ال 75

https://bit.ly/3AXUsMH
https://bit.ly/3F3W4He
https://bit.ly/3un3D72


 
 
   دــ��ـ ــ الشــعب يـ                            

 

 ا  ــيـبـلي

 تصاعد األزمة �ين الحكومة وبرلمان طب�ق  •

لي�يا) جلسة الستجواب حكوم (شرقي  اب في مدينة طب�ق  النوَّ ة  عقد مجلس 
في   ة،  الوطنيَّ عبدالحميد 2021سبتمبر/أيلول    8الوحدة  الوزراء  رئيس  بحضور   ،

اب عقيلة صالح   76.الد��بة ورئيس مجلس النوَّ
طب�ق،   في  الل�بي  اب  النوَّ مجلس  أعلن  الجلسة،  هذه  من  ام  أيَّ   21وبعد 

الد��بة،   يرأسها  التي  الوطنية  الوحدة  حكومة  عن  الثقة  َحْجب  سبتمبر/أيلول، 
توا على َسْحب    113نائًبا من أصل    89ًدا أن  مؤكِّ  نائًبا حاض��ن في ش�ق البالد، َصوَّ
 77.الثقة

الد��بة عبدالحميد  مارس/آذار    وجاء  الحكومة في  رأس  فترة 2021على  بعد   ،
ة، وتمَّ ذلك تحت إشراف األمم المتحدة   صراع داخلي شاركت فيه قوى خارجيَّ

ة وصوًال إلى اال�تخابات التش��عي  المرتقبة في  ة  والرئاسي   ةإلدارة الفترة اال�تقاليَّ
 ديسمبر/كانون األول.  24

ون ا�تخابات مثير للجدل في وقت  وكان رئيس المجلس التش��عي صادق على قان 
الواجبة،   ة  القانونيَّ اإلجراءات  تجاوز  أنه  إليه على  ُينظر  سابق من سبتمبر/أيلول، 
وَجاء في صالح الرجل القوي المتمركز في الش�ق، وهو اللواء االنقالبي المتمرد  

 "خليفة حفتر". 
الحكوم رئيس  من  رفًضا  واجه  الحكومة  من  الثقة  َسْحب  المجلس  ة، قرار 

والمجلس األعلى للدولة، حيث أعلن رفضه هذا اإلجراء، مشيًرا إلى أنه يخالف  
 78."اإلعالن الدستوري واالتفاق السياسي"
في   الد�يية  الحكومة  رئيس  َدَعا  "الخروج    21كما  إلى  الشعَب  سبتمبر/أيلول، 

ًدا دعمه إجراء اال�تخابات، ورفضه لالنقسام  79 .والتع�ير عن رأيه" دون خوف، مؤكِّ

 
 https://bit.ly/3FcEzom ،2021سبتمبر/أيلول   8الج��رة نت، البرلمان الل�بي يستجوب الد��بة ودعم أوروبي لال�تخابات،  76

77France  24 ،2021سبتمبر/أيلول   21، البرلمان الل�بي يسحب الثقة من الحكومة برئاسة عبد الحميد د��بة، https://bit.ly/3umHOEA 

 .ly/3umHOEAhttps://bit المصدر السابق، 78
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باعتباره قراًرا مخالًفا لإلعالن  الثقة منه،  البرلمان َسْحب  ا على قرار  َردًّ كان ذلك 
 .  2021الدستوري واالتفاق السياسي الذي جاء بالحكومة في مارس/آذار  

اء خالفات �ين مجلس   َسات الحكم في لي�يا مؤخًرا، َجرَّ وعادت التوترات �ين مؤسَّ
اب من جانب، والمجلس األ ة والمجلس  النوَّ على للدولة وحكومة الوحدة الوطنيَّ

ة.  ات والقوانين اال�تخا�يَّ ة على الصالحيَّ  الرئاسي من جانب آخر، خاصَّ

 الخالف حول اال�تخابات القادمة   •

ة التي تضمُّ المجلس الرئاسي والحكومة   منذ أن جرى تشكيل السلطة التنفيذيَّ
السياسي في   الحوار  ة، بواسطة "ملتقى  ة الحاليَّ ة، والمهمَّ لي�يا" وبرعاية أمميَّ

األولى لها هي توحيد البالد خلف سلطة موحدة وقيادتها نحو إجراء ا�تخابات 
 .  2021ديسمبر/كانون األول   24شاملة في  

اليوم األول صعوبات تتعلق بالتشكيل الحكومي الذي   وقد واجه الد��بة منذ 
 تعديالت.رفض البرلمان إقراره إالَّ بعد إجراء عدٍد من ال

وأحد أهم العوائق كان متعلًقا بتسمية و��ر الدفاع، نظًرا لوجود طرف من أطراف  
وهو ما َجَعل الد��بة يتحاشى فتح ملف ُمعّقد  الصراع الل�بي، وهو "خليفة حفتر"،  

ل إلى ا�فاق؛ ما يدل على أن حفتر �بقى عقبًة في ط��ق تشكيل   قد ُيعرِقل التوصُّ
د مستقبًال   80.جيش موحَّ

وعلى المستوى الدولي، اعتبرت بعثة األمم المتحدة للدعم في لي�يا التصويت 
ة للمضي نحو الوحدة واالستقرار والمصالحة  على حكومة الد��بة "فرصة حقيقيَّ

 81.واستعادة لي�يا سيادتها بالكامل"
لكن الخالف بقي كامًنا �ين معسكر الش�ق بقيادة حفتر وحليِفه عقيلة صالح،  

المؤ الرئاسي و�ين  اال�تخابات  وُتَعد  الُمنتخَبة.  ة  الرسميَّ َسات  الحدث    ةسَّ المقبلة 
 األبرز الذي َيسعى معسكر الش�ق إلى استغالله. 

ب الل�بي، مشروع قانون اال�تخابات  ا، أقر مجلس النو2021سبتمبر/أيلول    9وفي  
 82.  2021المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون األول   ةالرئاسي 

 
 https://bit.ly/3ikyIU3 ،2021مارس/آذار  16العربي الجديد، حكومة الد��بة آليات التشكيل وتحديات اإلنجاز،  80

 https://bit.ly/3ikyIU3 المصدر السابق، 81

82RT  ،2021سبتمبر/أيلول    9، البرلمان الل�بي يقر مشروع قانون اال�تخابات الرئاسية  ،https://bit.ly/3oiObI6   
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الق اب  وَسَيسمح  النوَّ مجلس  أصدره  الذي  ة  الرئاسيَّ باال�تخابات  الخاص  انون 
للمسؤولين الحالّيين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقًتا من مناصبهم قبل 

 ثالثة أشهر من موعد اال�تخابات.  
عن   مؤقًتا  التنحي  حفتر  خليفة  أعلن  القانون،  هذا  النواب  مجلس  إصدار  وفور 

بـ"القائ ى  ُيسمَّ ما  ة منصب  الرئاسيَّ لال�تخابات  الترشح  بهدف  للجيش"،  العام  د 
 83.ديسمبر/كانون األول   24المقررة في  

ها المجلس األعلى للدولة، و�ين  وُتعد هذه إحدى نقاط الخالف �ين قوانين أعدَّ
البرلمان، حيث تشترط قوانين المجلس على المترشح للرئاسة أو لعضوية مجلس  

أفراد   أالَّ يكون من  ة  العسك�� األمَّ َسة  ، وأن يمضي عامان على األقل  ةالمؤسَّ
 على ا�تهاء خدمته. 

