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 مقدمة 

، ونبهةح عوونس، الوو اتخه   2021شههههعهةت لهةن عرهةان لداثهة حوهةا ها موويوهة مو  ولثو  تمو   

رئثسهعا يثس عهعثة ععا اإلاراتات الوو وتهبأ عانعا ان عل لرل المسهثدن الةام را ثة  

 الوونسثة.

الوونسهثة، مما نااي  ردود نواول مو الموور السهثاعهو رتهة ال رارات ور ارعا لرل الةولة 

 البعل المورثة واإليرثمثة والةولثة وثال ال رارات.

ومو الموور االيوصهههادل نر و ال هههوت لرل االيوصهههاد الوونسهههو عاههه ل لا ، ونااي   

المعمح العامة لعيوصهههاد الوونسهههو، وترااش الماشهههرات االيوصهههاداة، والمصهههثد الم عول  

 لرمباوضات مش تاةوق الا ة.

نسههوعدا المصههادر الوو اعول لرثعا عههعثة مو ادارن االيوصههاد، ونسههواههد  مسههو بر  مما  

 مو ظل ع ه ال رارات.

م لك، مإن ا ثواثا حتمأ الملت الثانو لسهة الاع هة، ر ا الوراضهات مصهد والسهودان، ومو 

 ع ا نااي  مصثد المباوضات اثن األ را  المعاثة، ول وت مصد الل م رس األمن الةولو.

سهههاوة الرباانثة، مرل الدئثس مثاهههال لون، رئثس الوألرات األعهههبي، ن ث  مث اتو، ولرل ال

 عوا ثل الو ومة، وذلك ععة الو ار رئثس الوألرات الم رل، ععة الوريدل.

حمها لرل ال هانه  الب دل، اواهاول عههههثدن اإلمها  مومهة لبهةه، مو ذمدا ومهاته . ممها ناهاي   

من ماطري اإلامان عثواعأ حمواا، وم وماتعا مسههالة االعههو عل الث امو والو ههارل ل مة،  

 ولوامل ريثعا ونع وعا.

 ومالعادن، ندتة تطورات مثروس مورونا مو ععا البرةان العداثة.

  

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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 المحور األول: جائحة كورونا في الوطن العربي 

( المعرو  عاعهها وموروناو،  COVID-19شههعرا ما  ظعور مثروس    19عمرور نوو ما ازوة لن 

مرثون   196ة معظا دول العالا، وعرغ لةد اإلتاعات الم وابة ما ا ودل من ضدعأ ال ائو

، وول نعهااهة  ولثو  2019وهالهة وول العهالا ماه  عهةااهة األ مهة مو داسههههمبد  مهانون األول  

 .2021تمو  

وال شهههك حن السهههباق ال ل ا دل والثا وول العالا عو عهههباق الور ثح، تاتهههة ععة تصهههالة  

وعهعالت اةاةن مو ععد لةاةن والادن تهورن الخطد ال ل ظعد   مواات ثالثة من البثروس

 مش عةااة ال ائوة.

تهاتو الهةول العداثهة مو وهالهة مووعههههطهة من وثهد األتطهار ولهةد الوهاالت م هارنهة مش عهايو  

دول العهالا، اذ اعهة العراق الهةولهة األمثد من وثهد لهةد اإلتههههاعهات مو الو ن العدعو مو 

 لالمثا.  23المدتبة 

، اال حنه  عع شهههههك تخورل مبهاتن الهةول مو موااعهة الوعهات 34ألردن مو المدتبهة  ارثعها ا

 والوعا و مش المسو ةات.  

، الةول العداثة األمثد اتهههاعة عبثروس مورونا وعو العراق، 2021ندتهههة تعل  ولثو  تمو   

 واألردن، واإلمارات، وتونس.
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https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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 العراق  ●

يثة تباهو وعهعلة اةاةنو ل ورونا مو ، حلراأ وألارن الصهوة العرا 2021مو مبرا د شهبا  

البعد، وحمةت ااواهارعا عاه ل مرثد اثن تهبو  األ بال والاهبال، ععة حن مانأ اإلتهاعات  

 ماوادن  ثرة لا  اثن مبار السن م ط.

وااواهدت السهعلة ال ةاةن عاه ل عالغ وثد ألادت اإلتهاعات تعل شهعرين ونصهل حمثد من 

 حلل والة اةاةن.   600

واووهل العراق المدتبهة األولل لداثها من وثهد لهةد اإلتههههاعهات، ت هاو  وهااص المرثون ونصههههل  

 حلل والة اةاةن. 250ماترا، وشعة  ولثو  تمو ، زوادن مو حلةاد اإلتاعات عما ازوة لن 

وهالهة اهةاهةن، وعو مها ااههههثد الل زوهادن   530حلبها و  590اذ عرغ العهةد اإلامهالو مرثون و

 .2021اثونثو  وزوران   األوضاع عوتا م ارنة

 18ومو وثن تعوبد واالت الومان ضهيثرة م ارنة عع ا العةد من اإلتهاعات، اذ عر أ الومثات 

، مها اعاو حن لهةد الومثهات ألاد عمها ا دل من 2021وهالهة ومهان مو  ولثو  تمو     484حلبها و

 1الومان.، ما اعاو ارتبالا م لك مو نسبة 2021والة ومان، لن  ونثو  وزوران   1300

حلل    135ووم ا آلتد اإلوصههائثات تعة الواالت البعالة الوو تخ ههش لرععل والثا، ما ا ارل  

حلل وهالهة    75، اذ مهانهأ وتههههرهأ الل  2021وهالهة، وعو نسههههبهة مدتبعهة لن  ونثو  وزوران  

 عاعااة الاعد، ور ا نسبة الزوادن مو الموعامثن.

حلل وهالهة، مها امثهل زوهادن م ط مو  437ن ووعرغ العهةد اإلامهالو لرموعهامثن مها ا هارل مرثو

حلل والة شهههبات، اال حن نسهههبة الزوادن مو اإلتهههاعات ال  200، ما اعادل  2021 ولثو  تمو  

 ألالأ تا ل الخطد األمبد.

 
 https://bit.ly/3jwyL0e ااع ، اوصائثات ااواار مثروس مورونا  مو العراق،   1

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/3jwyL0e
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، دتول البعد مو 2021ومهانهأ السههههرطهات الصههههوثهة العرايثهة حلراهأ مو  ونثو  وزوران  

لمواوثن األولل والثهانثهة الروثن دتروها البعد مواهة وعهائثهة ثهالثهة، حمثد شههههةن وتطورن من ا

 عاع ا.

، تسهههه ثل حمثد من تسههههعة رال  2021 ولثو  تمو    8وحلراأ وألارن الصههههوة العرايثة، مو  

اتهاعة عبثروس مورونا مو وصهثرة يثاعهثة عو األلرل ما  دتول الوعات لربعد مو مارس   

 2، مو رن من حن الوضش الوعائو تطثد.2020رذار 

، شههههةدت الصههههوهة العرايثهة لرل حن المواهة ال هةاهةن من الوعهات رعمها ت ون ومو اثه ان ثهان،

 ٔايسل من المواات الوو عب وعا.

وحشهارت الل حن لةد اإلتهاعات حت  واوصهالة عاه ل موسهارع، ال عهثما مو ظل والة اإلعمال  

 الو ومو مو العراق، ووالة اإللراا لن تر و الر اوات.

 

اههار الوعات مدن حتدا عاهه ل واعههش عسههب  اإللراا ال رثد لن وا ودل العراق من تطد ااو

تر و الر اوات، وعسهب  ااواهار اإلتهاعات عوتثدن مدتبعة واعمال الوةااثد الويائثة، اذ حلدعأ 

  3معيثن. 4حلبا، من لةد ع ان  برغ  699وألارن الصوة حن لةد المر وثن عرغ ما اعادل  

طرثهة لدلهااهة المصههههااثن اله  ن اب ههههل لهةد مرثد واعهانو العراق من ن   مو الو عثاات ال

  4ماعا اعوعمال ياانو حومس ثن مو مااأللعا عةل الووا  لرمسوابثات الموةالثة.

، ومي حريها    4ووول اآلن، عاها  نوو    عهالميهة م ط من العراينثن ممن تر وا الر هاج ع دلوثه ف

  5لا.و المخو  عوس ثل اثانات مور و الر اج مو العاCovidvaxمويش و

 
،  2021 ولثو  8، الودن، وصثرة يثاعثة إلتاعات مورونا مو العراق الوضش الوعائو عات تطثرا   2
  https://arbne.ws/3rGotg9 
،  2021 ونثو   13الودن، مورونا مو العراق، تبرات او رون من تبايا الوضش الوعائو،   3
 https://arbne.ws/361kvok 
 https://arbne.ws/361kvok اعي، الودن، المداش الس 4
 https://arbne.ws/3w3wnRm المداش الساعي  5

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
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وتوويش حريها  المويش واثهانهاته ، اعههههواهادا الل الوتثدن الوهالثهة لرور ثح مو البعد، حن اصههههل  

، اذا اعهومدت نسه  الور ثح 2075عالمية من تر ثح عه ان  مو العا    70العراق الل نسهبة  

 الثومثة لرل ماعو لرث  اآلن.

ة  تر و األ ررثة لر اج،  اعهومرار الوعدا لصتهاعات لويأ  و ل، ومثدن حلةاد المصهااثن ول

رعما  ادل عالعراق ألن تصههبح عارن اةاةن الاواههار البثروس، مثرما تبايمأ األوضههاع ماترا 

مو العاة عسههههب  البطد األعههههود ال ل ااواههههد وحدا الل زوادن عائرة مو حلةاد الومثات 

  6عاا .

، وتاتهة ععة ت رار  وع ا األمد ال اخرو عع شهك من ال ات المسهاولثة لرل الو ومة العرايثة

وهاالت اإلعمهال مو ال طهاع الصههههوو، تعل اآلونهة األتثدن، مبعهة اعههههو هالهة وزيد الصههههوهة 

يوثع، لا توويل  80العرايو لرل تربثة حوةاث مسهههواهههبل الخطث ، الوو راج ضهههوثوعا  

 ووادث اإلعمال.

سههواههبل  شههعة العراق وادثا رتد حلثما، ا د انةالع وريي مو اااج ل ل مثروس مورونا مو م

  7العرايثة.  الوسثن عمةااة الااتروة

شخصا مصدلعا مور وةوث ، وال اعد  عب  الوريي مو مسوابل  90ال ل ل و حمثد من 

 الوسثن ععة، ل ن ت اييد ذمدت حن  عةح ععة انب ار تاان حمس ثن.

وومي مصههادر لراههد ة العرايثة، مإن الوريي انةلش عسههب  وتههول شههرارن مصههةرعا حعههع  

وعو مها اهةل لرل    8معدعهائثهة معطوعهة الل تاانهات األمسهههه ثن، مها تسههههبه  مو انب هارعها.

 اسامة اإلعمال ال ل ااواد مو ال عا  الو ومو العرايو، وحم ة الاع  ث و  مثعا.  

ومن ر ار ع ا الوادث األتثد انطعق، اشوبامات اثن الاد ة وموظاعرين مو م ان الوادث، 

مو ويهأ مهان العراق حوول مثه  الل ت ههههامد    9ثن لراههههد هة،واشههههوعهال الاثران مو مدمبو

 ال عود لرخرول من ع ه األ مة الوعائثة.

 
 https://arbne.ws/361kvok المداش الساعي،   6
7bbc  ، 2021 ولثو،  13يوثع  ععة وريي اااج ل ل..،   90وريي مو مسوابل العراق، حمثد من  ،
 https://bbc.in/3zSbyLd 
8bbc  ولثو،  13شخصا،  92. وريي مسوابل الااتروة اوو ااات مو العراق ععة م ول  https://bbc.in/3zOqB8I 
 https://bbc.in/3zOqB8I المداش الساعي،  9
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   األردن ●

اووهل األردن المدتبهة الثهانثهة لداثها من وثهد لهةد اإلتههههاعهات عبثروس مورونها، اذ عرغ اامهالو   

ات  مصهههاعا وم ا لصوصهههائث   380حلبا و 768، ما اعادل  2021اإلتهههاعات عاعااة  ولثو  تمو   

حلل  18عما ا دل من   2021ما اعاو زوادن حلةاد اإلتهههاعات تعل  ولثو  تمو   10الدعهههمثة،

 .2021والة اةاةن، وعو نسبة يريبة اةا  من مثثروعا مو  ونثو  وزوران  

وع ا اةل لرل حن انخباا ماوال اإلتههههاعات اسههههثد عاهههه ل حمثد ااوظاما مو  ولثو  تمو  

اثامها عر هأ حلهةاد   11شههههخصههههها،  25حلبها و  749موعهامثن  ، اذ عرغ العهةد اإلامهالو لر2021

 10وهالهة. مثمها عر هأ حلهةاد الومثهات عاعهااهة  ولثو  تمو     357رال  و  9الوهاالت المسههههو دن،  

 رال  والة.  

الثههانو    13اههك مد حن األردن عههةح مو   ، ومرههة الوطعثا، وماح وتراتث  2021ااهها د  مههانون 

ومااار عا وتثكو ووحعهورازواث او وواونسهون رنة  ارئةو لخمسهة ل اوات. عو  وعهثاومار و و

 موو.  -اونسونو ووعبوتاثك 

، حنعا عتوسرا الاواة األتثدن من 2021وحلراأ الو ومة مو األردن، مطرش  ونثو  وزوران 

الوصههههة األولل من الر هاوهات الم ههههادن لبثروس مورونها من مدمي ومومهامسو، والوو 

  12ل اج وحعورازواث او.ادلة من   400حلبا و  146توول لرل 

وحشهههار م و  ماظمة الصهههوة العالمثة مو األردن، الل حن  عوتهههول الاهههواة األتثدن من 

ادلهة من ل هاج حعههههورازواث ها لبد   800حلبها و  436الوصهههههة األولل ا ون األردن اعههههورا  

ومومهامسو وعومو هل من االتوهاد األوروعو من تعل الصههههاهةوق االعههههويمهانو اإليرثمو  

  13لعتواد.

 
 https://bit.ly/3x5bW84 ، 2021 ونثو  29ااع ، اوصائثات ااواار مثروس مورونا مو األردن،  10
 https://bit.ly/3x5bW84 ي، ااع ، المداش الساع  11
12rt  وااو،  2حعورازواث ا عومو ل حوروعو، . األردن اوسرا ادلة اةاةن من ل اج  https://bit.ly/3A3Lo9b 
 https://bit.ly/3gZhyuR المداش الساعي،  13

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/3x5bW84
https://bit.ly/3x5bW84
https://bit.ly/3A3Lo9b
https://bit.ly/3gZhyuR
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معيثن  ورو، لةلا شهههرات وألارن الصهههوة لر اوات   8مما ية  االتواد األوروعو ما م مول  

مورونها من تعل المدمي ووعدنهاما الصههههوهة األردنو لعايثن السههههوييثن واألردننثن األمثد  

و، وال ل تاب ه ماظمة الصوة العالمثة.  14ضعبا 

و ومهة حتثرا، اتخه ت الو ومهة  وعههههثرا لرل تطهة تخبثل ااراتات الوظد، الوو ااوع وعها ال

، ااراتات لوخبثل ال ثود مو الوعهامهل مش اهائوهة مورونها.  2021األردنثهة عهةااهة  ولثو  تمو   

  15مان حعر عا ت رث  عالات وظد الو وال لوبةح السالة الواوةن من ماوصل الرثل.

ن عه ه الخطون اإلا هااثهة مو لودن الوثهان لطرثعوعها مو األردن اهاتت مو عههههثهاق الع 

الو ومة حا ههها حنعا عهههور و مل اإلاراتات االعهههتثاائثة الوو مدضهههأ لروعامل مش اائوة 

، ومو م هةموعها لودن المهةارس وال هامعهات  2021مورونها الوبهارا من عهةااهة عههههبومبد  حارول  

 16لروعرثا الوااعو.

بة والة السهثطدن لرل االاواهار الوعائو لبثروس مورونا ااتت ععة حن مد األردن عاشهعد لصه 

رال  اتهاعة، وماد ال طاع الطبو حن  واا  ماهع مو   10عه رأ مو ععا األاا  حمثد من 

 ماظومو  الصوثة.

ععةما  صهأ المسهواهبثات و د  الع ل عامثد من  ايوعا، ولانأ المسهواهبثات من ن   

 ال وادر الطرثة الموخصصة، وارتبعأ نس  الومثات  ومثا.  

ةا مسهههو را عصهههور ن حمبد مما مانأ لرث  األمور عهههاع ا، مو انخباا ل ن الوضهههش الوالو، ع 

حلهةاد اإلتههههاعهات، وتر و الر هاوهات عصههههورن مسههههومدن، ومش انخبهاا االعومها  عهاإلاراتات  

 االوورازوة وول من يبل الموا اثن حنبسعا.

 
 https://bit.ly/3gZhyuRالمداش الساعي،  14
 tps://arbne.ws/3zEQYhcht ، 2021 ولثو   8الودن، مو موااعة مثروس مورونا األردن لرل الموك،  15
 https://arbne.ws/3zEQYhc المداش الساعي، الودن،  16

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/3gZhyuR
https://arbne.ws/3zEQYhc
https://arbne.ws/3zEQYhc
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عهة ااراتات تخبثل الوظد، ضههههمن الخطهة الوهةيو ثهة الوو حلراوعها الو ومهة األردنثهة، مو  وتك

، والوو تعة  الل لودن الوثان الل  رثعوعا مطرش شهههعد عهههبومبد  حارول  2021 ما و  حاار

2021.17 

حوضح وزيد اإللع  األردنو، تخد دود ن، حن الظرو  الوعائثة الوالثة حظعدت توساا وحتاوأ 

لرو ومهة اإللعن لن تطهة جهإاراتات موهةراهة لبوح ال طهالهات الوو مهانهأ م ر هة عههههعثها 

 لروتول الل تثل رمن.

ضهعأ مو ما و  حاار  و ة الوو وك ، تموة لبد ثعث مراول، تبةح األولل 2021حشهار الل حن الخطة

وزوران   من  ونثو   األول  ال طههالههات  2021مو  لبعا  الوههةيو و  البوح  الههادن  رعهها  اوخرة  ،

 واألناطة، وااراتات لواظثا دتول ال ادمثن من تايل األردن.

وتاهمل ت رث  عهالات الوظد الرثرو، وااراتات  ،2021مثما تبةح الثانثة مطرش  ولثو  تمو   

 عالمية.   100توبص السثاوة، ولودن لمل موظبو ال طاع العا  عاسبة 

، وتسههوعة  العودن ل الرثة 2021حما المدورة الثالثة مسههو  ت ون مطرش عههبومبد  حارول  

وااعو  مظاعد الوثان الطرثعثة اذ عههههثواة ال ات الوظد عمخورل حشهههه ال ، ولودن الوعرثا ال

مو المهةارس وال هامعهات، والسههههمهاج ل هالرثهة ال طهالهات واألناههههطهة عهالعمهل مو امثش 

ة.  األويات وع امل  ايوعا  18االعوثعااثة

 

 

 

 

 

 

 
،  2021ما و  26الارق، األردن تطة تةيو ثة لبد ثعث مراول لوخبثل اإلاراتات االوورازوة،  17

 t.ly/3BWfRXthttps://bi 
،  2021ما و  26الارق، األردن تطة تةيو ثة لبد ثعث مراول لوخبثل اإلاراتات االوورازوة،   18

 https://bit.ly/3BWfRXt 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/3BWfRXt
https://bit.ly/3BWfRXt
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 اإلمارات  ●

، 2021تهاتو اإلمهارات مو المدمص الثهالهد لرل مسههههووا الهةول العداثهة تعل  ولثو  تمو       

اتهاعة، عما اعاو زوادن اإلتهاعات مو  ولثو   801حلبا و 677اذ عرغ اامالو لةد اإلتهاعات  

حلل اتههاعة، وع ا اسهه ل انخباضهها مو معةل زوادن اإلتههاعات م ارنة   50، عاوو 2021تمو  

 2021.19عاعد  ونثو  وزوران  

وهالهة، عمها اعاو زوهادن الومثهات تعل شههههعد  ولثو  تمو    1939مثمها عر هأ وهاالت الومهان  

عة الاسههههبة اإلامالثة لواالت الومثات ضههههيثرة م ارنة والة ومان، وت 140، عما ا دل  2021

  20عالعةد اإلامالو لصتاعات.

وتووهل اإلمهارات المدتبهة الثهانثهة لرل يهائمهة الهةول العداثهة، ععهة البورين، مو لهةد الر هاوهات  

اثو ان تهكو،   -و، اذ تسههههوخهة  مع من ومهااار19-الوو تسههههوخهةمعها لرويهااهة من ومومثهة

 21اومار و، عاإلضامة الل وعبوتاثكو.ووحعورازواث او، ووعث

وتعهة من الهةول المو هةمهة مو تاظثا لمرثهة الر هاوهات، اذ عرغ م موع ادلهات الر هاج مها ازوهة 

لر ههاج    766حلبهها و  676مرثونهها و  16لن   توزوش   100ادلههة ل ههل    167.07ادلههة عمعههةل 

مرثون   1.5  م ط عما ا ارل  2021ما اعاو زوادن لةد ال دلات تعل  ولثو  تمو   22شههخ ،

  23ادلة.

عالمية، مثما عر أ الاسهبة    79.03وتبرغ نسهبة السه ان المر وثن عال دلة األولل من الر اج  

وعه ه تعهة نسههههبهة مدتبعهة اهةا من لهةد    24عهالميهة،  70.96اإلامهالثهة لمور و ادلوو الر هاج  

 ة. الس ان مو اإلمارات، وتةل لرل تطور مو الاظا  الصوو م ارنة عبايو الةول العداث

، يررت اإلمارات ضههمن اعههوراتث ثة الةولة االعههوبايثة لوومثد الومااة 2021ومو ما و  حاار 

 6ال صههوا لرم ومش، ت ةاا ال دلة الثالثة من ل اج وعههثاومار و الصههثاو لموا اثعا، ععة 

 
 https://bit.ly/3A7yW8d  ولثو، 29ااع ، اوصائثات مثروس مورونا مو اإلمارات،   19
 https://bit.ly/3A7yW8d  ولثو، 29ااع ، اوصائثات مثروس مورونا مو اإلمارات،  20
21 ،cnn.arabic ومثة العداثة،  و المسوخةمة مو البرةان 19- ماعا ل اج وحعورازواث او..الث ا يائمة عانواع ل اوات ومك

 https://cnn.it/2UR4jUv ، 2021مارس  19
 https://bit.ly/2USA2oR  ، 2021 ولثو  26% من ع ان اإلمارات تر وا ادلوو الر اج، 69الخرثج،  22
 https://bit.ly/3jlTrs1  ولثو، 29، 19ات مومثة المويش الدعمو لوألارن الصوة، مسو ة  23
 ،  19المويش الدعمو لوألارن الصوة اإلماراتثة، لن ل اج مومثة  24

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/3A7yW8d
https://bit.ly/3A7yW8d
https://cnn.it/2UR4jUv
https://bit.ly/2USA2oR
https://bit.ly/3jlTrs1
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حشههههعد لرل األيهل من حته  ال دلهة الثهانثهة. وعههههو ون األولواهة مو البهةااهة ل بهار السههههن 

  25مصماة.  رااوالمصااثن عام

، حلراهأ العهاتههههمهة اإلمهاراتثهة، حعو ظبو، حنعها ت هة  ل هاوهات 2021ومو  ونثو  وزوران  

COVID-19   م هانثهة لرسههههائوثن، والوو مهانهأ م وصههههدن مو السههههاعي لرل موا او البعد

  26 اإليامة.  ووامرو تاشثرات

واألات السهبد ولرل ذلك ام ن لراوار ال  ن اومرون تاشهثرات تهادرن لن حعوظبو ووامرو ا

الماعرثن لروصهول لرل تاشهثرات عهثاوثة لاة وتهولعا الل دولة اإلمارات لبد حعوظبو و ص  

  27م انثة.  ل اوات

طبي لرل تههههعثهة دعو   ومن  ثد المعرو  وول اآلن، مها اذا مهانهأ عه ه ال رارات عههههو  تك

 وعايو اإلمارات الخمس.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25france  24 ،2021ما و  19، اإلمارات توثح ادلة اةاةن من ل اج عثاومار  الصثاو ، https://bit.ly/361JJTz 
26rt.com   ،2021 ونثو   22، حعو ظبو ت ة  ل اوات مورونا م انا  لرسثاج ، https://bit.ly/3y1JS5u 
27rt.com   ،2021 ونثو   22، حعو ظبو ت ة  ل اوات مورونا م انا  لرسثاج ، https://bit.ly/3y1JS5u 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/361JJTz
https://bit.ly/3y1JS5u
https://bit.ly/3y1JS5u
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 تونس ●

مورونا، تعوبد األيوا ما  عةااة ال ائوة مو تاهههعة تونس مواة شهههدعهههة من وعات مثروس 

البعد، اذ ألادت حلةاد اإلتهاعات عاه ل يثاعهو ول صت المسهواهبثات والماظومة الصهوثة  

 لن االعوثعال، تاوبعا     شعبو من تعامل الو ومة مش األ مة.

  وتاتو تونس مو المدتبة الراععة لداثا، من وثد لةد اإلتههههاعات، اذ عر أ حلةاد اإلتههههاعات 

 2021حلل اتههههاعة تعل  ولثو  تمو    180، نوو ما ا دل من 2021مو شههههعد  ولثو  تمو  

ومو والة تاااة    28اتهاعة، 962حلبا و 578م ط. اذ وتهل العةد اإلامالو أللةاد اإلتهاعات،  

حلل    400، ما ا دل من 2021مسهومد، وثد مان العةد اإلامالو  برغ عاعااة  ونثو  وزوران  

 اتاعة.

سههعلة ال ةاةن ودلواو حدا الل زوادن حلةاد الواالت عاهه ل عالغ، م لك حدا الل ااواههار ال

  29انعثار الماظومة الطرثة ول صعا لن اعوثعال الواالت، مما تدوأ ع لك وألارن الصوة.

ن واألمس ثن وح  ل ماعل العامرثن الصونثن، وحتبوأ  مما حدا الل  ن   واد مو األعدة

 سع  لن الوعامل مش ذلك الوضش. األ  ا الطرثة مو والة اعو

وتسههب  عههوت الوعامل مش األ مة داترثا، مو ايالة وزيد الصههوة ما  حاا  لرل تربثة ا عق  

وألارن الصههههوهة ومرهة لروطعثا ضههههة مثروس ومورونهاو وامتوهاج مرامص مايوهة لوطعثا امثش 

  30لاما عمااعبة لثة األضول.  18الوونسنثن موق 

مدماا لروطعثا، مها عههههبه  تهةامعها اثن    29ا دوها  وتهةامش مو  ل ن حدا عه ا اإللعن الل  

 الموا اثن، ونباد مخاون الر اج.  

 
 https://bit.ly/3x7imTb  ولثو،   29ااع ، اوصائثة مورونا مو تونس،   28
 https://bit.ly/37cvzzu  ولثو   10الاروق، انعثار الاظا  الطبو مو تونس،  29
30bbc  ، 57910901  ولثو،  21، ايالة وزيد الصوة من ماصب-https://www.bbc.com/arabic/middleeast 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/3x7imTb
https://bit.ly/37cvzzu
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57910901
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عههههارلأ دول لةاةن الل ت ةاا مسههههالةات  رثة لاارة لوونس، مو موااعة مواة راععة  

الاواههار مثروس وموروناو، عرغ مععا مسههووا اإلتههاعات والومثات الثومثة حرياما يثاعههثة، 

  ومثا.ومان   200يارعأ اله

حلل ادلة ل اج م ههادن لربثروس، وت عثاات    800وتوالأ مسههالةات دولثة، اثاعا مرثون و

 رثة ومعةات تاواة عاألومسهههث ثن وحعهههدن  رثة، من تدمثا ويطد والسهههعوداة واإلمارات  

  31ومصد ال اائد ومويووانثا، مثما تععةت مدنسا والصثن وحمثدما عالمسالةن.

إلترال تونس من األ مهة، اذ ان الوونسههههنثن ال اروصمون عهال هامهل عوهةااثد ل ن ذلهك لن ا بو  

الويهااهة مو وثن حن الصههههراع لرل السههههرطهة مو حلرل عدمثهة الاظها  اعطهل لمهل العثيهات 

 العامة.

ومثثرا ما حشهار ناشهطون تونسهثون، الل والة الوددل الوو تعانو ماعا الباثة الوووثة، ل طاع  

لة  حت  السههرطة ي ههثة تومثد الر اوات لرااس لرل مومل   الصههوة مو تونس، وم لك لن

 .2020ال ة ما  تباو الوعات 

اذ تاههههثد الو ةارات الل حن حيل من نصههههل مرثون تونسههههو م ط، تر وا ادلوثن من الر اج  

 32نسمة.مرثون   12الم اد له ورونا وول اآلن، مو عرة اصل لةد ع ان  الل 

ا لرل تددل الاظا  الصهوو، وتاتهة ععة تبايمعا ععة األ مة السهثاعهثة مو البعد ح دت عهرب

 اإلاراتات األتثدن الوو يا  ععا الدئثس يثس ععثة وول م رس الاوال.

مرا تعة الةولة توومل ان اذا لراظامثن السههثاعههو والصههوو معا، وعو ما ا ههش البعد مو 

 ح مة و ث ثة.  

    

    

 

 
 https://bit.ly/3l8UAnJ  ولثو،  14األناضول، مسالةات  رثة لوونس،  31
32bbc   ،تونس من المساول لن توول مورونا الل وضش مارثو ، ://bbc.in/3jh8Msjhttps 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/3l8UAnJ
https://bbc.in/3jh8Msj
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 السياسية المحور الثاني: الحالة 

، حعر  مسههو ةات السههاوة السههثاعههثة مو 2021اوااول الموور السههثاعههو، تعل  ولثو  تمو   

 الو ن العدعو.

لرل تههعثة مصههد مإن الةولة تواا  توةاا مصههثروا اوعري عسههة الاع ههة، وال ل اموةت مودن 

 الوباوا عاان  ما ازوة لن ل ة مامل، ااوعأ عا اج ا ثوعو مو عاات وملت السة.

وااوعأ اعود مصهد والسهودان الةعروماعهثة عوصهعثة ال  هثة الل م رس األمن، وال ل لا 

اخرل ع رار واعا مو ع ه ال  ثة، ومو ااوظار الوودمات الوو ام ن حن ت و  ععا الةولوان  

 تعل البودن الم برة لموااعة ذلك الووةل.

السههثاعههثة مو البعد، ، ت ثرا مامع لمسههار األوةاث  2021ومو تونس، شههعة  ولثو  تمو   

ععهةمها يها  الدئثس الوونسههههو يثس عههههعثهة جهإلعن ااراتات تا عموابعها وهل م رس الاوال  

 والبات رئثس الو ومة من ماصب ، وتولث  ماص  الاائ  العا .

ة ان ععا دعههههوويوا لرل ماعههههسههههات ماوخبة مما وتههههبو  األواال المااع ههههة لع ه  ما لك

اترو، مها اعاو حن البودن ال هادمهة رعمها تاههههعهة اإلاراتات، وعههههط وهاالت رما ويبول د

 موااعات شةاةن مو الةاتل الوونسو. 

، اعهههو الة عهههعة الوريدل من ماصهههب  مدئثس  2021وااو اال الل لباان، شهههعة  ولثو  تمو  

م رل عواههه ثل الو ومة، ععة ما ا دل من لا  من الماهههاورات والمواوالت لرووامي مش 

 و ومة، مرعا عاتت عالبال. الدئثس، مثاال لون، وول تا ثل

ادا ت رثل السهثاعهو الرباانو ورال األلمال، ن ث  مث اتو، عواه ثل الو ومة، مو ظل  

والة ايوصهاداة وعهثاعهثة موةعورن لر ااة توطر  المزوة من السهدلة مو تاه ثل الو ومة 

 واعو رار األوضاع.

 

 

 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
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 رــــــــــــمص

 مصير المفاوضات بعد الملء الثاني لسد النهضة  •

، اذ عةحت تظعد معمح  2021عههههة الاع ههههة تطورا عاما تعل  ولثو  تمو  شههههعةت ي ههههثة 

 الاعااة لع ة مامل من الوباوا اثن مصد والسودان وا ثواثا عاان عة الاع ة.

وال ل امومل تعل ع ا الاهعد الملت الثانو ل ، مو ظل مسهالو مصهروة مسهومدن لوةو ل  

 ة.  ال  ثة دونما توتل الل اتباق مرص  وول ع ه الروظ

حلراأ الو ومة اإلثثواثة حنعا و  أ عةمعا لرعا  الثانو المدتبط ععمرثة ملت عهة الاع هة 

ال ل اثثد تعما مش مصههد والسههودان، ويالأ  انعا تخطط لربةت مو ااوال ال عدعات من السههة 

 33حشعد.  تعل

الماهههروع إلثثواثا، الخطال ال ل توبااه ا ثواثا لرل المسهههووا الدعهههمو ابثة عاعمثة ع ا  

واو اضهل تماما لن تطورن ع ا السهة لرل مصهد والسهودان، وما ام ن حن اسهبب  من ن   

 وص  المثاه عالاسبة لع ه الةول.

مرثارات دوالر، وثول لاع ة   4وت ول حداس حعاعا  ان عة الاع ة، وعو ماروع تبرغ ت ربو   

  34البرة االيوصاداة ومصةر حعاعو لرطاية.

، حن ععده مومسههه ة عمولة 2021رئثس الوألرات اإلثثوعو، رعو حومة، مطرش ما و  حاار وحمة 

الملت الثانو لسهة الاع هة، مو رعهالة واععا الل الاهع  اإلثثوعو، معوبرا حن الورا ال ل 

 مان  ديب  اإلثثواثون تعل ثعث عاوات حتبح اآلن وايعا.