س بموجب ا�فاق عام   ، 2015واعتبر المجلس األعلى للدولة في لي�يا الذي تأسَّ
عرقلة   بغرض  يملكها  بالقانون قدًما مستخدًما سلطات ال  أن عقيلة صالح دفع 

الصادر   القانون  َعدَّ  كما  القادمة،  االتفاق اال�تخابات  لتجاوزه  مع�ًبا  قانوًنا 
 84.السياسي

َيِتم   ك �إجراء استفتاء شعبي على مسودة دستور  وكان المجلس األعلى يتمسَّ
اب    -برئاسة عقيلة صالح-�نظيم اال�تخابات وفًقا له، وَ�رفض سعي مجلس النوَّ

ة إلجراء اال�تخابات  85.إلى إقرار قاعدة دستو��َّ
ح عضو المجلس األع لى للدولة، "فتح اهلل الس��ري"، أن َحلَّ الخالف �ين  وقد َصرَّ

ة  86.المجلسْين يكون بتشكيل لجنة مشتركة للتوافق حول القوانين اال�تخا�يَّ
على   والدولة  النواب  مجلسْي  �ين  التوافق  هي  األهم،  المرحلة  أن  وأضاف 

إلجراء   المناسبة  الظروف  وتهيئة  وإصدارها  مع  القوانين  بالتنسيق  اال�تخابات، 
 .ةالعليا لال�تخابات، والعمل الجاد مع حكومة الوحدة الوطني  ةالمفوضي 

الرئاسي  اال�تخابات  تواجه  التي  التحديات  أن  د  َسّن    ةوالتش��عي   ةوأكَّ تكمن في 
لالستحقاق    ةوالسياسي   ةواالقتصادي  ةوتهيئة الظروف االجتماعي   ةقواعد توافقي 
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يجعل إجراء    ةوالدولي   ةواإلقليمي   ةوافق �ين األطراف اللي�ي المقبل، ألن فقدان الت 
 اال�تخابات حلًما يصعب تحقيقه.

 ردود فعل المجتمع الدولي   •

التوترات األخيرة في المشهد الل�بي، حفزت المجتمع الدولي للتأكيد على أن  
العام  نهاية  المقرر  موعدها  في  اال�تخابات  �إجراء  مرهون  لي�يا  في  االستقرار 

2021  . 
"��تشارد   لي�يا  لدى  الخاص  المبعوث  األميركي،  السفير  ذكر  ما  وفق  ذلك  جاء 
العاصمة  شهدتها  مسلحة  اشتباكات  على  تعق�ًبا  له،  تغ��دة  في  نورالن"، 

 طرابلس.  
مسؤولي وأضاف   األطراف  جميع  من  ون  السياسيُّ الزعماء  ل  االتفاق   ة"َيتحمَّ

�تخابات في موعدها"، مشيًرا إلى  الفوري على َحلٍّ وسٍط يسمح �إجراء تلك اال 
ة"  87.أن بالده "ستدعم هذه العمليَّ

د أكَّ الخارجي   كما  للشؤون  األعلى  المفوضي   ةالممثل  رئيس  ،  ةاألورو�ي   ةونائب 
األوروبي،   االتحاد  بعثة  نشرته  �يان  بو��ل"، في  سبتمبر/أيلول، على    8"جو��ب 

ة، وإع َسات اللي�يَّ ة المؤسَّ ة تجديد شرعيَّ ة، واستقرار  أهميَّ ادة تأكيد السيادة اللي�يَّ
 88.البالد لكلِّ شعبها 

ك   د للمسؤولين في طرابلس على تمسُّ وأوضحت البعثة في �يانها أن بو��ل شدَّ
االتحاد األوروبي بسيادة لي�يا واستقاللها، وعزمه المساهمة في إحالل السالم  

ة.  واالستقرار في البالد في هذه المرحلة المهمَّ
أ حكومة  إالَّ  مع  صراعه  أ�ناء  واضحة  َبَدت  التي  ة"  "اإلقليميَّ حفتر  تحالفات  ن 

اج من قبل، قد تدعم َمَسار اإلصرار على   الوفاق الوطني السابقة بقيادة فا�ز السرَّ
ة".   القانون اال�تخابي الذي يسمح له بالترشح، من أجل إدارة الصراع بط��قة "سلميَّ
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 ي المحور الثالث: االقتصاد العرب
َحلٍّ سياسي   إلى  ل  التوصُّ عبر  لي�يا  دائرا عن تهدئة األوضاع في  الحديث  زال  ما 
ة مع مصر، التي   ات اقتصاديَّ وإعادة إعمار بعض األجزاء المدمرة، وكذلك ا�فاقيَّ

 ُتَعد أهم دول الجوار.
لي�يا إلى  عامل  مليون  بنحو  ة  المص��َّ العمالة  تتدفق  أن  خالل  89وُينتظر  من   ،

المشروعات تمَّ االتفاق عليها �ين البلدْ�ن خالل المرحلة الماضية، مجموعة من  
بما َ�بعث األمل في أن تشهد البالد حالة من الهدوء السياسي واألمني، والذي  
ة هناك، ولكن تظل حالة عدم اليقين مسيطرة   ة األوضاع االقتصاديَّ تحتاجه بشدَّ

ة في ضوء التجارب السابقة.  على األوضاع اللي�يَّ
ا في لبنان، فقد تمَّ تكليف "نجيب ميقا�ي" بتشكيل الحكومة وهو واحٌد من  أ مَّ

الوزراء   رئيس  دور  ى  أدَّ والذي  المرموقة،  ة  واالقتصاديَّ ة  السياسيَّ ات  الشخصيَّ
ة غير مرة، كما أنه شغل منصب الو��ر في حكومات سابقة، فضًال  لمراحل ا�تقاليَّ

 ناك. عن أنه واحٌد من كبار رجال األعمال ه
ة الوصول التفاق   ويتحدث البعض عن أن ميقا�ي سيكون رجل المرحلة إلنهاء قضيَّ
إدارة  المباشر مع  التواصل  حالة  بالفعل  بدأت  الدولي، حيث  النقد  مع صندوق 

بنحو   ة  خاصَّ َسْحب  حقوق  على  لبنان  حصول  عن  وأعلن  مليار   1.13الصندوق، 
 90 .دوالر

التي   ة  األمر ليس بالسهولة  ة واجتماعيَّ لها البعض، فهناك معضلة اقتصاديَّ يتخيَّ
تها، خالل توليه مسؤولية  في لبنان، فهل َسينجح ميقا�ي في التخفيف من ِحدَّ

ام المقبلة.  الحكومة؟ هذا ما َستجيب عنه األيَّ
ة حفل بها شهر سبتمبر/أيلول   ة موضوعات وقضايا اقتصاديَّ ، منها ��ارة  2021وثمَّ

دولي للسودان، وكذلك مشكالت العجز المائي في كل من تونس  رئيس البنك ال
 والعراق ومصر. 
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ينبئ   مما  األسعار،  في  ة  تصاعديَّ حركة  شهدت  ة  الدوليَّ النفط  سوق  أن  كما 
ة.  ة النفطيَّ ة في الدول العر�يَّ ن األوضاع الماليَّ  بتحسُّ