 

و لرل وة وتههب  لثامة لرل تههة حل وحشههار مو تطاع  الل ومااع ههو الاع ههة اإلثثواثة

 35مواولة لعديرة عاات السة.

 
33bbc  ،2021 ولثو   19، عة الاع ة ا ثواثا تعرن امومال الملت الثانو ، https://bbc.in/3xa6MGU 
34bbc ، ولثو   19، عة الاع ة ا ثواثا تعرن امومال الملت الثانو  tps://bbc.in/3xa6MGUht 
 https://bit.ly/2S8wb5h ،  2021ما و  1العدعو ال ةاة، ا ثواثا مومس ة عباات السة ورما مصدل عودانو،   35

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bbc.in/3xa6MGU
https://bbc.in/3xa6MGU
https://bit.ly/2S8wb5h
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ااو ةت مصهد يرار ا ثواثا الم هو يةما مو المدورة الثانثة من لمرثة ملت تاان عهة الاع هة، 

  36مو رن من م بة تبايا الووترات مو الماط ة.

عة تطورا  وو ر اثان تهةر لن وألارن الخاراثة المصهروة من حن م هو حداس حعاعا مو تططعا اك 

تطثرا وا اهل م ةدا لن عهوت نثة ا ثواثا واتهرارعا لرل اتخاذ ااراتات حواداة لبدا األمد 

 الوايش.

الوصههرووات الدعههمثة الموبادلة ما  عههاوات لا تعة لعا داللة ذات حعمثة مو الوا ثد عاههان 

الوصههرووات الوو تههةرت لن وألارتو الخاراثة والدل المصههروة، والوو تة  ن ي ههثة السههة، م 

الوصهد  اإلثثوعو األوادل لا تعة عهوا اارات و ومو ت رثةل، وذلك ععةما حدرمأ دولوا 

 المص  حنعما اوعامعن مش مسالة وحمد وايشو. 

عةح تصهههالة األوةاث تعل السهههاوات الماضهههثة ععة  حو ثة ا ثواثا مو عاات السهههة، ثا لة   

عوصههه  مل من مصهههد    حو ثة الملت والواههه ثل عاههه ل حوادل، وتهههوال الل لة  اإلضهههرار

 والسودان.

وع ا اع س ااوصههارا ا ثواثا لرل حرا الوايش، ر ا حن األضههرار الو ث ثة لرسههة لا تاههعةعا  

 ععة مروا الةولوثن. 

ومو ظل الوةاد، لن توول ملت عههههة الاع ههههة اإلثثوعو، الل حمد وايش، مإن  لا اوبي من 

لوعامل مش ع ا األمد الوايش،  تثارات دعروماعهثة، حما  مل من مصهد والسهودان، مو م ال ا

 عوا ارسة م رس األمن.

 37وعو ما يررت  مروا الةولوثن مخثار حتثد مو تطوات الوصعثة الةعروماعو لع ه ال  ثة.

 

 

 

 
36bbc  ،2021 ولثو   6. عة الاع ة، تو  د مصدل من تبعات الملت الثانو  ، https://bbc.in/3rEz37n 
،  2021 ولثو   8األناضول، عة الاع ة وم رس األمن، مصد تواة التباق ا ابعا الصةا ،  37

 https://bit.ly/3f1lOIL 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
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https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bbc.in/3rEz37n
https://bit.ly/3f1lOIL
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 اللجوء إلى مجلس األمن وتبعاته     •

دمش عةت الملت الثانو لسههة الاع ههة من يبل ا ثواثا، مصههد الل تسههروش الخطل ت اه م رس  

تو ثي واهة دولو اةلا عةمعا اإلعهوراتث و، وعو اعرا  اتباق ماو مرص   األمن، لرل حمل

 38عاان الملت والوا ثل، وول تو ا  الصةا  مش حداس حعاعا.

وعو الخطون الوو تخاهاعا مصهد لرل مسهووا ال رار السهثاعهو نظرا  لخطورن تبعات  مو 

 الةاتل. 

شهه ل م ا د، وتوعههثش دائدن   مما تروةه مصههد عو العودن الل الوباوا، ل ن عاههد ثن، عما

، ال ل ت ههمن اشههرا  االتواد ن  2021الوعهها ة، اوثات لطرج السههودان، مو مبرا د  شههبا  

اإلمرو و واألوروعو واألما المووهةن وحمثدمها مو المبهاوضههههات، وعو مها تدم هههه  ا ثواثها، 

 م وبثة عال ول ان الول امرو و م ط.

د  الم رس( من يبهل عمثهل ل ن تواه  ال هاعدن الل م رس األمن  وااه  توهةاه خب  ات، اذ لا اك

 ع ه الااالات، الوو ت وابعا حمور ماثة ويانونثة مع ةن.

م ههههع لن حن دول البثوو مررت تهايثهةعها لرمبهاوضههههات، توهأ رلهااهة االتوهاد اإلمرو و، ومي  

  39ععمة.  حعواذ ال انون الةولو عمصد، حامن

 ثد ما حرادت مصهههد، من تطون الاامثة ااتت اوائا ارسهههة م رس األمن عاهههان السهههة، لرل  

ومل م رس األمن ا ثواثا حل ادانات.  واعمة ت ثد مسار الوباوا، مرا اك

مما لا اخرل عال يرار اةلا وي مصهههد مو وصهههوعا من المثاه، مما لا ا بد حاا  من األ را   

 لرل اعرا  اتباق مرص  عاان الوا ثل. 

 
 https://bit.ly/3l4oOIl ، 2021 ولثو  12ال زيدن نأ، ماذا ععة ارسة عة الاع ة مو م رس األمن،  38
 https://bit.ly/3f1lOIL ،2021 ولثو   8األناضول، عة الاع ة وم رس األمن، مصد تواة التباق ا ابعا الصةا ،  39

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/3l4oOIl
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ت حن الول مو اتباق عهثاعهو مرص  ل مثش تصهرووات ممثرو حمثدما مو م رس األمن، حماد

األ را ، دالثهة الل ال ثها  عهالمهال تعثي حلمهال الوبهاوا، ممها حمهةت دلمعها لدلهااهة االتوهاد 

  40اإلمرو و لع ه المباوضات.

الوصههههرووهات األمثدمثهة ذات داللهة معمهة وان مهانهأ تبهةو ت رثهةاهة، اال حنعها تبثهة عهانه  لثس من 

حن توةتل حمثدما لصههالح  د  مو ع ا الاااع، وحن األمد اعوبد الموويش مو مسههو بل األاا   

شهانا امرو ثا، وعو الووا  ال ل ذعبأ الث  ح ر  الةول، وعو ما اصه  مو الصهالح اإلثثوعو 

 عطرثعة الوال.

 

، لن يبول حمثدما عاتباق المبادئ  2021مما ااتت تصهرووات حمثدما من يبل مو ما و  حاار 

ث، ماعهههاس لرمباوضهههات، وعو ذات السهههثاق ال ل ااوع و  ادارن المويش اثن الةول الثع 

  41الدئثس األمثدمو اون عااةن ت اه ي ثة السة.

واك مد حن رئثس الاظا  لبة البواج السهثسهو، والدئثس السهودانو السهاعي، لمد الباهثد، ورئثس 

ع ههةو مو وألرات ا ثواثا عاارو مروا  داسههالثن، ويعوا لرل اتبايثة والعن مبادئ عههة الا

 . 2015العاتمة السودانثة الخد و ، لا   

ممها اهات مويل روعههههثها مو م رس األمن، دالمها لمويل ا ثواثها من تعل توه اراته  من 

 اعوعمال لع ة ال ون والوعةاة ع دل السة.

ويال ماةول روعهههثا، ماعهههثرو نثرثازوا  ان الخطال الوعةاةل عاهههان ح مة عهههة الاع هههة ال 

  42عاان عة الاع ة. ام ا  حن  ادل الل ول

ولرل ع ا، لا اات المويل الروعههو م لك مررثا لوطرعات مصههد مو م رس األمن، والوو 

، وول لو لرل عرثل الخطال السثاعو والواة الةولو.  مانأ توويش دلما  روعثا 

 
40cnn  ولثو،  8م رس األمن، . مصد تصون و عا مو الب ات  حعر  ما ورد مو  https://cnn.it/3rGsscw 
، 2021ما و  22األناضول، واشاطن تامة العن المبادئ واثان  ولثو حعاس مو مباوضات السة،  41

 https://bit.ly/3y9zvNC 
42cnn ولثو،  8 عا مو الب ات  حعر  ما ورد مو م رس األمن، . مصد تصون و  https://cnn.it/3rGsscw 
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تاتهة مو ظل والة الصهةاية اثن الو وموثن، ول ن  بةو حن المويل اإلثثوعو مان اوعري  

 ة مش ال ان  اإلثثوعو.عمصالح ماودم

اذ اات مو مرمة الماةول الروعهههو حن وحم هههل  رو ة عو الوباوا لرل الوثث ة اثن مل 

و.  دول ووا الاثل الوو ا   حن توةد  رق اعوخةا  المثاه عا ل موساوف

وحضههها  حن   ثد راا، لرل دتول ح را  دولثة موعهههطات حو مرايرثن، مصهههدوا  حن رمش لةد 

 43يثمة.  المباوضات لن ا ثلالوعطات حو مرايبو  

المويل الصههههثاو اهات مه لهك، مو ات هاه تصههههرووهات حمثدمها، وحمهة الماهةول الصههههثاو، لو 

عاودونغ، حن والموارد المائثة العاعدن لروةود تاههههمل مرالان المصههههالح الو اثةو، مامةا  حن  

  44الووارو.ولرل الةول ول تعماتعا من تعل  

مخ بها آلمهال مصههههد والسههههودان، وعو مها لبد لاه  وألرات    المويل الوثهادل لم رس األمن اهات

تاراثة الةولوثن داتل م رس األمن، اذ تهرج عهامح شه دل وزيد الخاراثة المصهدل، حن عهب  

 مال المباوضات عثاعو عاموثا ، ماثرا  الل الوعاأ اإلثثوعو.

ل مرمة شه دل ودتهأ لرل توتهثل حعهاس األ مة عانعا وح مة عهثاعهثةو، والوبد حن وموي

 ا ثواثا الماعل يوا مل مواوالت الووتل الل اتباق عثاعوو.

وحمة ش دل تعل ال رسة عان مصد اذا تعدضأ و ويعا لخطد ولن  ب ل لمصد ويوعا عوا 

ومااة و عا األتههثل مو الوثان، ودلا م رس األمن لماش السههة من حن اصههبح تعةاةا  لواود 

 45مصدو.

السههودانثة، مروا الصههادق، حن وواود عههة ضههخا لرل ععة مو وثن حضههامأ وزيدن الخاراثة 

ع هعة مثرومورات من الوةود السهودانثة دون تاسهثي مش السهودان ااه ل تطورن لرل وثان  

 معيثن البادو.

 
 https://bit.ly/2UUM7tm  ولثو،  10الثو  الساعش، األتةيات ولعبة المصالح داتل م رس األمن،  43
44cnn  .  ،ولثو،  8مصد تصون و عا مو الب ات  حعر  ما ورد مو م رس األمن  https://cnn.it/3rGsscw 
 ly/2Wob3tGhttps://bit.  ولثو،  10المععة المصدل، عة الاع ة ما ععة م رس األمن، البةائل والخثارات،  45
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عالمية. مسههوا دن  مويل م رس األمن من  50اضههامة الل ت رثر  األراضههو الارالثة عاسههبة 

  46ي ثة السة.

م رس األمن لا اود  عهاماا مثما اوعري ع  هثة عهة الاع هة اإلثثوعو، مو اوث ة األمد، مإن 

 47ع ا ما  بةو من اوائا ال رسة الوو ل ةعا الم رس عاات لرل  ر  دولوو المص .

وعةا من مرمات ماةوعو حل هههات الم رس حن األ ررثة تمثل الل الوبار االتواد اإلمرو و عو 

 شد .   الم ان األنس  لول الخع  من دون يثة حو

ومن الواضههههح حن الهةول الدئثسههههة مو م رس األمن تباهأ واعهة الاظد اإلثثواثهة عهالووتههههثهة  

عاالعهومرار مو الر وت الل  اولة مباوضهات االتواد اإلمرو و، وال ل ماهل مو اا اد ول 

 عثاعو مدضو ومرص  ل  را  الثعثة لرل مةار األلوا  الماضثة.

 

 األمن البدائل والخيارات بعد خطوة مجلس  •

ت ل الةولة المصههروة اآلن لرل مبورق  رق، مثما اوعري ع  ههثة السههة، اذ حتههبوأ مطالبة 

 عومااة وصوعا من مثاه الاثل، واتخاذ مويل لروعامل مش األ مة.  

ر ا تصهرووات وزيد الخاراثة المصهدل مو م رس األمن، من حن مصهد عهو هطد لروبا  لرل 

وا عالخثار العسه دل، وال ل حشهار الث  السهثسهو مو و عا مو مثاه الاثل، والوبار ذلك تروا

تصهرووات عهاع ة م لك، اال حن المويل الةولو  ثد الةالا لع ا المسهار، ا عل من الصهعوعة 

 اتخاذ مثل ع ا ال رار.

اضهامة الل ذلك، مالمويل الدعهمو المصهدل، اوبال الخطال السهثاعهو وول اآلن، ال ل 

إعرا  اتباق مرص  ل مثش األ را ، دون تصهههعثة ابثة عالوتهههول الل ول عهههرمو لر  هههثة ج

 و ث و مو ع ا الصةد ااثد الل واود نثة و ث ثة ل دل السة. 

 
 https://cnn.it/3rGsscw المداش الساعي،  46
 https://bit.ly/3i7y24z ،  2021 ولثو  12ال زيدن نأ، ماذا ععة ارسة م رس األمن عاان عة الاع ة،  47
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ومو تطاع  األتثد حشار السثسو الل ع ا األمد مو دلون ترووة لر ان  اإلثثوعو لرعودن  

الل الوباوا، والبعة لن الخطال الوعةاةل، ومو اشههارن حا هها الل حن الر وت الل م رس  

  48األمن مان لوضش األ مة لرل حااةن الم ومش الةولو.

ومو عهثاق الوةاد لن الخثارات والبةائل م لك، ا   اإلشهارن الل المويل السهودانو، اذ 

حشههارت الوصههرووات الدعههمثة تعل اآلونة السههاع ة، الل تطورن ع ا السههة لرل السههودان،  

 وحن  اومل مخا د و ث ثة لرل وثان الاع  السودانو.

  49ل حمثد من ال رر الوايش لرل المصريثن، مما ترج رئثس وألرات السودان، لبةاهلل ومةو .ع

ل ن مو الويأ نبسهه ، مالوةاد لن تثارات لسهه روة رعما ا رل السههودان حضههرارا حشههة،   

م ارنة عمصهد، اذ ا ش السهة اإلثثوعو لرل الوةود السهودانثة، والةتول مو تثارات لسه روة  

 ل ع ا السة امثل اوومال ضرر عالغ لرل السودان.تادل الل تةمثد مث

 

 

مساوات   والوةاد لن العمل العس دل توعدا مع  حراضو دولة السودان الل  رق وعوار لف

حراا مرثدن من حراضهثعا الارالثة وتوعدا وثان معيثن السهوداننثن لمخا د شهةاةن، عما ا رل 

ة مو ع ا الوويثأ انطعيا من عاهه ل مرثد من اوومال موام ة السههودان لرل تةمثد السهه

  50يوالةعا.

مو الم هاعهل، مهالمويل ال هانونو إلثثواثها حمها  الم ومش الهةولو  بهةو حمثد اياهالها من 

الةولوثن، وعو ما حدا عبعا الخبرات والموررثن، الل تومثل ع ه المسههاولثة لدئثس الاظا  

عا، وعو ما حلطل إلثثواثا  المصهههدل عوويثع  لرل اتبايثة المبادئ، الوو تمأ اإلشهههارن الث

   51عاةا  مو عاات السة.

 
 https://bit.ly/3x5OeYw األش ات مو ا ثواثا إلعرا  اتباق مرص  عاان عة الاع ة، ، السثسثو اةلو 21لدعو   48
49bbc   2021. عة الاع ة البةائل حما  مصد والسودان ععة مال المباوضات، حعريل ، Zhttps://bbc.in/3j18CE 
 ولثو،   10المععة المصدل لرةراعات، عة الاع ة ما ععة م رس األمن البةائل والخثارات،  50
  https://bit.ly/3l6EcUu 

51bbc  ،ولثو،  7. عة الاع ة، عل تر ا مصد والسودان لول لس دل ععة الملت الثانو  https://bbc.in/3iaKhgP 
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ومن اهانه  ا ثواثها مه لهك، مهإن الوصههههرووهات الدعههههمثهة الوو حدلل ععها ماترا رئثس الوألرات  

اعبو مصد   اإلثثوعو رعو حومة، ععة اتما  لمرثة الملت الثانو، تبثة جإرعال رعائل اا ااثة لف

ا ل رر ذل ش  52ان عسب  لمرثة الملت.والسودان، وحن الةولوثن لن اوعدض 

وعو األمد ال ل ال اسههو ثا مش ما وتههرأ الث  الو ومات الثعث، من  ريي مسههةود ولة  

 الووتل التباق مرص  ل مثش األ را .  