ة   إالَّ أن تق��ر الشهر سيركز على ثالث موضوعات، هي: العرب والوفرة النفطيَّ
ع في الد�ون بتونس، والموضوع األخير، هو مدى نجاح  الُمنتظَرة، واستمرار التوسُّ

ة.  الجزائر في االستفادة من المدخرات المحليَّ

ة الُمنتظَرة  •  العرب والوفرة النفطيَّ

ة   7يمكن أن نطلق على آخر   سنوات، بأنها "السبع العجاف"، بالنسبة للدول العر�يَّ
ة انهيار لألسعار، استمرت  ة، من عمليَّ ة، نظًرا لما ألمَّ به في السوق الدوليَّ النفطيَّ

 . 2021وحتى منتصف  2014من منتصف 
سقف   المست  حتى  ة،  الدوليَّ السوق  في  النفط  أسعار  تحركت  مؤخًرا،  ولكن 

دوالرا لخام برنت، وهو ما جعل بعض التقديرات تذهب إلى أن موجة ارتفاع   80الـ
، وأن األسعار في عام  2021سعار، ستستمر خالل الشهور المتبقية من عام  األ

 دوالرا للبرميل.   90، ستصل إلى  2022
دوالرا    90وذهبت توقعات بنك "جولدمان ساكس"، إلى أن تالمس أسعار النفط  

عام   مطلع  مما  2022في  برودة  أشد  العام  هذا  الشتاء  يكون  أن  بافتراض   ،
 91.ب على النفطَسُيساعد على ��ادة الطل

الفترة   خالل  المتوقعة  أو  حالًيا،  المتحققة  ال��ادة  ر  تفسِّ أخرى  تقديرات  ة  وثمَّ
من   كالًّ  وأن  العالمي،  السوق  في  الطلب  ب��ادة  النفط،  أسعار  في  القادمة 
إلى   ي  َسيؤدِّ النمو االقتصادي، وهو ما  أميركا والصين ح��صتان على استمرار 

 استمرار الطلب على النفط.  
من جهٍة أخرى، توقعت "أوبك" (منظمة الدول المصدرة للنفط) أن ي��د الطلب  

ة توقعات بأن يصل الطلب  2021على النفط خالل الربع األخير من عام   ، وأن ثمَّ
ا، وهو المعدل الذي كان سائًدا نهاية عام   99العالمي إلى   مليون برميل �وميًّ

 92  .، وقبل جائحة كورونا2019
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ة، سيكون له مردود مزدوج  وبال شك أن ار تفاع أسعار النفط في السوق الدوليَّ
ة.  على المنطقة العر�يَّ

للنفط،   المنتجة  ة  العر�يَّ الدول  على  ا  إيجا�يًّ المردود  هذا  سيكون  ناحيٍة  فمن 
ات   االقتصاديَّ هذه  معظم  ألن  النفط،  أسعار  تدني  بسبب  ا  ماليًّ أرهقت  والتي 

 بشكل رئيس.  لألسف الشديد، تعتمد على النفط 
ألن  للنفط،  المستوردة  ة  العر�يَّ الدول  على  ا  سل�يًّ األسعار  ارتفاع  سيكون  كما 
ل ��ادة الكثير من األعباء، فهي تعاني من الد�ون وعجز   وضعها المالي ال َيتحمَّ

 ميزان المدفوعات بشكل دائم. 
عمل  كما أنها لم تستفد من انخفاض أسعار النفط الفترة الماضية، حيث لم تقم ب

ة من النفط الرخيص.   مخزونات إسترا�يجيَّ
ة (العراق، لي�يا، الجزائر) أن   ة النفطيَّ يتوقع لدول الخلي�، وغيرها من الدول العر�يَّ

سقف   عند  البرميل  سعر  ظل  طالما  المحدود،  المالي  اليسر  من  فترة    80تبدأ 
ات هذ ه الدول، دوالرا، إذ يمكن أن يساعد هذا الوضع في تخفيف العجز بميزانيَّ

ة.  ة أو الخارجيَّ  ويمكنها من خفض سقف اللجوء للد�ون سواء المحليَّ
دوالرا، حسبما ذهبت إليه بعض التوقعات، سي��د   90وصعود أسعار النفط إلى  

ة، ولكن هناك دول َستظل تعاني   ة العر�يَّ ن الوضع المالي للدول النفطيَّ من تحسُّ
ات هذه من وضع مالي سلبي، مثل البح��ن، والكويت  ، ألن سعر التعادل لميزانيَّ

 دوالر. 100الدول في وضعها المالي الحالي يتطلب وصول سعر البرميل إلى  
ة، والوصول إلى حالة الوفرة من عوائد   ولكن حلم العودة إلى الفوائض النفطيَّ
ة   ة للدول النفطيَّ النفط، لتتزايد أرصدة النقد األجنبي، أو أرصدة الصناد�ق السياديَّ

ة، ستكون مرهونة على ما �بدو بتجاوز سعر النفط حاجز الـال  دوالر.  100عر�يَّ
ارتفاع  بسبب  متعددة  ات  تحديَّ أمام  فستكون  ة،  النفطيَّ غير  ة  العر�يَّ الدول  ا  أمَّ
َستتحقق في   التي  ال��ادة  بسبب  التضخم،  تصاعد معدالت  منها  النفط،  أسعار 

ات بعض الدول  تكلفة الوقود، كما َستؤدي هذه ال��ادة إلى   العجز في ميزانيَّ
ا.  ة، والتي ال تزال تقدم دعًما للوقود، ولو جزئيًّ  غير النفطيَّ



 
 
   دــ��ـ ــ الشــعب يـ                            

 

الخلي�  بمنطقة  مرتبطة  ولكنها  الدول،  لهذه  متوقعة  استفادة  ة  ثمَّ ولكن 
ع  ة، والتي قد تتجه مع ��ادة أسعار النفط إلى ��ادة اإلنفاق العام، والتوسُّ النفطيَّ

 في االستثمار.
بحركة    وهو الدفع  أو  ة،  النفطيَّ غير  ة  العر�يَّ الدول  من  عمالة  جلب  يتطلب  ما 

ة، مثل مصر وتونس والمغرب واألردن،  ة غير النفطيَّ ة للدول العر�يَّ السياحة الخليجيَّ
 وغيرها.

هذه السينا��وهات ستتوقف على أم�ْ�ن: األول رغبة المستهلكين الكبار (أميركا 
ة   ة والصين والدول الصناعيَّ الكبرى) في أن تكون أسعار النفط في السوق الدوليَّ
دون   محدد،  سقف  الفترة    80عند  خالل   (+ (أوبك  ا�فاق  أداء  وكذلك  دوالرا، 

إلى   ي  تؤدِّ بحيث  بالسوق،  المعروضة  ات  الكميَّ على  يحافظ  وبما  القادمة، 
 استمرار موجة ارتفاع األسعار، وبما يحقق مصالح الدول المنتجة. 

 وسع في الد�ون بتونس استمرار الت •

ة   االقتصاديَّ األوضاع  تظل  تونس،  في  الواضح  غير  السياسي  الوضع  ظل  في 
ة للدولة هناك، على الرغم من القرار  ة ما يتعلق بالموازنة العامَّ مضطربة، وبخاصَّ

، 93األخير للرئيس التونسي "قيس سعّيد"، بتكليف "نجالء بدون" بتشكيل الحكومة
اعتبا يمكن  سّيدة  بأحد  وهي  ما  بشكل  ترتبط  كانت  وإن  التكنوقراط،  من  رها 

ة بالتعليم.  مشروعات البنك الدولي المعنيَّ
�وليو/تموز   في  سعّيد  قيس  قرار  وَحلِّ  2021وتسبب  البرلمان،  تعطيل  بشأن   ،

مسارات   وعطل  االقتصادي،  المشهد  إرباك  في  أخرى،  وإجراءات  الحكومة، 
الذي   الدولي،  النقد  صندوق  مع  على  التفاوض  للحصول  ُتِعد  الحكومة  كانت 

 مليارات دوالر منه.  4قرض بنحو 
ة في تونس، أصدرت تق��ًرا لها مؤخًرا، �وضح وضع  ولكن وزارة االقتصاد والماليَّ
�وليو/تموز   بنهاية  بلغ  للبالد  العام  الد�ن  أن  فيه  جاء  هناك،  ة  العامَّ ة  المد�ونيَّ

  21.9مليار دوالر)، منها    35.64(مليار دينار، وهو ما يعادل    99.09، نحو  2021
ة، و ة. 13.7مليار دوالر د�ون خارجيَّ  مليار دوالر د�ون محليَّ
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،  2021ومما أفاد به التق��ر أن الحكومة اقترضت خالل الشهور السبع من عام  
 مليار دوالر، لسد عجز الموازنة خالل هذه الفترة. 3.15نحو 

لعام، تقدر حجم التمو�ل المطلوب  التي أعدت قبل بداية ا  2021وكانت موازنة   
 94.مليار دوالر 6.86لسداد عجز الموازنة عند 

أغسطس/آب   مطلع  له  تص��ح  في  أشاد  التونسي  الرئيس  أن  بالذكر  والجد�ر 
تفي  2021 لكي  ا،  ماليًّ دعًما  لبالده  مت  قدَّ التي  الصديقة  الدول  ببعض   ،

ة.   بالتزاما�ها الماليَّ
تلك   ُيَسمِّ  لم  غير  ولكنه  أمر  وهو  ة،  الماليَّ المساعدات  له  مت  قدَّ التي  الدول 

ة، من المفترض أن يكون المجتمع فيها على   مفهوم في ظل تجربة ديمقراطيَّ
ة للدولة ة العامَّ ة في أمر يتعلق بالميزانيَّ ة، وبخاصَّ  95.�ّينة تامَّ

ة، لمجرد مرة واحدة، بل    ولن يكون األمر فيما يتعلق باالستعانة بالمساعدة الماليَّ
ة، فهل َسينجح الرئيس التونسي،  ة في الحالة التونسيَّ سيكون شبه دائم، وبخاصَّ

ة البالد؟  ا، بحيث ال يحتاج لوجود عجز في ميزانيَّ  بالعبور ببالده اقتصاديًّ
أو  التونسي، بحيث تكون موارده متوازنة،  إنعاش االقتصاد  َسينجح في  أنه  أم 

ة؟ تحقق فائضا بعد سداد النفقات   العامَّ
وهل يستمر قيس سعيد في الحصول على تمو�ل من الدول الصديقة، والتي بال 

 شك ستقدم هذه المساعدات في شكل قروض، وإن كانت بسعر فائدة أقل؟ 
ة، أن العجز تم تغطيته عبر االقتراض. وعلى   وأظهرت �يانات وزارة االقتصاد والماليَّ

لي، مرهون باالستقرار السياسي، ما �بدو فإن دخول تونس سوق االقتراض الدو
 الذي ال يلوح في األفق. 

ة،   ها البعض مخالفة دستو��َّ فخطوة تكليف نجالء بدون بتشكيل الحكومة، َعدَّ
ة،  �ينما اعتبرها آخرون مدخًال لتخفيض تكلفة االقتراض لتونس في السوق الدوليَّ

نقطة    840، لتصل إلى  2021سبتمبر/أيلول    28والتي صعدت بشكل ك�ير في  
ة. ة في السوق الدوليَّ  أساس، فضًال عن تراجع قيمة السندات التونسيَّ
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ة حالة من   السياحة، وثمَّ وكما هو معلوم فإن تونس تعتمد بشكل ك�ير على 
إجازة  قضاء  أو  السنة،  نهاية  عطلة  خالل  ة  األورو�يَّ السياحة  لموسم  اال�تظار 

 الشتاء. 
المتخذة تجاه فيروس كورونا في تونس  ولكن هذا األمر، يتوقف على اإلجراءات  

من جهٍة، ومن جهٍة أخرى، نجاح البالد في تحقيق حالة من االستقرار السياسي 
 قبل بدء موسم السياحة. 

إدارة ملفها االقتصادي  تعثرا في  تعاني  التي كانت  تونس  إن  القول  ويمكن 
ة، دخلت مرحلة جديدة لُيضاف الملف السي  ة وخارجيَّ اسي بتعقيدا�ه ألسباب داخليَّ

ة في  إلى األزمة االقتصادية، لتنتظر البالد المجهول خالل الفترة القادمة، وبخاصَّ
َسة القضاء.  ظل تغييب البرلمان، والتدخل في مؤسَّ

ة  •  مدى نجاح الجزائر في االستفادة من المدخرات المحليَّ

الل بالده  نية  عدم  على  دائما  تّبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  جوء   �ؤكد 
اإلنفاق  ترشيد  على  َستركز  ة  االقتصاديَّ السياسة  وأن  الخارجي،  لالقتراض 

د مؤخًرا.   واالستيراد، وأنها َستعتمد على االقتراض الداخلي، وهو ما تجدَّ
ة تقدر بنحو   تّبون بأن أروقة االقتصاد الموازي لد�ها كتلة ماليَّ ح  مليار   90وَصرَّ

 ، وأنه َسُيستفاد منها لالستغناء عن االقتراض الخارجي.  96دوالر
ة للجزائر انخفضت إلى   مليار    31وَحَسب تص��حا�ه األخيرة، فإن الواردات السلعيَّ

 مليار دوالر. 60دوالر، بعد أن كانت بحدود 
ة حادة،    وبال شك أن هذا التخفيض جاء في ضوء ما تمر به الجزائر من أزمة ماليَّ

ة، منذ منتصف عام بسبب تدني   .2021أسعار النفط في السوق الدوليَّ
يتم  أن  هو  ة،  السلعيَّ الواردات  فا�ورة  تخفيض  يخصُّ  فيما  المستفاد،  والدرس 
ه لتبني ما ُيعَرف بسياسة إحالل الواردات،  االستمرار في هذه السياسة، والتوجُّ

أ يمكنها  التي  ة،  المحليَّ الصناعات  من  العديد  بقيام  يسمح  قيمة بما  تكون  ن 
النا�ج المحلي للبالد، فضًال عن توفير فرص عمل دائمة ومستقرة،  مضافة في 

 وكذلك تقليص العجز في ميزان المدفوعات. 
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النقد   ات  احتياطيَّ من  رصيٌد  لد�ها  توفر  قد  عقود،  منذ  ة،  نفطيَّ كدولة  والجزائر 
ر في عام    مليارات دوالر. 203بنحو   2013األجنبي ُقدِّ

ة، تراجع هذا االحتياطي ولكن مع أز  مة تدني أسعار النفط في السوق الدوليَّ
�وليو/تموز    44إلى   في  دوالر  الواردات 2021مليار  تمو�ل  بسبب  وذلك   ،