والة االعههههوباا  اإلثثوعو مما وتههههبعا البعا من تعل ادارتعا ل  مة رعما وتبدا الودلو 

 العس دل مصروا وعودانثا وول اآلن.مبة ل ال  ال لا ، ر ا اعوبعاد العمل 

اال حنه  وارد ع ون اذا مها حم ههههأ األ مهة الل ودل مثهاه وتثمهة ال ام ن تومهل موارثعها لرل 

  53نبسعا. الارالة وااليوصاد والوثان

 ان  ـــــــــلبن

، لاةما حلرن رئثس الوألرات  2020عةحت ح مة تاهههه ثل الو ومة الرباانثة مو ح سههههطس  رل 

داال، اعههو الة و ومو  ل   اوو ااات حل بأ انب ار مدما اثروت، ال ل الرباانو، وسههان  

 شخصا واتاعة ميات رترين. 215تسب  مو م ول نوو 

سهههعة الوريدل عواههه ثل الو ومة مو حمووعد  تاهههرين   وما  ت رثل الدئثس مثاهههال لون لف

تعة توومل تاترا  ، وعاا  نااع يائا اثن الدارثن وول اتوثار الوألرات، مو والة لا  2020األول  

 عسب  ع ا البراغ السثاعو ال ل تاعةه الةولة. 

شههعةت األشههعد الماضههثة عهه االت ت اد ال تاوعو اثن الدئثس لون ومرو   السههثاعههو من 

ناوثة، والوريدل ومرو   السههثاعههو من ناوثة حتدا وول تههعوثة مل ماعما مو تاهه ثل 

ات الوعطثهل، ومن اماش تاهههه ثهل الو ومهة، ممها رااهأ تورثعت واتعهامهات وول من ا ل ور

 الو ومة.

 
52sputniknews.com  ،رئثس وألرات ا ثواثا اطمين مصد والسودان  عاان ملت عة الاع ة ععة ارسة م رس األمن ،
 https://bit.ly/2WsfZO9   ولثو،  7

 https://bbc.in/3iaKhgP المداش الساعي،  53
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ومو وال اإلتههههرار لرل لة  تاهههه ثل و ومة، ومو ضههههوت االنوعل الموسههههارع مو عاثة  

الماعهههسهههات، واموااع الو ومة المسهههو ثرة لن ال ثا  عوااباتعا مو تصهههرول األلمال عما  

إن األ مة ت و ههث  المدورة وحعسههطعا ولة ماهه عت الوراعة والابااات والمواد األعههاعههثة، م

 54توشك حن تصثد الل انعثار داترو اخااه ال مثش.

وشههعةت األشههعد الماضههثة تههرالا  واع عسههب  تعاأ مل من ماعههسههة الدئاعههة، وعههعة  

الوريدل مو توهةاهة رلثهة تاهههه ثهل الو ومهة، اذ اوبهادل مععمها االتعهامهات عوعطثهل تهالثل 

 و ومة اثن ر بة الوريدل مو تا ثل و ومة اتوصاتنثن.

مثاان ال وا السهههثاعهههو، لرما حن تثار  ور بة الوثار الو او مو حن ت ون الو ومة ممثرة لف

 لون لةا  حمبد مورة عرلمانثة مو م رس الاوال.

واضههههامهة الل لهةد الو هائه  الوألايوهة، مثمهة تع  اعود الل تسههههمثهة ععا الوألرات حعمعها  

دعهوورل، رام ها  تثار تدشهثح الةاترثة والةماع، والوو اومسهك الوريدل ععما عالوبار ذلك وي  

  55حوةعا. ععا األعمات لثخوار الدئثس

مثما رما الدئثس لون وتهههعده وشهههرو    لثا الوثار الود ابران عاعهههثل عاههه ل يا ش تبدد  

  56الوريدل عوسمثة الوألرات وتاتة المسثونثن.

مل وول  لا تبرح المبادرات تعل األشهعد الماضهثة مو ورورة األ مة والووتهل الل اتباق شها

وزورا من  18تاه ثل الو ومة، ماعا المبادرن البدنسهثة الوو تا  لرل تاه ثل و ومة من  

 االتوصاتنثن  ثد الوصانثن.

وزورا عهةون    24وحتثرا مبهادرن رئثس البرلمهان نرثه  عدل، الوو تا  لرل تاهههه ثهل و ومهة من  

  57الثرد المعطل.

 
 https://bit.ly/3vXid47 ، 2021 ونثو  6الاعار، مبادرن عدل تصارع الوع ثةات الموةوداة،   54
 https://bit.ly/3gZqxMF ،  2020د عبومب 15األناضول، لون اعودا لرل تبدد الوريدل عوسمثة الوألرات،  55
 https://bit.ly/3gZqxMF األناضول، المداش الساعي،   56
 https://bit.ly/3gXx8XW ، 2021 ونثو   10ال ة، تراع السثاعنثن مو لباان اعطل تا ثل الو ومة،  57
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الوهةاهد، حدت الل انعثهار مهالو  ثد   واواامن ذلهك مش حعههههوح ح مهة ايوصههههاداهة مو تهايو  لباهان

مسههههبوق، وشههههح مو الويود واألدواة، وارتباع حعههههعار المواد ال  ائثة، م ههههع  لن ارتباع 

 معةالت الب د عا ل يثاعو.

دار ووله  ال ثثد من ال هةل تعل عه ه األ مهة، وماترا   الوهةاهد مه لهك لن السههههثهادن الرباهانثهة

ن ععهة حن ووعخهأو السههههبثدن البدنسههههثهة مو تبهالرهأ موايش الوواتههههل االاومهالو مو لباها

اثروت، رن  ريو، رئثس و ومهة تصههههرول األلمهال مو السههههرال الو ومو، ثا تواعهأ مش 

نظثدتعا األمثدمثة، دوروثو شهههثا، لربود لن ول ل  مة الرباانثة مو العاتهههمة السهههعوداة 

 الرواا.

الوضهههش مو لباان،   واات مو الرثان لن حااةن الزوارن، حن السهههبثدن شهههثا عهههوبود وتطورن

وعههو  تامة لرل حعمثة المسههالةن اإلنسههانثة لراههع  الرباانو، م ههع  لن زوادن الةلا 

 لر ث  ويوا األمن الةاترو.

يعا البدنسهو والسهعودل، عهو  تواتهل السهبثدن شهثا العمل لرل  ع ا، وعالاهرامة مش نظثر 

 ثل الو ومة ووومثة تطو د اإلعهههوراتث ثة الةعروماعهههثة لرةول الثعث الوو تدمص لرل تاههه

  58عاةنو.اارات اإلتعوات العاارة واألعاعثة الوو اووااعا لباان 

لبدت عه ه الخطوات الوو تعوبد تهةتع تههههرووها مو الاههههان الهةاترو الرباهانو لن تعهامهأ  

الو ومة ووتهول لباان الل وضهش مو  ااة السهوت اذ عاتأ ثعث دول تااي  األمد الرباانو 

 ت او  مامل لرسرطات الةاترثة. لعنثة مو 

ثا تطورت األوهةاث عههههروعها ععهة عه ه الوهةتعت، وععهة الزوهارن الوو يها  ععها عههههعهة الوريدل  

 ، لروباعا وول األ مة.2021 ولثو  تمو    17لر اعدن، مو 

 
58 ،bbc   ، ،  ولثو 8الوضش مو لباان تواث  مدنسو لرو ومة وتود  مدنسو حمرو و اثثد اةال 

 https://bbc.in/3722gjd 
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وحتهةرت ال اعدن اثانا حلراأ مث  لن دلمعا ال امل لمسهار الوريدل السهثاعهو، العاد  الل 

 رار مو لباان لرل وة وتههب ، م ههع لن اعود الوريدل تاهه ثل الو ومة اعههوعادن االعههو

 59لباان.  مو

 الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة   •

لا تات زوهارن الوريدل الل ال هاعدن ثمهارعها، ممثثعتعها من الخطوات السههههاع هة، اذ لا ت هة  

، مو 2021    ولثو  تمو  15المبهاوثهات الوهالثهة الوو ادت اثن الوريدل والدئثس لون مو  

 الووتل الل اتباق عاان الو ومة ر ا مل المسالو الوو توعطأ مو ول األ مة.  

لرل ا د ذلك حلرن الوريدل اعههو الو  لن تاهه ثل الو ومة، ل   ل ائ  لون، وتههرج حن  لا 

اوم ن من الووامي مش الدئثس لون، ماههههثرا الل حن مويل الدئثس لا او ثد وحن الوعةاعت 

  60وة وتطال تسمثة الوألرات المسثونثن.الوو  ربعا اوعر 

واك مد حن ابران عاعههثل، تههعد رئثس ال معويوة، مان اصههد لرل شههرو   مو تسههمثة الوألرات  

 المسثونثن من اان  رئثس ال معويوة، ووصول  لرل الثرد المعطل مثعا.

ل عههعة الوريدل عصههعوثات  عواهه ثل و ومة من   24ومان اومسههك رئثس الو ومة الم رة

 ا، ومي مبادرن رئثس البرلمان.وزور

وزورا من االتوصههههاتههههنثن وسهههه    24وحضهههها  الوريدل  ويةمأ لردئثس لون و ومة من  

المبهادرن البدنسههههثهة ووسهههه  مبهادرن رئثس م رس الاوال نرثه  عدل، وعهالاسههههبهة لو عه ه  

 61الو ومة يادرن لرل حن ت و  عالبرة وتبةح عالعمل لرل ويل االنعثارو.

دل معبدن لن توهاعش الخ بهات الوو او  عها السههههثهاعههههثون مو لباهان، اهاتت اعههههو هالهة الوري

مو هاعرثن اوومهالثهة انب هار الاههههارع الرباهانو مو حل ويهأ ممها ضههههايهأ ععا من ظرو   

وومل عال وال.    ايوصاداة وحماثة لا تعة ضمن اإل ار ال ل اك

 
 https://bit.ly/3BK5hD0  ولثو،    14وة عرةعا، ال زيدن نأ، مصد تةلو الربااننثن لو رث  مصر 59
60arabic.sputniknews  ،2021 ولثو  15، الوريدل اعو ر لن تا ثل الو ومة ، https://bit.ly/3i5QIBS 
 https://bit.ly/3i5QIBS المداش الساعي،  61
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ةعا العالا ما  اذ  واا  لباان والثا، ما اصههب  الباك الةولو عان  حعههوح ح مة ايوصههاداة ااههع

 .2019يرن ونصل ال رن؛ وعط تةعور الوضش المالو ما  ترول لا   

مرات م هاعل الةوالر األمثدمو، ما حدا الل   10وانخب ههههأ يثمهة العمرهة الو اثهة حمثد من 

 عالمية.   400ارتباع حععار الماو ات  ثد المةلومة عاسبة تو او  من  

الهةاترو والخهاراو، وعههههط تخومهات من انعثهار ح هارت الخطون ردود معهل لرل المسههههووا  

الوضهش عاه ل نعائو، تاتهة ل   اشهوعال الةاتل الرباانو، ضهمن العوامل المدتبطة عمسهار  

 الماعة السثاعو مو لباان.

والوو مان اعول لرثعا عةراة مرثدن عو المبادرن البدنسههثة، الوو مانأ اشههود أ تاهه ثل 

ن حال الةلا، اال حن الو ار الوريدل ح ار العةاة  و ومة ت اويرا  والبةت مو اإلتههههعوات م

 من الوساؤالت مو ع ا اإل ار.

مو الم اعل، يالأ الدئاعهههة الرباانثة  ان الدئثس لون شهههةد لرل ضهههرورن االلواا  عاالتباق  

اله ل تا الووتههههل الثه  عههههاع ها، اال حن الوريدل رما حل تعهة هل اوعري عهال تبهة هل عهالوألارات  

عا وعاألعهمات المدتبطة ععا حو األت  عال رحل لر ول الاثااثة ل و توصهل والووزوش الطائبو ل

  62الوألرات.  الو ومة لرل الث ة من الم رس الاثاعو وحتد لرل اتوثاره عو ألعمات

وحضههههامهأ الدئهاعههههة الرباهانثهة حن رما الدئثس الم رل لمبهةح االتبهاق مش رئثس ال معويوهة 

األعهمات والو ائ  اةل لرل حن  اتخ  يرارا مسهب ا   وم دن الواهاور مع  إلارات حل ت نثد مو

عااللو ار عهالثا الل اا اد حعهبال لوبريد تطوت ، وذلك لرل ر ا االعهوعةاد ال ل حعةاه رئثس 

 ال معويوة لوسعثل معا  الوالثل.    

وااتت ع ه االعهو الة، ععة  ول الماهاورات مو وثن مان اودي  الاهع  الرباانو ضهرورن  

و ومة يادرن لرل اعههههوعادن الث ة لرل الصههههعثة ن المورو والةولو وعههههدلة تاهههه ثل  

 وتابث  اإلتعوات الوو  ال  ععا الم دضون الةولثون.

 
62bbc  ،ولثو،  15، لباان ماذا ععة الو ار الوريدل  لن تا ثل الو ومة  https://bbc.in/375IBPk 
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مثل اتههعج يطاع ال عدعات ال ل اعانو من العةر، والوةيثي ال اائو مو وسههاعات مصههد   

 لباان المدمصل، والادن عث رة ال طاع العا  المو خا.  

 ععا  مو  المواودن  ترهك   لن  ععثهةن  لثسههههأ  مه لهك   الاههههارع  انب هارالمخهاو  الهةاترثهة من  

ة،  األوعهها  ة األماثة  الماعههسههات  دلا  لرل  ال ائا الودص عةلثل  الةولثة   لروبا    والعسهه روة

 .االعو رار من األدنل الوة  لرل

ة تهامثن   سههههات  لبد   تمدة   ال ،مسههههالهةاتعهالواامن مش البوهد مو مثبثهة   تسههههالهة الهةولهة،  ماعههههة

 رل موااعة الظرو  الصعبة الماوظدن.ل الربااننثن

 تكليف ميقاتي بالحكومة الجديدة.. والتحديات القائمة  •

، رئثس الوألرات السهههاعي، 2021 ولثو  تمو    26مرل الدئثس الرباانو، مثاهههال لون، اإلناثن 

 ن ث  مث اتو، عوا ثل و ومة اةاةن.

ال صهد ال معورل عماط ة ععبةا شهرق وذلك تعل اعهواهارات نثااثة مرصمة حاراعا لون، مو 

  63رترون.  42نائبا، اثاما رم    72العاتمة اثروت، وصل مث اتو مثعا لرل موام ة 

نائبا(، عصلامة رئثس الوألرات السهههاعي عهههعة  17ووا  مث اتو لرل ث ة مورة تثار المسهههو بل  

اهللو، ومورهة الو وهل  نهائبها(، الوهاععهة ل مهالهة ووصل    12الوريدل، ومورهة الومهات لرم هاومهة  

 نوال(، الواععة لوثار المددن، عصلامة عرثمان مدن ثة. 5الو او  

نوال(، الواععة لروصل الو ةمو االشهورامو،  7مما حاةت  مورة الوصل الو ةمو االشهورامو  

 3عدئهاعههههة ولثهة اابع ، ومورهة الوعههههط المسههههو هل  نهائبهان(، وال ورهة ال ومثهة االاومهالثهة  

 نوال(.

(، ومورة الوامثة والووريد، عدئاعهههة رئثس 4مورة الر ات الواهههاورل  نائبان من حتهههل وم لك  

  64نوال مسو رثن. 4نائبا(، عاإلضامة الل  17البرلمان نرث  عدل  

 
 https://bit.ly/3iYlvj5 ، 2021لثو   و  26األناضول، لباان ت رثل مث اتو عوا ثل الو ومة ال ةاةن،  63
 https://bit.ly/3iYlvj5 المداش الساعي، األناضول،  64
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ومن المعرو  حن ن ثه  مث هاتو، حوهة راهال المهال واأللمهال مو لباهان، ونهائه  عرلمهانو لن 

، 2005الو ومهة لهامثن يبهل ذلهك لهامو  ، وتولل رئهاعههههة  2018مهةااهة  راعرس ماه  لها   

  2011.65و

رعما امثل االعهو رار لرل اعها مث اتو حمع مو موااعة حعوح ح مة ايوصاداة ااعةعا لباان 

( الل مون  مسهههرما عهههاثا حتل الل السهههثاعهههة من يطاع  1990-1975ما  الودل األعرثة  

 66راال األلمال، وعبي ل  تولو رئاعة الو ومة مدتثن من يبل.

ااومهات الدئثس الم رل ن ثه  مث هاتو الل الطب هة السههههثهاعههههثهة الو رثهةاهة مو لباهان، الوو 

تولأ المسههههاولثة تعل الع ة ن الماضههههنثن، ح ار الدما المبةئو ل  مو ععا األوعهههها  

الرباهانثهة، نظرا لوهالهة االوو هان الوهاتههههرهة والوعهةاهة اله ل حتهههههال لباهان توهأ و ا عه ه  

 الاخصثات.  