البالد من الدول التي تعتمد   ة، وكذلك تمو�ل عجز الموازنة، حيث تعتبر  السلعيَّ
من الصادرات  بالمئة  95على النفط كمصدر رئيس للدخل، ويمثل النفط أكثر من 

ة للجزائر.   السلعيَّ
ة  والتحدي هنا أمام الجزائر، هو أنه كيف تستفيد بشكل رئيس من الكتلة الماليَّ
المطلوب   الوحيد  العامل  هو  الفائدة،  سعر  فليس  هناك،  الموازي  لالقتصاد 

 لتشجيع أصحاب هذه األموال على إدراج أموالهم في االقتصاد المنظم.
ترتب  أخرى،  عوامل  خطط  فهناك  وجود  ضرورة  وكذلك  ة،  الحكوميَّ باإلدارة  ط 

ة، لتكون االستفادة المرجوة ك�يرة من هذه األموال.   استثما��َّ
التي  ة  الماليَّ األزمة  خالل  األموال،  هذه  من  االستفادة  فقط  المطلوب  ليس 
ة لتحو�ل هذه األموال لالقتصاد  تعيشها الجزائر، ولكن المطلوب اعتماد إسترا�يجيَّ

 المنظم.
ولعل القضاء على الفساد داخل أروقة االقتصاد الجزائري سيكون أهم العوامل،  

 التي تساعد على نجاح مساعي الحكومة في االستفادة من تلك األموال. 
ة لالقتصاد الموازي بالجزائر، إلى وجود   يحتاج النجاح في الوصول للكتلة الماليَّ

تلك المدخرات، وبدون ذلك،   نوع من الثقة �ين الحكومة والقطاع العائلي صاحب
 َستظل األموال في مسارا�ها خا�ج االقتصاد المنظم.

في    المدخرات  هذه  أصحاب  مشاركة  خالل  من  إالَّ  الثقة  هذه  تتحقق  ولن 
المقترحة   لألعمال  المنظمة  التش��عات  صدور  وكذلك  الستثمارها،  التخطيط 

إلى  األموال  تلك  ه  توجَّ أن  األفضل  ومن  منها،  ة،    لالستفادة  إ�تاجيَّ مشروعات 
ة.  ة أو إ�تاجيَّ  سواء كانت خدميَّ

و�رى مراقبون أنه من الخطأ توظيف هذه األموال فقط في سد عجز الموازنة،  
ألنه في هذه الحالة، لن تحقق قيمة مضافة لالقتصاد الجزائري، بل ستكون عبًئا  
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ألصحابها أخرى  مرة  سدادها  مطلوب  سيكون  حيث  ة،  العامَّ الموازنة  ، على 
ل الفوائد التي ستدفع للمدخ��ن.   وكذلك تحمُّ

ن في أسعار النفط، فرصة لتتحلل الحكومة من   وُيخشى أن تكون بداية التحسُّ
خطتها للتقشف، وكذلك ترشيد االستيراد، أو االنصراف عن االستفادة من الكتلة 

ة لالقتصاد الموازي.   الماليَّ
ة، َوَصل إلى سقف الـ  دوالرا، ويتوقع   80فسعر برميل النفط في السوق الدوليَّ

إلى   يقفز  بداية    90أن  في  للبرميل  صانع 2022دوالرا  يشجع  قد  ما  وهو   ،
ف مرة أخرى في ضوء   للوراء، والتصرُّ العودة  ة هناك على  السياسة االقتصاديَّ

ة.  الوفرة النفطيَّ
ة التي مرت بها الجزائر منذ عام  والدرس المستفاد من األزمة الما ة واالقتصاديَّ ليَّ

 ، يفرض على صانع ومتخذ القرار، أالَّ تتكرر هذه األزمة.2015
و�رى كثيرون أنه ال بد من االنطالق ليكون االقتصاد الجزائري متنوًعا من حيث  

اقتصا على  ة  السل�يَّ وتأ�يرا�ها  ة،  الخارجيَّ التقلبات  لتفادي  المختلفة،  د  األنشطة 
 البالد.
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ة  المحور الرابع: الحالة الفك��َّ
 يتناول المحور الفكري لشهر سبتمبر/أيلول موضوعين، هما: 

أوًال: في ذكرى اليوم العالمي للسالم.. السالم في اإلسالم وواقعه في العالم  
 العربي.  

خ سبتمبر/أيلول من كل عام؛ لترسي   21َيحتفل العالم باليوم الدولي للسالم في  
 المثل العليا للسالم �ين جميع الشعوب واألمم وداخل كل منها.  

ولكن على عكس ذلك، نرى واقع العالم العربي وما حلَّ بشعوبه من قتل ودمار  
وتش��د، في س�يل اإلبقاء على األنظمة المستبدة برضا ومعاونة الدول الكبرى.  

 فأيُّ سالم ي��دونه؟! 
 لحرب استثناء. فلماذا كل هذا العداء؟  والسالم في اإلسالم هو األساس، وا

 ثانًيا: رحيل المؤرخ الك�ير قاسم عبده قاسم.  
رحل عن عالمنا المؤرخ الموسوعي، والمترجم، األستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم، 

 بعد حياة مليئة بالعطاء في ميدان البحث التا��خي. 
م للمكتبة حوالي   ا ومترجًما، ب  40لقد قدَّ ل إنَّ البعض يعتبره أحد أهم  كتاًبا، مؤلفًّ

في   يجمع  وهو  العش��ن.  الق�ن  من  األخير  الربع  منذ  التا��خّية  المدرسة  اد  روَّ
 كتابا�ه �ين مهمة رجل التا��خ، ومهمة رجل الفكر.  

أوًال: في ذكرى اليوم العالمي للسالم.. السالم في اإلسالم   •
 وواقعه في العالم العربي  

أيلول/سبتمبر من كل عام.    21لدولي للسالم في  يحتفل العالم أجمع باليوم ا
حيث خّصصت الجمعّية العامة لليونسكو (منظمة األمم المتحدة للتر�ية والعلم 
واألمم  الشعوب  جميع  �ين  للسالم  العليا  المثل  لترسيخ  اليوم  هذا  والثقافة) 

 وداخل كل منها. 
ار الجمعية العامة ؛ حيث تمَّ بموجب قر1981وبدأ االحتفال بهذا اليوم فى العام  

الجلسة   موعد  مع  متزامًنا  ليكون  بالتحديد،  اليوم  هذا  اختيار  المتحدة  لألمم 
ثالثاء من شهر   �وم  ثالث  ُتعقد كل سنة فى  التى  الجمعية،  لدورة  االفتتاحية 

 97.سبتمبر/أيلول من كل عام
 

 https://bit.ly/3F4fkUWموقع األمم المتحدة، اليوم الدولي للسالم،   97
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القوية   الدول  تفرضها  التي  الصراعات  أن  أم  العالم  ا هناك سالم في  فهل حقًّ
 ي التي تسود. ه

كما �رى البعض أنَّ التنازع وعدم االستقرار ال يكون إالَّ في دول العالم الثالث 
الش�ق   الكبرى في  الدول  العربي"، وأنها تدفع ثمن صراعات وأطماع  "الوطن 

 األوسط.
فلطالما كان الوطن العربي بؤرة صراع لمختلف قوى العالم قديًما وحديًثا، لما 

 98.ثروات ط�يعية وبحكم موقعه الجغرافي المتمّيز وعمقه التا��خييمتلكه من  
 السالم في اإلسالم: 

ا�صاًال وثيًقا بط�يعته، وفكرته   فكرة السالم في اإلسالم أصيلة عميقة، تتصل 
الكلية عن الكون والحياة واإلنسان. هذه الفكرة التي ترجع إليها نظمه جميًعا؛  

 99.هوتلتقي عندها تش��عا�ه وتوجيها�
السالم في اإلسالم هو القاعدة الدائمة، والحرب هي االستثناء الذي يقتضيه 
ل في د�ن اهلل الواحد، بالبغي والظلم، أو بالفساد   الخروج عن هذا التناسق الُممثَّ

 واالحتالل. 
الحرب   لغير اهلل، فترده  العباد  تع�يد  الفساد  الشرك باهلل، وأفسد  الظلم  وأظلم 

إلى   ويكوَن الموقوتة  فتنة  تكون  ال  {حتى  الواجب:  والصالح  الدائم  التناسق 
ه هلل} [سورة األنفال: اآلية   ].39الد�ُن كلُّ

األرض   في  تثير  التي  األسباب  معظم  األولى  الخطوة  منذ  ينفي  فاإلسالم 
 الحروب، ويستبعد ألواًنا من الحرب ال يقر بواعثها وأهدافها. 

بت  اإلسالم   �بدأها  األولى  [سورة  والخطوة  أحد}  اهلل  هو  {قل  اإلله  وحيد 
]. وبذلك �بتُّ أسباب الفرقة والخالف في مصدر الكون األول.  1اإلخالص: اآلية 

 و�رفع أسباب الفساد والصدام في صميم الناموس. 
اإلسالم يستبعد الحروب التي تثيرها القومية العنص��ة، وهو يقرر أن الناس كلهم  

من نفس واحدة، وأنهم جعلوا شعوًبا وقبائل من أصل واحد، وأنهم خلقوا كلهم  

 
 https://bit.ly/3kSjgjxج��دة األنباء، السالم في العالم العربي،  98
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ليتعارفوا. {يا أ�ها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأ�ثى وجعلناكم شعوبا وقبائل  
 ]. 13لتعارفوا} [سورة الحجرات: اآلية 

االستعمار  حروب  والمنافع:  المطامع  تثيرها  التي  الحروب  اإلسالم  ويستبعد 
 واسترقاق المرافق والرجال. واالستغالل، والبحث عن األسواق والخامات  

فاإلسالم َيُعد البش��ة كلها وحدة متعاونة، بل َيُعد الكون كله وحدة غير متنازعة  
األهداف، وهو يأمر بالتعاون على البر والتقوى ال على اإلثم والعدوان. وال فا�ق  
�ين جنس أو لون أو عقيدة في االستمتاع بعدل اهلل في ظل ش��عة اهلل، في 

 الذي قرره اهلل عز وجل. النظام 
 الحرب في اإلسالم:  ●

لقد جاء اإلسالم ليحقق العدالة في األرض قاطبة، ويقيم القسط �ين البشر عامة. 
 فَمن بغى وظلم وجانب العدل، فقد خالف عن كلمة اهلل.  

واإلسالم يدعو المسلمين إلى دفع الظلم كافة؛ عن أنفسهم وعن كل مظلوم  
 يعتدوا هم وال �بغوا في أ�ناء رد العدوان {وقا�لوا  ال يملك له دفًعا، على أالَّ 

[سورة   المعتد�ن}  يحب  ال  اهلل  إن  تعتدوا  وال  يقا�لونكم  الذ�ن  اهلل  في س�يل 
 ].190البقرة: اآلية 

الحفاظ   نوًعا من  بها  ُتحِدث  التي  القوة  تحرص على  الكبرى  الدول  وإذا كانت 
عدم استخدامها في االعتداء مع حسن الظن ب -على ه�بتها ووجودها ومصالحها  

 فكيف ال يحق للمسلمين أن يكونوا أقوياء. -والبطش
 - فإعداد القوة واجب؛ ليكون في األرض سلطة عليا ترد الشارد�ن عن الحق إليه   

مع األخذ في االعتبار أنه {ال إكراه في الد�ن قد ت�ين الرشد من الغي} [سورة  
لبغي والعدوان، وتحفظ على اآلمنين  وتوقف الطغاة عن ا  -]256البقرة: اآلية  

أمنهم وسالمتهم، وُتِعز كلمة اهلل عن االستخفاف والهوان، وُتِقر سلطان اهلل  
بالسلطان. {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن    -سبحانه  -في األرض، وتفرده

 ]. 60رباط الخيل ترهبون به عدو اهلل  وعدوكم} [سورة األنفال: اآلية 
لم اإلسالم  واالستغالل    حروب  لالستعمار  وال  الد�ن،  على  الناس  إلكراه  تكن 

به   جاء  الذي  الخير  وإيصال  األرض.  في  اهلل  لكلمة  إعالًء  كانت  إنما  واإلذالل، 
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واألمن  العدالة  وبتحقيق  واالقتناع.  الرضا  ط��ق  عن  كافة  للناس  اإلسالم 
 100.والسالم

نت مبادئ اإلسالم األساسية ثورة حقيقية كامل ة، ُتَعد أكبر ثورة تحر��ة لقد تضمَّ
عرفتها البش��ة، ثورة على ربو�ية العباد للعباد، وأخرى على الظلم بكل صنوفه 
وأنواعه، وفي كل ميادينه ومجاالته؛ وثورة على النظم والحكومات واألوضاع 
التي تسند هذا الظلم، وتستبقيه لحساب فرد على جماعة في صورة حاكم أو  

ع طبقة  لحساب  أو  ورأسمالّيين مستغل،  إقطاعّيين  صورة  في  طبقة  لى 
 101.وصعاليك! أو لحساب دولة على أخرى في صورة محتلين ومستعم��ن 

 فكيف كان السالم في العالم العربي؟ 
المتأمل في واقع العالم العربي يفجع لما آلت إليه حقيقة الشعوب في هذه  

على هذه الشعوب    البالد، بعد أن مزقها االستبداد والديكتا�و��ات التي سيطرت 
بدعم من الدول الكبرى، وفي أحيان بتدخل القوة الخشنة لهذه الدول، كما في 

 سو��ا ولي�يا والعراق، وغيرها. 
دون أن �نعم الشعوب العر�ية بح��تها، وحقها    - أو بعضها- وحالت الدول الكبرى  

 في اختيار من يحكمها. 
رت هذه الشعوب عن اختيارها، وأقدمت  على اختيار حاكم ذي خلفية وعندما عبَّ

 تآلبت قوى الشر حتى أجهضت هذه التجربة. –مصر نموذًجا   –إسالمية 
القالقل،   له  وصنعت  سياسته  في  وتدخلت  إالَّ  بلًدا  الغر�ية  القوى  تترك  ولم 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة حتى تحافظ على مصالحها في هذه الدول أوًال. 
سيطرة    إلى  ذلك  ى  أدَّ وإن  إسالمية؛  خلفية  ذو  حاكم  يأ�ي  ال  حتى  وثانًيا، 

لم  ولهذا  الدول.  لهذه  المضمون والؤهم  ام  الحكَّ أو  الحكم،  على  المستبد�ن 
 �نعم "غال�ية" البالد العر�ية بالح��ة وال باالستقرار، فمن أ�ن يأ�ي السالم؟   