وةل األعهاعهو عالاسهبة لا ث  مث اتو مو شه ل الو ارل ال ل عهو  مو وثن  داش الو 

ا ةم  عالم ارنة مش ما يةم  عههعة الوريدل من يبل، مو ا ار تاهه ثل الو ومة عالووامي 

 مش الدئثس مثاال لون، وعو األمد ال ل اعو رق ما ا دل من لا  مامل دون وسا حو ول.

توأ ا ار المبادرن البدنسهثة، وعو تهاو   الدئثس مث اتو مور ت رثب  م لك، تععة عالعمل 

 لعيات اثةن مش ال ان  البدنسو.

ورعما مان ذلك لامع ورات اتوثاره والووامي لرث ، وذلك لوةتل السههثاعههة البدنسههثة عاهه ل  

 واضح مو الةاتل الرباانو تعل األ مة األتثدن.

طري لر ثعا، انطر أ لرل حعهاس حن  اك مد حن المبادرن البدنسهثة حو ولمرثة ان اذ لباانو مما اك

لبايوس دورا مو  را مو البرة الوو حشهدمأ مدنسها لرل تاعهثسهعا وتاه ثل الاظا  السهثاعهو  

.  67مثعا يبل يرن من الصمان، وحن لرثعا مواترة ذلك مو ظد  ديثي لباانثا وايرثمثا 

 
 https://bit.ly/3f6ABlL  ولثو،  26ال زيدن نأ، ن ث  مث اتو حوة ح روات العالا اعوةلاه الرباانثون لول األ مة،  65
 https://bit.ly/3f6ABlL  ولثو،   26ال زيدن نأ، مث اتو لول األ مة الرباانثة،  66
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منثن، والوبدت عهايوس حن يهةرتعها لرل الووهاور والوبهاوا مش امثش األ را  ورلهاتعا اإليرث

اعا   ش من عايو الةول ال داثة، ت هثل الل عه رعا ن طة يون تم ا العهثما وصل اهلل المك ا  

 من الوصد  عوروة وععام  مااورن عثاعثة واعش ال مواذ د حو مودمات مث .

  68وعبي لعا حن تةترأ عبالرثة مو الساوات الثعثة الماضثة.

، ا د 2020مرون، مو ح سههههطس  رل  ح ري عه ه المبهادرن الدئثس البدنسههههو اامهانو هل مها

 االنب ار ال خا ال ل دمد مدما اثروت ولةدا من حوثات العاتمة.

 وألار مامرون لباان مدتثن وحرعل مسواايو  لر ات المساولثن الربااننثن.

ي ر ا ذلهك مو الهةمش الل تاهههه ثهل و ومهة ان هاذ واتخهاذ ااراتات عو الاههههد   ومَّ ولا  ك

وعةت تومثد المبالغ الوو عههبي وامععا ماتمد وعههثةرو    األعههاعههو لواههة دلا مالو دولو

 مو عايوس.   2018لا   

عهالعودن الل اتوثهار ن ثه  مث هاتو، والمبهادرن البدنسههههثهة، مهإن الووهةل ال هائا ذو شهههه ثن 

حوةعما ايوصههادل، الاواههال لباان من ع ه األ مات الطاواة، وال ل عههثعومة عع شههك لرل 

ثة، مو ا ار ضهههمانات موعر ة عالواههه ثل السهههثاعهههو تمواعت تاراثة عةلا ورلااة مدنسههه

 ال ةاة ال ل عثوا االعو رار لرث .  

اذ تعة  عايوس الل تمو ل دولو وادارن مدنسههههثة لعمرثة الادن عاات مدما اثروت وموثط ،  

عمواألان لمرثهة اتههههعج يطهاع الطهايهة المعودئ، اله ل اعههههواص  مهالثهة الهةولهة الرباهانثهة لرل 

 مةا ل ود.

وحا ها توسهثن يطاع االتصهاالت وتةمات وثواة حتدا  من ضهماعا امش الابااات( توصهةر ما  

  69عاوات حش ال المعانان المعثاثة لةا حمثروة الربااننثن.

 
 https://bit.ly/3zGxXeg المداش الساعي، مدمص ال زيدن لرةراعات،  68
ي عااوظار الوباوا األمثدمومدمص ال زيدن لرةراعات، المبادرن  69 مبرا د   24اإلارانو، -البدنسثة مو لباان  ول معرَّ
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مما راعاأ مدنسها لرل مدا الدياعة لرل مصهد  لباان ولرل اإلنباق المالو الدعهمو عما  

لادن عث رة االيوصههاد الرباانو ويطال ف اوعت  مش شههرو  تههاةوق الا ة الةولو لروةتل وا

المصدمو، واعو عل مسالةن اضامثة من الباك الةولو وعةت تومثد حموال وعثةرو المعر ة 

 عااوظار اإلتعوات.

ومثما اوعري عالووةل السهثاعهو، مإن الو ومة ال ةاةن عالومادعا لرل المبادرن البدنسهثة، 

وةد معموعا السهثاعهثة عاه ل م امل، مال  ه  الاهعبو من الطب ة السهثاعهثة والوو لا تك

عهاممرعها واله ل تر به  مهامرون تعل زوهارته  األولل ل ه  االنب هار، وتعهةاهةه لرمسههههاولثن  

الو ومنثن وال لة  الووتهل لواه ثل و ومة، ان با تةيو ثا وول مور  ووايعثة عهثاعهثةو 

 ايو أ ما  الوعامل مش مثاان ال وا ال ائا مو لباان ععة ذلك.

ثس ن ث  مث اتو، والطب ة السثاعثة الواممة مو لباان، ال ألالأ تاوبة الاصث  األمبد  الدئ

مو تومل المسهاولثة السهثاعهثة، واعهوثعال الاهع  الرباانو وتررثة مطالب ، ووضهش تطة 

رومو ل وااليوراا من حال عةت اإلتعوات االيوصاداة.    لف

امورك لصهها عههوروة لول األ مات، حما   الدئثس ن ث  مث اتو، ال ل ادلل مور تولث  عان  ال

توةاات واعهعة مو تاه ثل و ومة مباتات عايصهل عهدلة وثد الوضهش مو لباان لا اعة 

اوومل الواتد، ومثل ام ن حن اطبي تار ة  ريي اتهههعوثة واضهههوة المعالا، وعدناما من 

 شان  حن اسوعثة ث ة الم ومش الةولو مو المدورة ال ادمة.  

الووام ثة لراظا  الرباانو عاتأ ماطر ا لوعطثر  لوا تومثد الاهرامة وتاتهة حن البرسهبة 

مو ماعهسهات عهرطو . ممبةح الثرد ال هامن حو  والثرد ألائة واوةو تهار ما اسهعل مل  د   

حو ورل الل الوصههههول لرثه  عو هة والمثثهايثهةو و دما الماهههههارمهة حو ماح الماههههرولثهة 

 لرو ومة ان لا امور  .  
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 تونس  

تعل البودن الماضههههثة تعما لمث ا اثن السههههرطوثن الوابث اة والواههههروعثة،  شههههعةت تونس  

وانع س ذلك لرل والة لة  توامي اثن الدئثس الوونسهههو يثس عهههعثة، ورئثس الو ومة 

الممثل ل  ررثة البرلمانثة عاههها  الماهههثاهههو، ما حدا الل ت هههارل اآلرات وول تاههه ثل 

 سثاعو مو البعد.الو ومة وما تبع  من ر ار لة  االعو رار ال

، ارتبعهأ نسههههبهة الووتد اثن الدئثس والو ومهة والبرلمهان،  2021وتعل شههههعد  ونثو  وزوران  

وتهاتههههة ععهة تصههههالهة االتعهامهات الموبهادلهة عهالووامي مش ح را  تهاراثهة لوابثه  حااهةن مو 

 تونس.

ومواولة ا وثال راشهههة ال اوشهههو  70ومش الوةاد لن مواولة ا وثال يثس عهههعثة من اعة،

  2021.71 لك، والةلوات الخاتة عااوخاعات مب دن الوو انطر أ ما  عةااة م

، وول من 2021اليل م ورج الر وت الل ااوخهاعهات مب دن تهايثهةا واعههههعها تعل  ولثو  تمو   

اهانه  ودمهة الاع ههههة الوو حلراهأ دلمعها لمسههههار االاوخهاعهات المب دن وهال ماههههل الووار  

  72الو او،

وعو ما اع س المرونة ال رثدن لةا البرق السهثاعهثة مو الةاتل  وذلك لرخرول من األ مة، 

 واعوعةادعا لوعمو الصراع.

وع ه ا ظرهأ تونس تعل البودن المهاضههههثهة اثن توهةل الووامي وول الووار الو او، حو 

الةلون الاوخاعات عرلمانثة مب دن، مو ظل مخاو  عسهب   ثال المو مة الةعهوويوة العرثا 

األلرل مو البعد، وول ااتت يرارات الدئثس يثس عههعثة األتثدن وعو المداش ال  ههائو  

 ، لو ثد المعادلة عا ل مامل.2021 ولثو  تمو   25مو  
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 https://bit.ly/2SRulpS ،  2021ااا د  5العدل، دلوات الل ااوخاعات عرلمانثة مب دن،   71
 :bit.ly/3gVm6RT//https  ونثو،  18األناضول الاع ة تااة االاوخاعات المب دن وال مال الووار،    72
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 قرارات قيس سعيد.. ودخول األزمة التونسية في نفق مظلم.  •

و  لرل ويش األ مة  السههههثاعههههثة  الةعههههوويوة( الموصههههالةن اثن رئثس ال معويوة ورئثسهههه 

 25لاوال، تواتدت لرل موايش الوواتههههل االاومهالو، دلوات لروظهاعد  الو ومهة وم رس ا

 ال ل اصاد  لثة ال معويوة.  2021تمو    ولثو 

وذلهك لرمطهالبهة عوهل م رس الاوال، وايهالهة الو ومهة، وويل العمهل عهالهةعههههوور، وال هات 

ثن، ومعايبة السهههثاعهههنثن؛ تاتهههة من   ودمة  الاظا  السهههثاعهههو وال انون االاوخاعو الوالنَّ

ة.  الاع ة، ولس دن اإلدارن، والةتول مو مدورة ااو الثة ااد  لرثعا الدئثس يثس ععثة

ور ا الظرو  الوو تمد ععا تونس واأل مات السههثاعههثة وااليوصههاداة الوو شههعةتعا ماترا، 

 اال حن ع ه الةلوات مانأ مواعة ومةلومة ع ون من الع  مصد واإلمارات.

واهة، وتهةلو الل تومثهل ودمهة الاع ههههة المسههههاولثهة دون اضههههامهة الل مونعها م عولهة الع

الدئثس يثس عههعثة ومان  لثس حوة المسههاولثن مو البعد، ما اعل األمد ااههوع  شهه و  

 مثثدن.

وويش وع دعهوويوا ل  مة، حو عهثاعهثا لن  ريي   وعهط تصهالة حاوات الخع ، ومو وثن مان اك

، عرثان حلرن 2021 ولثو  تمو    25  اتما  الووار الو او، ترل الدئثس يثس عههههعثة، مسههههات

عة ترواا  مث  لن يرارات تمثل تعطثع لرةعههوور وتويثبا لماعههسههات الةولة الماوخبة، ما اك

 لرل المسار الةام را و مو تونس.

ت هههماأ ال رارات ت مثة لمل البرلمان، ورمش الوصهههانة لن امثش الاوال، والوبدد عالسهههرطة  

تاوثة رئثس الو ومة عاها  الماهثاهو، ويرر حن  عهثعثن حوةا  الوابث اة لثعرن يثس عهعثة  

 تربا ل .

مما يرر الدئثس يثس ععثة مو عاع ة  ريبة تولو ماص  الاائ  العا ، وعالوالو االعوثعت 

  73لرل الةولةو.لرل السرطات الثعث مو البعد، توأ ماالا وومااة الةعوور والوبا  

 
 ولثو،  25ال زيدن نأ، الدئثس الوونسو ا ثل الو ومة وا مة البرلمان، وال اوشو  دد ع ا ان عل،  73

 https://bit.ly/3eXUScX 
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ة مابصهرة لن عهثايات األ مة السهثاعهثة الوو تمدة  لا ت ن ال رارات الوو حلراعا الدئث س عهعثة

 ععا تونس ما  عاوثن.

، والوو 2019مإ د االاوخاعات الواههروعثة  البرلمانثة( والدئاعههثة الوو شههعةتعا البعد، حواتد 

ة رئثسها  لر معويوة وماوأ ودمة الاع هة حمبد مورة عرلمانثة من دون ح ررثة، عةح  ااتت عسهعثة

صهعوثات اثن رئثس ال معويوة من اعة، ومل من م رس الاوال والو ومة  الصهراع لرل ال

 74من اعة ثانثة، اظعد الل العرن.

ة، عاههها  الماهههثاهههو لدئاعهههة و ومة تخرل  وتصهههالةت الو اذعات ا د اتوثار الدئثس عهههعثة

و ومهة الثهاس البخبهاث، ثا ترااعه  السههههروش و ربه  من موهل م رس الاوال لهة  ماح الث هة  

  ومو.لربريي الو

وذلك ععة حْن حعةا الماههثاههو تمسههة ا عصههعوثات  الةعههوويوة مو اتوثار حل ههات الو ومة 

 75ورم   حدات دور ووزيد حولو لةا ععثة؛ مرثس الاظا  الوونسو نظاما رئاعثا.

تعمة الدئثس الوونسهو اوةاث مبااان جإلعن السهرطات االعهتثاائثة الوو ن  لرثعا البصهل  

نسهو الوالو، ماوةث ألوععة عهثاعهثة داتل ماعهسهات الةولة، واةال ( من الةعهوور الوو80 

دعههوويوا عههثاعههثا، اثن من اراه ان ر  لرل الةعههوور ومن اامل حن  اعههوةلل الةعههوور لول 

 76األ مة.

( من الهةعههههوور الوونسههههو، واوعا 80اعههههواهة الدئثس يثس عههههعثهة مو اثهانه  الل المهادن  

مدا الوالة االعهههتثاائثة دون االلواا  عما ورد المعارضهههون الدئثس يثس عخرق الةعهههوور، اذ 

 ( الوو تاظمعا.80مو المادن  

 
،  2021حعريل   27رمايعا،  المدمص العدعو ل عواث والةراعات، األ مة السثاعثة الةعوويوة مو تونس وثثثاتعا و 74

https://bit.ly/3rIkzmV 
 https://bit.ly/3zN1aEp ،  2021 ولثو   28المدمص العدعو ل عواث والةراعات، االن عل الةعوورل مو تونس،  75
 https://bit.ly/3iRxK0Z ،  2021 ولثو   26ر ووامث  اعوةل لرث ،  عويوا، تونس م ث  الةعوو  76
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وعخاتهة ضهرورن اعهواهارن رئثس الو ومة ورئثس البرلمان يبل اتخاذ ال رار، وم لك مبادرت  

الل ت مثهة البرلمهان مو وثن اا  الهةعههههوور لرل حن م رس الاوال  ب ل ماع هةا عصههههبهة  

  77عتثاائثة.االمسومدن  وال اعومرار الوالة 

والخطد الةاعا والظد  االعهههتثاائوو ال ل اعهههواة الث  الدئثس يثس عهههعثة مو ااراتات  

 األتثدن، لا ت ن تووامي مش الوالة الوونسثة.

والخطد الةاعا والظد  االعهههتثاائوو ال ل اعهههواة الث  الدئثس يثس عهههعثة مو ااراتات  

 الوونسثة.األتثدن، لا ت ن تووامي مش الوالة 

مما اا ل حعهواذ ال انون الةعهوورل لبة الومثة العوا ، حن الخطد المعةد ل ثان الو ن عو 

تطد معهةد لب هائعها، عههههوات مهان عه ا االلوهةات ااصهههه ة لرل ايرثمعها ال  رامو عهالووعههههش 

العةوانو لرل وسههال حراضههثعا، حو تطرا اوعةد موا اثعا من تعل  لصلة الووةن الو اثة، 

 ر االيوصاداة ال رثدن الوو تاوا لاعا األ مات االيوصاداة.حو األضرا 

 78وعو ما لا اوومد مو والة اإللعن األتثد.

عرن لاعا وول اآلن عاههه ل مامل وتاتهههة  ردود البعل المورثة واإليرثمثة، وان مانأ لا اك

لرل تههههعثة الةول، اال حن ترول الدئثس يثس عههههعثة لن المسههههار ال ل يطعأ مث  امثش 

ات مو تونس شهههو ا  لروبا  لرل الةام را ثة، ال اخرل لن مون  مةلوما من الماعهههسههه

 دول ايرثمثة نب ت نبس السثااييو.