يحدث في سو��ا؛   ما  "المزعوم" مع  السالم  لشعبها  أ�ن  قتل  مرأى  –من  على 
كله العالم  من  لتدعم    –ومسمع  الكبرى  الدول  تتدخل  إنما  فحسب،  هذا  ليس 

 الديكتا�ور المستبد في قتل الشعب وإبادته؟! 
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ته عليه ويالت  أ�ن السالم الدولي مما يحدث في اليمن، وتش��د أهله، وما جرَّ
 وتش��د؟   الحرب؟ أ�ن هو مما يحدث في العراق، من قتل وتدمير وخراب

االحتالل  نير  تحت  �ئن  التي  فلسطين  في  يحدث  مما  الدولي  السالم  وأ�ن 
 اإلسرائيلي وفي لي�يا وتونس ومصر؟ 

 ثانًيا: رحيل المؤرخ الموسوعي قاسم عبده قاسم  •

 ) الشهر  هذا  عالمنا  عن  الموسوعي  2021سبتمبر/أيلول    26رحل  المؤرخ   (
ال األستاذ  قاسم"  عبده  "قاسم  المصري  بكلية والمترجم  التا��خ  بقسم  متفرغ 

ُيَعد رائًدا  1942ما�و/أيار    26جامعة القاهرة، والمولود في    -اآلداب   ، والذي 
 من رواد البحث التا��خي والدراسات التا��خية، تأليًفا وترجمة. 

ف والمترَجم. وهو يجمع في كتابا�ه   40أ�رى المكتبة بحوالي   كتاًبا ما �ين المؤلَّ
التا�� الفكر، ويجمع في بحوثه وأطروحا�ه �ين  �ين مهمة رجل  خ، ومهمة رجل 

 الحيدة والنزاهة والموضوعية.
عضو لجنة التا��خ بالمجلس األعلى للثقافة، وعضو مجلس إدارة الجمعية المص��ة  

ات المهمة في التا��خ الوسيط عموًما،   ،التا��خية  ُينظر إليه باعتباره أحد المرجعيَّ
اد المدرسة وعصر الحروب الصلي�ية بصفة   ة. بل إنَّ البعض يعتبره أحد أهم روَّ خاصَّ

 102.التا��خّية منذ الربع األخير من الق�ن العش��ن 
المؤرخ  قاسم  عبده  قاسم  الدكتور  "األستاذ  المالح":  "إ�هاب  الناقد  عنه  قال 
الجليل واألستاذ العالم المحقق والمترجم والمثقف الموسوعي صاحب التآليف  

لمرجعية القيمة. رحمه اهلل رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء عما المعتبرة والكتب ا
 103.علم ونفع وأفاد.. {إنا هلل وإنا إليه راجعون}" 
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 رؤيته حول مصر والمص�ّ�ين والقضية 
 104:الفلسطينية والمجتمع المدني

المصري في مواجهة الظلم (المص��ون ال يثورون إال للعقيدة  •
 ولقمة العيش): 

قاسم   د.  اهلل–كان  يعانيه   –رحمه  وما  بالواقع  ومرتبًطا  وفكر،  رؤية  صاحب 
المجتمع من مشكالت اجتماعية أو سياسية أو غيرها، وكان �بدي رأيه مستصحًبا 

 ذخيرته التا��خية وعلمه الموسوعي بالتا��خ.  
وعن رؤيته حول مصر والمص�ّ�ين على امتداد التا��خ؛ تحدث عن أن المصري كان  

إضراب فى  له   أول  ون  المص��ُّ م  نظَّ الظلم؛ حيث  مواجهة  الخاص في  أسلوبه 
العالم بسبب لقمة العيش؛ وكان ذلك فى األقصر عندما تأخرت روا�ب صانعي  

 التما�يل في الدولة الوسطى.  
هذه   وبسبب  وعنف،  شغب  أحداث  إلى  بأجورهم  العمال  مطالبات  وتحولت 

موار تخصيص  إلى  الفرعون  اضطر  العمال.  المظاهرات  لهؤالء  إضافية  د 
العقيدة، ولقمة  يثورون إالَّ لشيئين هما:  العصور كانوا ال  فالمص��ون فى كل 

 العيش. 

 عالقة المصري بالسلطة على مدار التا��خ:  •

العصر   وفى  والحاكم.  واألرض  المواطن  �ين  توحيد  عملية  هناك  أنَّ  وَ�رى 
إلله، حدث ذلك فى عصور  الفرعوني كان الحاكم يلعب دور الوسيط �ين البشر وا

ا في فترات الضعف، فعرفت مصر االنشقاق وتفتت الدولة،  الملوك األقوياء، أمَّ
وكانت الناس تتأ�ر بذلك بشكل خطير، الفترة نفسها شهدت أول ثورة للفالحين،  
بالتعامل  المص��ون شيًئا فشيًئا  بدأ  للحكام  المظاهرات واألخطار  وبسبب هذه 

ون يص�بون ويخطئون وليسوا أشباه آلهة.  مع الفراعنة على أنهم  بشر عاد�ُّ
اسي مثًال، لم تف�ق �ين مسلم ومسيحي عندما   وثورات المص��ين، في العصر العبَّ

ام ضعفاء وغير عادلين ت المجاعة وانعدم األمن وتولى األمور حكَّ  .عمَّ
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لك ثار الجميع، واستدعت األمور مجيء الخليفة هارون الرشيد بنفِسه لمصر، وذ 
للغاية.   مهم  درس  الفترة  هذه  وفي  البالد،  أنحاء  في  قوا�ه  ه��مة  بعد 
االحتجاجات في حينها كانت بسبب ��ادة الضرائب وعدم عدالتها مع ا�تشار الفقر.  
يتماد في مسألة   المشكلة، ولم  بدراسة أصل  المص�ّ�ين  الرشيد تهدئة  استطاع 

 العقاب أو توسيع الحروب.
عالمات    فى ظهرت  لكن  المص�ّ�ين،  سلوك  ر  تكرَّ والمماليك  الفاطمّيين  عهد 

عظماء   وسالطين  بملوك  التصاقهم  مع  ون  المص��ُّ اكتسبها  وخبرة  جديدة 
 وعادلين.

والمقدسات  مصر  عن  لدفاعه  فقط  ليس  ��برس"،  "الظاهر  عشقوا  ون  المص��ُّ
واللتصا لعدله  ولكن  والتتار؛  الصلي�يين  وجه  في  ففي  اإلسالمية  بالناس،  قه 

المواطنين  كتف  إلى  كتفه  كانت  الفيضان  وموسم  والمجاعات  األزمات 
 العادّيين. 

والمص��ون، طوال تا��خهم، كانوا يحترمون السالطين األقوياء، ولكن عندما كان  
ينهار األمن وتتدهور أحوال الناس، كانت تظهر تجمعات شع�ية مسلحة تشبه ما  

ة في عصر المماليك.   نسميه اآلن «المليشيات»، ظهر  ذلك خاصَّ
ويذهب د. قاسم إلى أن ما يمكن أن يستخلصه من هذه المراحل التا��خية أن  
المص�ّ�ين كانوا دائًما على د�ن ملوكهم، وأن المص�ّ�ين حصلوا على نوع الحكم  

ام الق�ن التاسع عشر مثًال، 2009الذي يستحقونه. ولو قارنا النظام الحالى ( ) بحكَّ
 ديم» كان أفضل وبكثير. "فما بالكم بما آلت إليه األمور اليوم؟!". فإن «الق

 لماذا تراجع الشعب المصري؟ 
هو �رى أنَّ التراجع الذي حلَّ بالمص��ين، سببه: الحكومات المستبدة، واالحتالل، 

�ونيو/ح��ران   وه��مة  إسرائيل  مع  الخلي�،  1967والمواجهات  إلى  والهجرة   ،
األميركي في   قل المصري، ونجاح المشروع الصهيونيوغزو أموال البترول للع 

قراءة   ومن  اإلبداع  من  الخالي  السيء  والتعليم  لتفكيكها،  المنطقة  اقتحام 
 واستيعاب تا��خ األجداد.