تواعهأ ال ثثد من األنظهار الل دولهة اإلمهارات الوو تههههرج يهادتعها مرات لهةاهةن تعل اآلونهة  

خطط األتثدن ع ههرورن الوخر  من ودمة والاع ههةو، حاا  مان الثمن وول لو مان مو تابث  م

 ان ععو مما وةث مو مصد عاع ا.

 
 https://bit.ly/3x7A1tW ، 2021 ولثو   26ال زيدن نأ، عل ترق الدئثس يثس ععثة الةعوور،   77
 https://bit.ly/3iRxK0Z،  2021 ولثو   26ووامث  اعوةل لرث ،  عويوا، تونس م ث  الةعوور  78
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، مه لهك ماه  مها ا دل من 2021حعريهل  نثسههههان    13زوهارن الدئثس يثس عههههعثهة الل مصههههد  

تهةتهل مو ا هار عه ا الواسههههثي حو الهةلا اإليرثمو، لمها عو معرو  من تواه     79شههههعرين،

 الو ومة مو مصد ضة ودمة الاع ة والووروا الةائا لرثعا من تعل حذرلعا المخوربة.

اضههامة الل حن مويل مصههد لا اخرل عال ادانات وول اآلن وعو حمد مسههوبعة الوةوث؛ ألن 

 الاية لمل ودمة الاع ة اعوبد ضمن الم اع  السثاعثة لمصد.

مو رؤاو  م لك لروةث، رحا الدئثس الوونسههههو األعههههبي الماصههههل المرألويو، حن ان عل  

 مو.تونس األتثد ع ا لا ا ن اوةث عةون ع ا الةلا اإليرث

وحشهههار لواود يرار ايرثمو ت وده اإلمارات عوصهههبثة ثورات الداثش العدعو، وشهههةد لرل حن  

الومهااهة الخهاراثهة عو الوو م اهأ الدئثس يثس عههههعثهة من اتخهاذه مثهل عه ه اإلاراتات  ثد 

  80الةعوويوة.

والوبد المرألويو ذلك تديا لرةعهوور ا   م اومو  واماهال ، واال عهوةتل البعد مو وضهش 

ور ا ما عو وايش من تع  مرثد اثن المرألويو وودمة   81تهع  حماثا وايوصهاداا وعهثاعهثا،

الاع ههههة الوو  دا حنعها تدت ه  حتطهات عههههثهاعههههثهة عهال هة اال حن توه  ده من الموام هة لرل 

 االن عل اةل لرل ولو مرثد عظرو  تعبة ية توعدا لعا تونس.

ل ولو مرثد عظرو  تههههعبهة يهة توعدا  اال حن توه  ده من الموام هة لرل االن عل اهةل لر

 لعا تونس.

، عدئاعههة راشههة ال اوشههو  لثا الودمة ورئثس الموقف الذي يتعلق بحركة النهضــة

البرلمان ال ل تا تعطثر ، وم ا لر رارات األتثدن، مان مويبا رام هها عاهه ل يا ش ل رارات  

 الدئثس.

 
 https://bit.ly/2UH9czW ،  2021اعريل  20األناضول، الدئثس يثس ععثة اووا  الل مصد،  79
إماال و، ، المرألويو وحدف ن  48لدل  80  https://bit.ly/3iH4M3S  ولثو،  26االن عل الةعوورل وح ال  جف
 https://bit.ly/3kXnt6i ، 2021 ولثو   25األناضول، المرألويو ما ويش الرثرة ان عل،  81
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ي لر اوشههههو ل ه  عه ه اذ الوبدعها ان ععها لرل الاههههدلثهة الهةعههههوويوهة مه لهك، ومو تعرث

 82ال رارات حشار الل حن الماعسات عوظل تمارس لمرعا.

ويال نائ  رئثس ودمة الاع ههههة، لرو العروا  لثس لةااا معرومات عههههاع ة حو والثة وول  

ع ا الموضههوع ل ن عاهه ل لا ، الةعههوور عو الو ا، من اوودم  عههاوودم ك ومن اخدي  حو 

وحمة حن الودمة مسههههومدن مو الةماع لن الةام را ثة الوو   83ان ر  لرث  مرن ن بل ع لك.

 ناضروا من حارعا.

الماشههرات الوو توعري عودمة الاع ههة لا تو او  الل اآلن عههوا تصههرووات رام ههة دون 

اإلمصهههههاج لن م ودوهات لرخرول من األ مهة حو الوواتهههههل مش الدئثس، ودون اعهةات نوع من 

لدما وااللوصهها  حما  البرلمان، وم ا لوودمات  الوباعا وول ع ه ال رارات، عههوا العن ا

 ال اوشو األتثدن.

، عهالثو  الوهالو  2021 ولثو  تمو     26تا رتههههة تودمهات حمها  البرلمهان الوونسههههو تههههبهاج  

لر رارات الدئاعهثة، مو مواولة لةتول البرلمان إللادن انع اده، ول ن ذلك يوعل عالوصهةل  

  84اعات لاثبة وال اإلترار من يبل الطدمثن.من يبل يوات األمن، مما ية اوةث مع  موا

ويال ال اوشهههو حما  عال الم رس  وحنا رئثس م رس نوال الاهههع  حيل لاااا لن دتول  

عاو.  الماعسة الوو حرحعك

ودلا ال اوشهههو نوال الم رس الل االلوواق عم ده والوبار حنبسهههعا يائمثن عواابعا مو 

 85.الم ان ال ل وضععا مث  الاع  وعو البرلمان

مما تا رتههة االلوةات لرل ععا الصههوبنثن حما  م د م رس الاوال، اضههامة إل عق يوات 

وحدانأ ماظمة مراعهرون عع وةود ايووا  م و     86األمن م و  ال زيدن مباشهد مو تونس،

 
 ولثو،    25تعري لرل يرارات الدئثس األتثدن وان عل لرل الةعوور،  الودن، ودمة الاع ة 82

 https://arbne.ws/3i36Ofn 
 https://arbne.ws/2USukmB الودن، المداش الساعي،  83
 https://bit.ly/3i1PDLs  ولثو،   26حما  البرلمان..، ال زيدن، ال اوشو اعوصا   84
 https://bit.ly/3i1PDLs المداش الساعي،  85
 https://bit.ly/3kRReoW  ولثو،  26عواعة تونس، األمن الوونسو ا ري م و  ال زيدن،  86
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ال زيدن عوونس واعههههوا دت ن هاعهة الصههههوبنثن مو الارواع مها حيهة  لرثه  األمن الوونسههههو 

 87إللع .و البأ عاوورا  وروة ا

االلوهةاتات لرل الصههههوهامهة وماش الوظهاعد، عهادرات تاههههثد الل اوومهالثهة وهةوث لال تعل  

البودن ال ادمة، يثاعههها لرل السهههرو  المعواد من يبل ال ث  ويوات األمن مو مثل ع ه  

 الظرو .

تهاتههههة وحن يثس عههههعثهة حتههههةر يرارا عو رثل المهة د العها  لووهةن األمن الدئهاعههههو تهالهة 

  88إلشرا  لرل وألارن الةاترثة.الثوثاول عا

عوبد تصههرووات يثس عههعثة، عان من اطري رتههاتههة واوةن عههثوا موااعو  عواعل من  مما تك

 ضمن ا ار اوومال وةوث الوصاد  والعال.  89الدتاص،

حو  الثوار  يمش  تعلعا  من  لثوا  وتههةتههل م عولثن  ح مههات  اموعههال  اوا  حن  الموويش  ممن 

 وةث مو الاموذل المصدل من يبل. المعارضثن لع ه ال رارات، مما  

لا تعرن امثععا لن مويبعا عاههه ل واضهههح الل اآلن  ،األطراف الداخلية في تونس

 من اإلاراتات األتثدن الوو اتخ عا الدئثس يثس ععثة.

وخ   اال حن ععا الو وعت والاهههخصهههثات رم هههأ ع ه ال رارات والوبدتعا ان ععا، ول ن لا اك

 اعة ع ه ال رارات.يرار امالو الل اآلن لموا

وصل وير  تونسو ال ل اورحعهه  رال األلمال نرثل ال رول، لبدت مورو  الاثااثة، الثانثة من 

ة وعو ترق اسههههثا  وثهد الونن البرلمهانو، حا هههها لن حن ال رارات الموخه ن من يبهل عههههعثهة

( وحعههس الةولة المةنثة، وت مثش ل ل السههرطات مو اة 80لرةعههوور وحو ا  البصههل الهههههه 

 رئثس ال معويوة والداوع عال معويوة الوونسثة لرو ا البددل.

 
 https://bit.ly/3kRReoW المداش الساعي، األمن الوونسو ا ري م و  ال زيدن،   87
 tps://bit.ly/3iRHgBaht  ولثو،  26ال زيدن نأ، ال اوشو اعوصا حما  البرلمان،  88
 https://arbne.ws/3x3Zl47  ولثو،  26الودن، تةااثد اعتثاائثة، الدئثس ا مة البرلمان واول الو ومة،  89
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مما  البأ مورة الوصل ال ل ااهههه ل حوة األضههههعع الدئثسههههة مو اال وع  الواما، رئثس 

 90الو ومة عوولو معام  الادلثة وتبادل اوةاث مراغ مو ماعسة رئاعة الو ومة.

ن، ويال الم و  السهثاعهو لروصل  مما حتهةر الوثار الةام را و مويب  من ال رارات األتثد 

( من 80وموروه  الاثهااثهة مو اثهان  انه  اخورل مش تهاو هل السههههثهة رئثس ال معويوهة لربصههههل  

    91الةعوور و دما ما تدت  لا  من يرارات وااراتات تايل الةعوور.

، وعو تهههاو  ال ورة ال رثدن ال ل  اثد ع راره مو االتحاد العام التونســـي للشـــ ل

الاههههارع حو توهالبهات المعهارضههههة، لا اسههههرع مو الخرول عرثهان لروعرثي لرل ال رارات  ودمهة  

 األتثدن، رعما لووامي حااةت  السثاعثة مش ع ه الوطورات.

تاتهة مو وال  ثال ودمة الاع هة لن الماهعة السهثاعهو، والوو تمثل حاة ولواثة ععثةن 

 ثاعثة ال ةاةن. لن تواعات  مما ام اعا مو المساعمة مو تثا ة الوثان الس

وععة مودن من الودي ، حتهةر االتواد ال ل امثل المدمزوة الا ااثة مو البعد، اثانا عاهان يرار 

ة ل ا  لا ااةد ععا. ة، ولا  دو  االتواد ع رارات ععثة   92الدئثس يثس ععثة

و ال  االتواد ع ههههمانات دعههههوويوة واةول  ماو لوطرثي ع ه واإلاراتات االعههههتثاائثةو 

 لن رم   ل وت حل من األ را  لرعال. معبرا 

وعالد ا من حن  ال امثل وصعا عهثاعهثا، اال حن االتواد مثثرا ما لع  حدوارا عهثاعهثة واعهمة مو 

 موطات مثثدن مو تايو  البعد عب ل يةرت  لرل ضبط السرا االاومالو عالخصوص.  

ن الطبوعو عدئثس  اهاتو مويل االتوهاد ععهة مودن يصههههثدن من ل هات حمثاه  العها  نور الهة 

ال معويوة مو الثو  الوالو لررثان، واعوبد ضهههمن دائدن ال بول عع ه ال رارات والووامي مش 

 المسار ال ل وةده الدئثس يثس ععثة.

 
90france  24 ،ولثو،  26، حواال من اال وع  الواما والمعارضة تاةد عخطوات يثس ععثة 

 https://bit.ly/3iQZZg7 
91france  24 ،ولثو،  26، حواال من اال وع  الواما والمعارضة تاةد عخطوات يثس ععثة 

 https://bit.ly/3iQZZg7 
92france  24 ولثو،   27ة ع بط اةول  ماو لصاراتات االعتثاائثة، ، االتواد العا  لرا ل اطال  يثس ععث 

 https://bit.ly/2TCG6kt 
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وال ل تا تعطثر  عو ا اإلاراتات األتثدن، حلرن مو  مؤسسة مجلس النواب كذلك

  93تات.اثان ل  حن  ال ألال مو والة انع اد، رام ا ع ه اإلارا 

ورعما تاتو مثل ع ه الخطوات حمرعا وال االرت ا  لرل عهاة شهعبو يول حو تةتل تاراو 

الموويش حن ا بد  الدما مرثس من  ماثد، وعو مهها لا تورثن معموهه  وول اآلن، حمهها م دد 

 الدئثس لرل العودن لن ع ه ال رارات.  

ووةد عوتههرو  ومو حل الوود  الاههعبو م لك، وعو البثصههل مو ع ا األمد الل اآلن لا ت

 ات اه عو  اسثد الاارع الوونسو، ورعما تامة األاا  ال ادمة شثيا من ذلك.

من عه ه ال رارات لا ا ن عهالاهههه هل األمثد وضههههووها، اذ اهاتت ح ره     الموقف الدولي

 الرثانات تعبد لن والة من وال ريو األات ما اوصل مو تونس حو والة ادانة ل .

الموام هة له ، مش األته  مو االلوبهار حن الهةول ال ألالهأ مو   مو وثن اهاتت ععا الرثهانهات

 والة تدي  لما ية اوةث مو السالات الم برة.

تدمثها اعههههوا دت اإلاراتات الوو يها  ععها الدئثس يثس عههههعثهة، اذ وتههههبوعها عهانعها وتعرثي  

العمرثهة الهةام را ثهة مو تونسو، من تعل اثهانهات لرل لسههههان المووهةث عهاعهههها الدئهاعههههة  

، والخاراثة الودمثة، الوو حلدعأ حا هها  لن ير عا من تعرثي البرلمان ال ل امثل ارادن  الودمثة

  94الاع .

المويل الودمو اوسها حمثد عالوضهوج مو اعهوا اره لر رارات األتثدن، وعو المويل ال ل 

 الوادت السثاعة الودمثة لرث  وثال مثل ع ه الموايل مو البعد العةاةن.

  مه لهك الو ومهة الودمثهة مها عههههث دل تعل األاها  ال هادمهة عوثهد ال ومن الماوظد حن توديه

توخ  مويل العةات مش دولة اةاةن مو ظل ع ه الو اذعات السهثاعهثة العةاةن الوو تواول  

 الخرول ماعا، وتاتة مو موثطعا العدعو.

 
 ولثو،  26ال زيدن نأ، م رس الاوال  دما ااراتات الدئثس واعرن حن  مو والة انع اد،   93

 kYC6WWhttps://bit.ly/3 
94rt  ،ولثو،  27، تدمثا، نامل مو الادن ارعات الةام را ثة مو تونس وعا ل الل اانبعا 

 https://bit.ly/3i6Uye8 
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 مويل الةول العداثة الدعههمو وان مان  ثد معرن الل اآلن اال حن األااةن السههثاعههثة الوو

توبااعا الةول األعر  مو عهههاوة الوا ثد السهههثاعهههو العدعو ت ل مش يرارات الدئثس عهههعثة، 

وذلك إلألاوة حل ودمة يريبة من امالة اإلتوان المسهرمثن لن الماهعة السهثاعهو العدعو 

 عدمو .

ومو ا ار الر ة السهثاعهثة ال طروة المععودن عاالتاان ععا الاهوت، حتهةرت الةووة اثانا  

ي دون الدما،  هالبهأ تعله  األ را  الوونسههههثهة حن تاوعا  ريي الووار لو هاو   اعبد لن ال ر

 95األ مة وتثرثأ دلائا دولة الماعسات وت روس و ا ال انون مو ال معويوة الا ث ة.

اات مويل ال ثثد من الةول العداثة، ععة ذلك، ابثة عالوواتهل مش الخاراثة الوونسهثة واةلو 

 رار مو تونس.لرووتل الل العةوت واالعو 

وعو ال شهك تةتل مو الو ث ة   96وسه  ما حتهةرت  ح ر  دول ال امعة العداثة من اثانات،

 ضمن ا ار الوايثة ال امل لع ه ال رارات.  

ومو حول رد معل من واشههاطن حلدعأ حمثدما لن ير عا األات الوطورات مو تونس، واتخ ت 

وعو ما ام ن حن ااهثد الل تدي  والة  مويبا و را لا اوسها عوسها المويل مو ات اه ما،  

 االعو رار مو تونس، دون معارضة ع ه ال رارات.  

ويالأ المووةثة عاعهههها الرثأ األاثا، اثن عههههامو  ووول اآلن ال ام ااا توتههههثل ما اذا 

مانأ يرارات الدئثس الوونسههو ان ععا، وان حمثدما ير ة األات تطور األوةاث مو تونس مو 

  97البعد لوو ثي االعو رار االيوصادل وموارعة وعات موروناو. الويأ ال ل تسعل مث 

وحتثرا، اظهل الووهةل ال هائا تعل األاها  الم برهة مو تونس، عو الومسهههههك عهالهةعههههوور 

والويو  لرل حرضههثة راعههخة من الةام را ثة، عههوات عالووامي وول مسههار معثن لرووار حو 

مسههثو رر عههثااييو الو ا البددل المطري مو تونس مدن الر وت الل ااوخاعات مب دن، واال 

 حتدا.

 
 https://bit.ly/3BN65ag  ، 2021 ولثو،  26ال زيدن نأ، رما ل بو تدمو ودلون يطروة لرووار،   95
 https://bit.ly/3BN65ag المداش الساعي،  96
 https://bit.ly/2VgvBnf  ولثو،  27الخرثج حون ال ن، عرثا ن  عاتل يثس ععثة، مويل حمرو و و ر،  97
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 المحور الثالث: االقتصاد العربي 

، مدتبطة 2010عةحت شهههرارن ثورات الداثش العدعو، مو تونس تعل داسهههمبد  مانون األول  

عماه رة البطالة، لرموا ن الوونسهو مومة عولزيصل، ال ل حشهعل الاار مو نبسه ، الوراضها 

الوو تر اعا لرل اة شهههد ثة، لاةما الودا لرل مصهههادرن البرةاة لدعة اة ارثش   لرل اإلعانة

 لرثعا الخ روات والبامعة، ومانأ مصةر ر ي  الووثة.