و�رى أن النخب لها دور أساسي في تح��ك الشعوب، وكانت القضية األساسية 
ام االحتالل.    هي «االستقالل المصري» أيَّ
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حقة عرفت مصر مذاهب فك��ة متنوعة مثل «الشيوعية» وظهر  وفي مرحلة ال
ا  ا حقيقيًّ ون، وكل هؤالء أنشؤوا مجتمًعا مدنيًّ «اإلخوان المسلمون»، والقوميُّ

 في القاهرة واألقاليم.

ة:   • ة الفلسطينيَّ  القضيَّ

ويذهب إلى أن المؤامرة العالمية وضعف أنظمتنا، هما اللذان تسّببا في ضياع 
 فلسطين. 

ى أن "إسرائيل" ستتفكك بعد جيل أو جيلْين بالكثير، فالقوة ال تضمن البقاء، و�ر 
ر   وهذه الدولة المصطنعة عملت كلَّ ما بوسعها في س�يل البقاء. القدس َستتحرَّ

 بسبب حماقة القوى اإلسرائيلية.

 المجتمع المدني والحضارة:  •

�وسع نطاق العمل  قال د. قاسم: إنه لتحقيق اإلصالح في العالم العربي يجب أن  
األهلي ليحل بديًال عن الحكومات في المجاالت الخدمية، وأن �نشط مؤسسات  

الح��ة   ألن  الجماهير؛  حماية  في  المدني  رأيه-المجتمع  روشتة    -حسب  هي 
 (وصفة عالجية) التا��خ للخروج من األزمة وتحقيق النهضة.  

ات، مشيًرا إلى  وأوضح أن امتالك الحكومات لكل شيء ينحرف بأهداف المؤسس
أن التعليم عندما يكون مسؤولية الحكومات وحدها يتجه لما �هواه الحاكم ال 
ام وُيعَرض   لما ينفع الناس. وذكر أن التا��خ في المدارس ُيكَتب حسب رغبة الحكَّ

رة ة وُمنفِّ  105.للطالب بط��قة ُمِملَّ

 مؤلفا�ه:  •

ا من  بالعديد  العر�ية،  المكتبة  قاسم،  عبده  قاسم  مجالي  أ�رى  في  لمؤلفات 
التا��خ والترجمة، تتجاوز األربعين كتاًبا، �ناولت جميعها التا��خ في كلِّ المراحل،  

 106.ومن أبرزها 
 . 1984قصة حضارة البداية والنهاية (جزءان)، القاهرة، عام   التا��خ الوسيط:

 . 1987، القاهرة، عام رؤية إسرائيلية للحروب الصلي�ية
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 . 1987، القاهرة، عام  المصري في عصر سالطين المماليكالنيل والمجتمع 
. عدة طبعات 1990، الكويت،  ماهية الحروب الصلي�ية، سلسلة عالم المعرفة
 في الكويت (ذات السالسل) والقاهرة (دار عين). 

: قراءة في التراث التا��خي العربي، القاهرة، عين  فكرة التا��خ عند المسلمين
 . 2001انية واالجتماعية، للدراسات والبحوث اإلنس

 . 2009: تطور الفكر والمنهج، القاهرة، قراءة التا��خ 
 ( كتاب مسموع).   من الفتح اإلسالمي حتى الحكم العثماني -تا��خ مصر 

المصورة الحضارات  سلسلة  ضمن  اإلسالمية،  العر�ية  عين الحضارة  دار   ،
 . 2013للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 

 . 2013، دار عين، لمص��ة القديمة، سلسلة الحضارات المصورةالحضارة ا

 كتبه المترجمة: •

   ،الداخل من  صدام  حكم  تحت  للعراق  صورة  الخوف  جمهو��ة 
 . 1990القاهرة، عام 

   1999تأ�ير العرب على أوروبا العصور الوسطى، عام . 
  2001الحملة الصلي�ية األولى: نصوص ووثائق، القاهرة، عام  . 
 االقتصادي الكتاب   التا��خ  دار  العثمانية،  للدولة  واالجتماعي 

 الجديد، �يروت.
   عام القاهرة،  اآلخر،  لصورة  التا��خي  التطور  وأوروبا:  المسلمون 

2007 . 
   ه، كيف غّير اإلسالم العالم الذي نعيش في   -الفتوح العر�ية الكبرى

 . 2008المركز القومي للترجمة، مصر، عام 
  الحروب الصلي�ية، ترجمة لتا��خ أوكسفورد للحروب الصلي�ية، المركز

 . 2008القومي للترجمة، عام  
   خرافة أم حقيقة؟ تأليف جون إسبو��تو، المركز   -الخطر اإلسالمي

 . 2010القومي للترجمة، عام  
  ،2015دار عين، عام الد�ن والعلم والتعليم في العصر العباسي . 
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 الجوائز التي حصل عليها:  •

االجتماعية من  العلوم  التشجيعية في  الدولة  الراحل على جائزة  المؤرخ  حصل 
ز فى اإل�تاج األدبي 1983المجلس األعلى للثقافة، عام   ، وشهادة تقد�ر للتميُّ

عام   اآلداب من مصر،  الطبقة 1985من جمعية  والفنون من  العلوم  ، ووسام 
، وجائزة الدولة للتفوق فى العلوم االجتماعية من 1983لى من مصر، عام  األو

عام   للثقافة،  األعلى  العلوم  2000المجلس  في  التقدي��ة  الدولة  وجائزة   ،
 . 2008االجتماعية عام 
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 الخا�مة 
ما زالت األزمات تطل برأسها من كلِّ مكان في العالم العربي، وال نكاد نستبشر 

ة حتى �نفجر األمور مرة أخرى.   خيًرا بهدوء َينَعم   به قطٌر من األقطار العر�يَّ
فلي�يا التي استبشر المراقبون خيًرا بسيرها في المسار الصحيح، جاء برلمان طب�ق 
بسبب  فيها  الوضع  ينفجر  والسودان  فيها،  األمور  د  لُيعقِّ حفتر  للمتمرد  الداعم 

الفات التي لم تقِض انقالب فاشل أظهر هشاشة الوضع السياسي بها وعمق الخ
 عليها ا�فاقات الفرقاء.  

بعين   ينظر  وال  الشعب  إلى  اإلساءة  في  يتمادى  المصري  النظام  زال  وما 
 االهتمام إالَّ إلى الخا�ج. 

بت فيها نخب   ة، فما زالت �نتظر الخالص من أزما�ها التي تسبَّ ا الشعوب العر�يَّ أمَّ
ة ال   ة وثقافيَّ ة وسياسيَّ ُتِعير المواطن العربي اهتماًما، وتسعى لمصالحها عسك��َّ

ة، وتتركه ُيعاني من الفقر والجهل والمرض، ويقاسي في ِظلِّ االستبداد   الخاصَّ
 والفساد.

 