ومش ن هاج ثورن تونس، واألاوهة زين العهاعهة ن عن لرو من رئهاعههههة البعد، مدت تونس عهاووال 

االيوصهاداة واالاومالثة،  عهثاعهثة وايوصهاداة  ثد مسهو دن، ح دت عاه ل مرثد لرل حوضهالعا  

 موبايا ل ص الموا نة، وارتبعأ معةالت الة ون المورثة والخاراثة.

طل  ولا ا ن األمد لثخرو من دور لرةولة العمث ة إللاية الثورن الوونسههثة، وعههثدعا لرل تك

 اإلتعج السثاعو وااليوصادل.

يوصهاد الوونسهو، ال ل ، لور و عظعل عهررثة لرل حدات اال2019ثا حتأ ح مة وموروناو لا   

اعومة لرل السهثاوة عاه ل مرثد، مما حدا لوصهةع ال وان  االيوصهاداة واالاومالثة عاا ،  

 وحرعي الوضش المالو العا  لرو ومة الوونسثة.

، عان عل  2021 ولثو  تمو   25اال حن الخطد األمبد ال ل تعدضهههأ ل  تونس ماترا، مسهههات  

رات الةعوور، وت مثة لمل البرلمان، وول الو ومة، يثس عهعثة الدئثس الوونسهو، لرل م ة

 وضش تونس لرل مسار م عول عا ل لا ، ومو الم ال االيوصادل عا ل تاص.

ونظرا لو رار االن ععهات العسهههه روهة مو الماط هة العداثهة، عههههوات مو دول ثورات الداثش 

، الوهةالثهات  2021العدعو حو  ثدعها، مادا حنه  ماهاعهههه  حن  دتههههة الو ريد مو  ولثو  تمو   

 الخاتة عاالن عل مو تونس لرل األوضاع االيوصاداة واالاومالثة ععا.
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 المالمح العامة لالقتصاد التونسي ●

تعة تونس واوةن من الةول الاامثة، والوو تعومة مو ايوصههادعا لرل ااوال المواد األولثة،  

السههثاوة، وال ل وحعر عا البوعههبات، وم لك تعومة لرل الااهها  الروعو، من تعل م ال  

 اعة حوة حعا مصادر الا ة األاابو مو تونس.

، لووظ حن حدات الاهاتا المورو لوونس، مهان 2020ووول لها     2010ولرل مهةار البودن من  

مرثار دوالر، وعو ما ماق الااتا الموو ي تعل لا   47، وعرغ نوو 2014األم هههل تعل لا   

 .مرثار دوالر  44، اذ مان الااتا عوةود 2010

مرثار دوالر،   39.20وتهل الل   2019، انخب هأ يثمة الااتا، ومو لا  2014ل ن ععة لا   

 مرثار دوالر.  39.24، لثصل الل 2020ثا توسن عا ل  بثل اةا مو لا   

، مإن معةل الامو االيوصهههادل عاا  تا د  982020ونظرا لظرو  اائوة وموروناو تعل لا   

 عالمية.  8عررثا عاوو 

، ععة حن  2019مرثار دوالر مو لا   37.7الة ن الخاراو لوونس، لووظ حن  ارتبش الل  اال حن  

 .992010مرثار دوالر عاعااة    22.5مان عوةود 

و داش تبايا الة ن الخاراو لوونس، الل عهوت ادارن الوضهش المالو لرو ومة، ولة  واود 

ج االيوصهههادل، من اتهههعج ايوصهههادل و ث و، ولديرة الةولة العمث ة ألل اعود لصتهههع 

 تعل رمش المطال  البيواة، وتعطثل الماعسات اإلاوااو.

وال حدل لرل ذلك حن اااههههد ععة ان عل يثس عههههعثة، حن  ألول مدن ما  لا  اوا اعههههوعادن 

، ععهةمها ادا تعو ي لمهل السهههه هك الوهةاهةاهة من تعل  100تصههههة د البوعههههبهات لبد ال طهار

 االضطراعات.

 
 اثانات الباك الةولو، ماشد الااتا المورو اإلامالو  ال ثمة الوالثة عالةوالر األمرو و(.  يالةن  98

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart&locations=TN 
 المصةر الساعي، ماشد اامالو رتثة الة ن الخاراو،   99

https://data.albankaldawli.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?view=chart&locations=TN 
 2021 7 31روعثا الثو ، تونس تسوانل شون البوعبات ألول مدن ما  لا ،   100
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 الفقر والبطالة •

عهالميهة، اال حنه  ععهة لها  من   13عرغ معهةل البطهالهة    2010ثورن تونس نعهااهة لها   مش عهةااهة  

عالمية، وذلك عسب  والة السثولة   18الثورن ارتبش معةل البطالة عا ل مرثد لثو او  ع ل  

االيوصههههاداهة، وتديه  رؤوس األموال، وااوظهار الهةاتهل والخهايل لمها عههههواول الثه  األوضههههاع  

 السثاعثة.

شههههعهة   2020عهالميهة، اال حن لها     15نخبا معهةل البطهالهة لث ون عوهةود  ا  2014ومو لها   

، وعع شهههك حن لودن  101عالمية  16.6ارتباع معةل البطالة مو تونس مدن حتدا لثصهههل الل 

،  داش عاهه ل رئثس لرل الوةالثات السههررثة ل ائوة 2020ارتباع معةالت البطالة مو لا   

 وموروناو.  

الو او لصوصههههات تروطة لرب د عاا ، حظعدت تباوت    ولن الب د مو تونس ناههههد المععة

معهةالت الب د داتهل الماها ي الوونسههههثهة، وانخبهاا الب د عمعهةالت مرثدن مو العهاتههههمهة 

عالمية مما عو وال    50عالمية، اثاما ارتبش مو ماا ي حتدا لثو او    2.5تونس، لثصهل الل 

 ماا ي واةاعنو ووالعثونو.

وهة ومورونهاو، ذعبهأ ت هةارات الب د مو تونس الل حن  اال حنه  عاهههه هل لها  ومو ظهل اهائ

عالمية يبل ال ائوة، وحن    15.2عالمية اثن حمراد الم ومش، م ارنة عهههه   19.2معةل  وتل الل 

 .102حلل تونسو توأ تط الب د  475ح مة مورونا تسببأ مو ويوع نوو 

 

 

 

 

 

 

 
 يالةن اثانات الباك الةولو، ماشد اامالو البطالة،   101

https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?view=chart&locations=TN 
 2020 11 11نوان، تار ة الب د تروعا تونس،  102
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 الميزان التجاري •

 

وعري عالصهادرات والواردات السهرعثة، ولا ت ن تونس عام هل وال من الةول العداثة، مثما ا

 اذ مانأ والألالأ تعانو من ل ص مو المثاان الو ارل.

مرثارات دوالر، ومانأ الصهههادرات    6، مان الع ص مو المثاان الو ارل عاوو 2010مبو لا  

 مرثار دوالر. 22.2مرثار دوالر، اثاما الواردات السرعثة لاة   16.4السرعثة 

 13.8عههاوات من الثورن الوونسههثة، مانأ الصههادرات السههرعثة لاة  10ل ن ععة ما ازوة لن  

مرثهار دوالر، حل حن الع ص مو المثاان    18.3، اثامها الواردات السههههرعثهة عوهةود  103مرثهار دوالر

 مرثار دوالر.  4.5الو ارل عرغ  

وتوسها الو ارن الخاراثة لوونس، عخرل عث رو، وتعانو من ااوال السهرش األولثة ذات ال ثمة 

م ههامة ال ههعثبة، اثاما تعومة لرل الواردات السههرعثة، الوو ت ر  لرثعا العةد واآلالت، ال

 ووعائل الا ل، ومسورصمات اإلاوال ال رويوة.

وت ثه  تونس لن ااوهال الو اولواثها حو الا هاج مو تو ثاعها، وتاههههعهة تونس نبس الظهاعدن  

 ل ماروع لروامثة.السررثة لربرةان العداثة، وعو الع ول المعاادن، م ع لن  ثا

م لك ضهههعل مسهههاعمة ال طاع الخاص، والوماده لرل ماهههرولات الدعح السهههروش، ولة  

مسهههاعمو  مو تطو د البووث والوطو د، حو اا اد اسهههد اثن ال امعات ومرامص البووث من 

 اعة وال طالات اإلاوااثة المخوربة من تاالة وألرالة من اعة حتدا.
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 احتياطي النقد األجنبي •

 

مرثار دوالر،   9.7، عوةود 2010رتهههثة تونس من اووثا و الا ة األاابو مش نعااة لا   مان  

مرثار دوالر، ول ن عاعااة لا   5.6انخبا ع ا االووثا و لثصههل الل   2018ول ن مو لا  

 .104مرثار دوالر  9.8، ارتبش االووثا و مدن حتدا لثصل الل 2020

رد ذاتثهة، ول اه  تو ي من المهة ونثهة ل ن عه ا الووسههههن مو االووثها و، لثس ولثهة موا

الخهاراثهة، والوو اسههههوعهة  ماعها الباهك المدمصل ت واهة االووثها و األاابو لروبها  لرل 

 ععد العمرة المورثة.

 

 تراجع المؤشرات االقتصادية ●

 

مان رد البعل األولو لعن عل السهههثاعهههو مو تونس، حن ترااعأ العةاة من الماشهههرات 

وعخاتههة المالثة ماعا، م انأ السههاةات الوونسههثة مو السههوق الةولو، عو  االيوصههاداة،  

 عالمية(.  5 - 4األعرع مو الوا ثد السربو، وانخب أ عاوو من  

وعع شهههك حن  مو ع ه الوالة عهههو  تزوة يثمة الوامثن لرل الة ون الخاراثة لوونس تعل  

 البودن الم برة، عسب  لة  اعو رار األوضاع السثاعثة.

تع ة الماهههعة السهههثاعهههو عوونس، اظل الوضهههش المالو ماريا، ععة حن وتهههل الة ن  وععة

مرثهار دوالر، وثمهة وهااهة مروهة لوهةاثد يروا، ألمرين معمثن، عههههةاد    30الخهاراو ألمثد من  

 الواامات تاراثة تومثل مو حيسا  د ون، وم لك تمو ل ل ص الموا نة لاب ات ضرويوة.

 
 االووثا ثات،   اامالوالمصةر الساعي، ماشد  104
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عسههب  االن عل السههثاعههو ال ل نب ه الدئثس الوونسههو، اذ وم لك البورتههة، تا دت عههربا 

شهدمة، ووامظأ   25مسهل الرون األومد البورتهة الوونسهثة، الوو ترااعأ مثعا حعهعا نوو  

 .105شدمة لرل حععارعا  15نوو 

ورعمها تزوهة معهانهان البورتههههة، ععهة الرع هة الوعهةاهةاهة لردئثس عههههعثهة لداهال األلمهال، واتعها  

موال لثسههأ من و عا، وحن  لا   لرل م اضههاتعا ما لا  داعوا عع ههعا عالوصههول لرل ح

 ع ه األموال لرةولة.

وال اسهههوبعة مو ظل ع ه األاوات حن توةث والة من الخو  من يبل المةترين، والسهههعو 

 لعووبا  عالمةترات تايل ال عا  المصدمو، مما عثسعل البعا لخرول حموالعا لرخايل.

لرل العمعت الصههعبة، مما  ادل الل انخباا العمرة   وع ا عةوره عههو  ازوة من الطر 

 المورثة.

وتب ل والة الودي  لرل الصهعثة االيوصهادل، عااوظار الوطورات االيوصهاداة، وعو ما اعديل 

الااهها  االيوصههادل عاهه ل مرثد، وا ون المو ههررون ما  عاهه ل رئثس عا  ب ة الب رات، 

 والعمالة  ثد الدعمثة.
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 ات مع صندوق النقدمصير مجهول للمفاوض ●

لرل الد ا من األااهةن السههههررثهة لصههههاهةوق الا هة الهةولو، لرل األوضههههاع االيوصههههاداهة  

، اذ ادا اعرا  حمثد من 2010واالاومالثة مو تونس، ما  ن اج ثورن داسهمبد  مانون األول  

 اتباق لرو ومات الوونسثة مش الصاةوق، ووصرأ تونس عموابعا لرل لةن يروا.

لمالو لوونس، معدا أل مة والثا، عسههههب  وااة البعد لومو ل تاراو ا ةر اال حن الوضههههش ا

 .106مرثارات دوالر 7عاوو 

ومانأ و ومة الماهثاهو، تاضهأ مباوضهات مش تهاةوق الا ة الةولو، من حال الوصهول لرل 

، ومانأ ع ه المباوضههههات تو ههههمن ت رث  الةلا الو ومو، وم لك  2021الومو ل الع   لعا  

 الروات  واألاور عاا .ت رث  نب ات 

مرثارات دوالر،    4مانأ مباوضهات و ومة الماهثاهو لروصهول لرل يدا من تهاةوق الا ة عاوو 

من   107عهالميهة  7.1عههههاوات، ععهة حن وتههههل ل ص مثاان المعهامعت ال هايوهة الل    3لبدنهاما اموهة لاوو  

 .  2020الااتا المورو اإلامالو، عاعااة لا  

ةولو، اعول مثثرا لرل ي هههثة االعهههو رار السهههثاعهههو، العهههو مال  والمعرو  حن تهههاةوق الا ة ال

 المباوضات حو عةئعا، مش حاة دولة.

وناشةت لةن وماالت لروصاثل اال ومانو الدئثس الوونسو، عالعةول لن يراره ولودن الماعسات،  

 اثاما يثس ماا مو  رو   ومل  و  اوخ  من ال رارات ما اع ة الماعة مو تونس.

حن اواتد وتهول تونس التباق مش تهاةوق الا ة الةولو، عسهب  لة  اعهو رار الوضهش  ول لك اوويش  

 السثاعو مو تونس.

ما اومل الدئثس الوونسهههو مسهههاولثة تةاثد الوضهههش المالو لرخرول من المانق الوالو، واوويش حن 

ائش  ار ا لرةالمثن الخرث نثن الن عع ، لروصهههول لرل ععا المسهههالةات، حو ال روا من تعل الود

 .2013عالباك المدمصل الوونسو، لروصد  مثعا، وذلك اعويااعا عما ادا مش مصد لا  

 
 . 2021 7 31العدعو ال ةاة، مباوضات تونس مش تاةوق الا ة لرل الموك،  106
 2021  7 26 ر  لرل ض و  و ثد لاداة، ال زيدن نأ، تاةوق الا ة اعبد لن اعوعةاده لةلا تونس مو الو  107
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 عالم يعول االنقالب في إدارة االقتصاد  ●

الو هارل السهههههاع هة مو الماط هة العداثهة، تعطثاها لهةن ماشههههرات، وعخهاتهههههة حن دالمو  

عههههعثهة مو االن ععهات السهههههاع هة مو الماط هة العداثهة، عا نبس دالمو ان عل يثس  

 تونس. مسثعومة االن عل مو األال ال صثد لرل ا عق الةولة العمث ة حدواتعا.

وذلك لمسهههالةن االن عل وتاههه ثل مامة الماعهههسهههات الو ومثة، لو ون  وع حمد يائة 

االن عل ومسهاولث ، والو عثص لم مولة من اإلوصهاتات واألريا ، الوو تظعد حن ثمة ت ةما  

الوايش االي الاظهها  مرووظهها مو  وصهههههادل واالاومههالو، لم دد ويوع االن عل واألاوههة 

 الةام را و.

وعو مها لمسههههاهاه مو تونس لن األريها  الخهاتههههة عهاإلتههههاعهات والومثهات الموعر هة ع هائوهة 

مثروس مورونا. وم لك انطعق تصههة د البوعههبات لبد السهه ك الوةاةاة الوو تويبأ لن 

 العمل ما  لا  م ل.

ات السهثاعهوثن الا ةاة والمالثة مو تونس، عما  ادل الل تةمة مما عهثوا الوعامل مش رلث

ماهروع االن عل، من وثد عهعولة الوصهول لرل ال روا المورثة، وتخبثا عهعد البائةن، 

والعمهل لرل ت مثش العمعت الصههههعبهة من الماعههههسهههههات الو ومثهة، والعثيهات العهامهة 

 المخوربة، لو ون توأ تصد  الباك المدمصل.

مو عهةاد االلواامات الو ومثة من اعة، ومن اعة حتدا المسهالةن مو   وذلك لرمسهالةن

 ومااة ععد الصد .

مما عهثوا الوصهول لرل مسهالةات ماداة ولثاثة من دول الخرثج الةالمة لعن عل، والوو 

لرل رحعهعا اإلمارات والسهعوداة، وعخاتهة ععة اتصهال وزيد الخاراثة مو اإلمارات لبةاهلل عن 

و تونس لثمهان ال دنهةل، والعنه  دلا اإلمهارات لوونس مو مهامهة الم هاالت ألااهة، عاظثده م

  .108الصوثة واالاومالثة وااليوصاداة مو الويأ الوالو
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وثمة والة من د ة ة ماههالد حمراد الم ومش، عالوةاد لن ي ههااا مسههاد مبدا، تا ال اههل 

توسههاا ماوظرا مو   لاعا ومواعههبة مدت رثعا، عما اعطو اوسههاعهها ألمراد الم ومش، عان ثمة

 ادارن المالثة العامة لربعد، وعما ااع س لرل مسووا المعثاة ألمراد الم ومش.

ورعما ا دل الوا ثل عبعا رمو  ال طاع الخاص، لومريد ع ا السهثااييو، ول ن لن اب هو الل 

 شوت مرموس، من شان  حن اعةل الوضش المالو لرو ومة حو األمراد.

الن عل، لبدنهاما  و هل األاهل مش الماعههههسههههات المهالثهة وعههههو  توهاعهل تونس مو ظهل ا

الةولثة، وم لك الوصههول لرل المزوة من ال روا من الماعههسههات اإليرثمثة، حو السههوق 

 الةولثة لرساةات.

 مستقبل االقتصاد في ظل االنقالب ●

ثمههة عههههمههات معمههة ل و  ادل حل ايوصهههههاد عصههههورن عههههرثمههة، واوم ن من الاعوا 

 حاوات توثة لاظا  دام را و، ومااث اوموش عالوروات. عالم ومعات، مع عة من

وم لك عهرطة تاهروعثة، ام اعا الدياعة لرل الو ومة، مو تابث  ماهروع تامول و ث و،  

وم هاموهة البسههههاد داتهل حرويهة الم ومش عاهههه هل لها ، وداتهل األرويهة الو ومثهة عاهههه هل  

 تاص.

ات، ورعما تعود الل ول ن تونس مو ظل ان عل يثس عهههعثة، عهههو  تبو ة ع ه الم وم

نبس حاوات لعة عن لرو، مو الصهههعثة السهههثاعهههو، لرل الد ا من الدااتات المو ررن من 

 تايل تونس، ع رورن لودن الماعسات الةام را ثة، وعخاتة البرلمان، والو ومة الماوخبة.

ل هة عهةحت مواهات االلو هال لاوال عهههههاع ثن عهالبرلمهان، وتواثه  تعا لعا جهإعهانهة ال ث ، 

عها من الوعا ال هاعصن، وذلهك لواود مبررات لوحد الهةام را ثهة، والوثهان الاثهااثهة مو و ثد 

 تونس.

عهو  تب ل تونس مما عو دولة نامثة، تعومة لرل ااوال السهرش األولثة، وم لك األناهطة 

الروعثة، وعخاتهة مو يطاع السهثاوة، عما ا عل ماهروع االعهو عل االيوصهادل والسهثاعهو 

 تونس دولة تعانو من الوبعثة عصورعا المخوربة. ععثة الماال، وت ون
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مما عههثو   الاظا  عاا ، لمعاودن اإلنباق لرل الوسههرثح والةماع، وا عق اة ال ث  مو 

م ةرات االيوصهاد، لرل وسهال اإلنباق لرل الصهوة حو الوعرثا، حو الباثة األعهاعهثة، وم لك  

 الااا  االيوصادل.عثعوظ مااومة من يبل ال ث  لر طاع الخاص مو  

حما لن ع دن الاههههبال الوونسههههو، مسههههو  تصداد تعل البودن ال ادمة، عسههههب  األوضههههاع  

االيوصهاداة، الوو عهواهعةعا تونس مو ظل االن عل، والوو عهث ون من اوث وعا، ت ر  حو 

موةوداة مدص العمل، وم لك تومد دتوال موةودن، ال تو ي رمال الاهبال مو تونس، نوو 

 وت و ن حعد اةاةن.االعو رار 

والة االنسهةاد السهثاعهو الوو حواةعا ان عل يثس عهعثة، عهو  تصهث  الاهبال عاإلوبا ،  

وت ول  موو  مو مخورل الم االت، ألن  اسهههوداش عهههثدن نظا  عن لرو ال ل يامأ لرث  

 ، عما اومر  ذلك من انطبالات شةاةن السررثة.2010الثورن مو لا   

  الو رثهةل، وانعااله  لن موطربهات ال طهالهات اإلاوهااثهة من ممها عههههثظهل الوعرثا لرل حدائه

ألرالة وتهههاالة، ولن ا ون عاا  رعط اثن ماعهههسهههات الوعرثا المخوربة واووثااات عهههوق 

 العمل.

وعههههثظهل واود ماههههروع لمسههههاعمهة الوعرثا مو ااوهال الو اولواثها وتو ثاعها، ععثهةا لن 

 اعومامات الماعسة الوعرثمثة.
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 الة الفكريةالمحور الرابع: الح

االعههو عل الث امو والو ههارل  اوااول الموور الب دل لع ا الاههعد موضههولثن، عما  حوال  

، مهاوهة الموضههههولهات ذات األعمثهة الوو تاهاولوعها ععا األيع  تعل  ولثو  تمو  ل مهة

2021. 

تااولعا  ي ههثة لثسههأ اةاةن، وانما اوا  109موضههوع واالعههو عل الث امو والو ههارل ل مةو

من ماطري اإلامهان عثواعهأ حمواها وم ومهاتعها، ولوامهل ريثعها ونع ههههوعها، وول توعرا األاثهال 

ع ه المعانو الوو تهارت شهب   ائبة مو ظل الووةل الو هارل ال دعو ال ل حتهبح اسهثطد 

لرل وثهاناها الب روهة والث هامثهة والمهاداهة، الخطد األلظا لرل األاثهال، واله ل  عهةد االاومهات،  

 ل العواة، وا  و لرل األتعق.واك ع

ومن الموام هات     1905( ولثو  11اإلمها  مومهة لبهةه رائهة اإلتههههعج  ذمدا ومهاته    ثهانثها   

حن  دتبط عه ا الموضههههوع عهاله ل يبره ؛ مو حن  وامي شههههعد  ولثو  تمو ، ذمدا  المومودن  

 ومان حوة مبار اإلتعونثن مو الارق.

عو الاههههث  مومهة لبهةه اله ل ارت ص مو ماع ه  اإلتههههعوو لرل توريد الع هل من ال مود، 

واا ا  ولو األمة، والومسههههك عوعههههطثة اإلعههههع  الوو ال تعد   رو الاصههههوتههههنثن من 

اثن.المسرمثن  ، وال المووريين من العداانثن والمو دا

مةلا الل الوسهامح مش األداان األتدا، ورعط اثن العرا والاهرع، وحمة حن اإلتهعج الو ث و 

ل مهة انمها ا ون من تعل ناههههد الوعرثا الصههههوثح اثن حمراد الاههههعه ، وتداثوه  لرل ال ثا 

 ع   اإلتهعوو مو ويواا الواضهد. واألتعق الباضهرة. وماأللاا عوااة الل االعهوبادن من ما
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 االستقالل الثقافي والحضاري لألمة -1

ال اخبل لرل حوهة حن حمواها العداثهة واإلعههههعمثهة تعث  وهالهة من ال ههههعل والوعن، ععهة حن  

عههههثطد لرثعا  ثدعا، مبعة حن مان االعههههوعمار لسهههه روا، حتههههبح االعههههوعمار ث امثا وم روا  

 س دل.وو ايوا، وع ا حيوا من االووعل الع

 

لثس عه ا موسهههه ، وانمها تههههاش االعههههوعمهارك  ب هة تهة ن له  عهالوالت، من الو ها  والمث بثن 

والمب رين، ولع ا حتههبح األمد تههعبا لرل المصههروثن وال ثويين لرل وال األمة اإلعههعمثة 

 واعو علعا الو ارل.

و اصت ما (،  ان  ما  حن عةح الابوذ األاابو السههثطدن لرل العالا اإلعههعمو  والعالا العدع

 مانأ عاا  ودمة عاع ة حو موازوة لر او العس دل والسثاعو.

 ع ه الودمة تومثل مو لمرثن  االعواراق والو رو .

حما االعهههواهههراق، م ة مانأ ال ااة ما  حعهههاعههها  تم ثن السهههاعهههة والو ومات والةول 

ول رعا ودااعا، المسهههوعمدن من دراعهههة نبسهههثات الاهههعول، ومعا تثارات م دعا وذويعا  

وذلك لروتهول الل األعهالث  الابسهثة والسهثاعهثة ال بثرة عالسهثطدن لرل ع ه األما دون 

 .110االتطةا  ععا

مو  والمسهواهديونو ل ماعثدعا رالما من الم االت، وميات من ال و ، تااولأ ملَّ شهوت 

 اخ  حما دار اإلعع  مو ماضثعا وواضدعا.

واوهة ال  ثد  عو تصههههو د الث هامهة العداثهة اإلعههههعمثهة موبوا وتههههابوا وحلبوا؛ ل ن لعهة   

وو هههارن العدل والمسهههرمثن، عصهههورن م اعة لر ارئ األورعو، ولرل ماعا لرمو مالو   

 
 . 5حنور ال اةل. الث امة العداثة المعاتدن مو معار  الو رو  والاعواثة. ص    110

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


  
                    

   الشــعب يـريـد                                

 

 
53 

ال ال لرا لعا   ل ل مث ل حورعو  حن عاالت العدل المسرمثن عا مو األتل يو  عةاون اعَّ

 مان.

ي لعا  وحنعا اثاع مو تهورات م ةعة، ااتعا رال من حنبسهعا مادَّ  لل حن  نبو مدعهل، ولبَّ

دااا من الثعوداة والاصهههرانثة، مصهههةيوه ع عرعا واتبعوه، ولا اربد عاالت ال ثاع حن لا وا 

 عةااعا ع ا مو األرا ابووونعا عسثومعا.

ويامأ لعا ععة يرثل ث امة وو هههارن ارعا مسهههرول من ث امات األما السهههالبة مالبدس  

عا مسههههروعهة ولهالهة لرل العبروهة والسههههروهانثهة واآلرامثهة والعاهة والثونهان و ثدعا، وول ل و

 والبارعثة والوباثة.

حعاههات العدل  العداثههة من  ثد  ثا مههان من تصهههههايول األيههةار حن ا ون لرمههات عهه ه األمههة 

عا معال.   الموالو(، وحن عاالت عا ال  ن اعروا لع ه الو ارن اإلععمثة مرَّ

مو مل موبعا لن د ن اإلعهع ، ولن لرو   ع ا عو اوعد الصهورن الوو عثعا المسهواهديون

 .111حعل اإلعع  وماونعا ور ارعا وو ارتعا

 ثد حن ودمة والو رو و عو الوو ام ن حن ا ال انعا تعة  الل الوا ثد مو م د الاههههعول 

اإلعههههعمثهة العداثهة، وتوواره  وت نثد مبهاعثمه  لر ثا، ثا ت نثد عه ه ال ثا حا ههههها، وا هارن 

الو ائي الواضهوة، وتري شهبعات ويو  وول د ن ع ه األما ول وعا وم دعا  الاه و  مو  

 وتايوخعا وترا عا.

وذلك  عة  حعههاعهها الل تري او م دل ونبسههو من العةات والخصههومة اثن ع ه األما  

ال ثا والم ومههات  اابد من عهه ه  اثههل اههةاههة  ترا عهها، وتري  ماههاعش م دعهها واوعد  واثن 

 والصعة مثعا، والوا د لعا، ورم عا.والمباعثا، وا الو مو ان ارعا  

الل اوعل مبهاعثا ويثا اهةاهةن تدتبط عهاإلل هال    –ومي تطط مهةروعههههة–ثا اوطور العمهل  

والو ة د لرب د ال دعو ور اره، ول لع  من ال دل وت ة د عطوالتعا، وتري او من الوسامح 
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المثهة واألممثهة اثن الابوذ األاابو واألما الم روعهة عهاعهههها والهةلوات اإلنسهههههانثهة والعه

 وو وق اإلنسانو.

تاعههار لمرثههات   الب د؛ وعهه لههك  الوروههة واعههههو عل  الههةلون الل ال بههاج من حاههل  وتوعثن 

الم هاومهة والو مش وال عهاد، وتبهةو روج الوسههههرثا واالنعاا  حمها  ال وا األاارثهة، مو ظهل  

ر و عابسهعا مو الصهةاية والوراعط واإلل ال، واإلامان عان  العهرثل ل ما الاهديثة اال حن ت

 حو ان ال دل وع ه عو ال ااة الوو  عة  الثعا.

والوسهرثا عالابوذ ال دعو، ععة ال  هات لرل مل م ومات الب د العدعو اإلعهعمو،    الو رو  

 الوو تامن عالوروة والم اومة لر ات و.

وعة  دلون الو رو  حعههاعهها عو العمل لرل اعههوب ات عههرطان الابوذ األاابو يائما مو 

 لا اإلععمو.العا

ولمها مهان عه ا الابوذ ال ام ن حن ا و  واسههههومد مو ظهل الم ومهات األعههههاعههههثهة لرب د  

لا ، ولما مانأ ع ه    1400اإلعهعمو ال ل ياو  مل  او وي هل لرل ملا  اته ، تعل  

الم ومات عو العامل األعههههاعههههو لع ه الم اومة، م ة مان لملو الو رو و عو تب ثك  

 ع ه المباعثا.

ص وعا وضهدععا وا ارن الاه و  وولعا، وتري حاوات مخوربة من الريبة والاهبعات، وم لك ت 

 .112عوثد ال تصمأ ع ه الودل وال ت ل، وتظل توبالل مش الب د العدعو وول تووي  ااوعا 

مانأ ع ه الودمة االعهههواهههرايثة الو رورثة حلرا ماا،  ومي ، عوراأاا، وحلوأ لرل ل ل حمواا  

م ثد   –مما  لمأ-و تصلا حناا حمة  ثد مومثصن و ههههايوا، موراأاا العدعووواةانعا عالم ولة الو

ْري واإلضامة واإلعةاع.  مو الخ 

ول راا العدعو لااص لن الوبرسهل والب د المدم ، ولثس ألعهعماا  ثد م هل الا ل والوبظ 

 لوراث األما الوو ت ةمواا مالثونان، وموامان تراث البدس والعاود.
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لة العزومة، واذالل  ولا ا ن عة  ع ه ال م ولة االعههههواههههرايثة عو م ط تثرثط العمة وم 

 الابس العداثة اإلععمثة؛ عل مان العة  حععة من ذلك وحمثد تطرا.

مان العة   اعوخةا  مل ذلك لروتول الل م ولة ثانثة تصلا حن الوما ص الو ارل، ومن ثا 

 وعة، لا اعدمعا الوراث ولا االعو عل الو ارل عو مو األعاس ومن وثد المبةح م دد حم

 ااعةعا الوايو ، ومن ثا مع اةوا من اعر  عةما لا االت الواضد والمسو بل.

مالو ههارن واوةن، وع ه الو ههارن الواوةن عو الو ههارنو اإلنسههانثةو، مانأ يةاما  ونانثة، 

وو ثا ون رعاو العدل والمسههرمون الل األورانثن ال  ن حعههسههوا لرثعا و ههارتعا الوةاثة ال

 عو و ارن العصدواإلنسانثةو الووثةن.

مهاورعها عو والمدمصو مهانهأ مه لهك يهةامها وحا هههها مو الوهةاهد، ومن ثا، ممها لرل اله  ن 

اروةون حن واوو رواو اال السعو الل الرواق عع ه الو ارن األوراثة ال داثة؛ ع عل ول رعاو  

 ايع و.ووووايععاو اموةاداو لع لو حوروعا وووايععاو حو ول ل ال دل وو

وما لةااا من ويثاو وورؤاو ووتصوراتو، علومعو ةاتو،  لموه داتع مو نطاق والوخرلو 

 ال ل ا   الوخرو لا .

ل ة حرادوا ألمواا االنسهعث لن اوعدعا، وعهمو ع ا االنسهعث وتو هراو ووتوةاثاو؛ ألنعا رحوا  

المدمزوةو الوو عوود  حن ع ا ال وعد ال ل امثص حمواا عو ويون الطدد   –عو دعوعا وذمائعا–

  113.األمة مو ات اه االعو عل الو ث و والوورر من عثطدن االعوعمار

ووة ال ومو، ع  ا تمثصت و هارتاا،   مو هارتاا و هارن اعهعمثة يوامعا الوووثة الةااو، والوَّ

   .114لاةما حتبح والوووثةو عو رووعا العظثا
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 (1905يوليو 11وفاته في اإلمام محمد عبده رائد اإلصالح )ذكرى 

رائةا م ا من رواد  ( 1905-1849عهههههههه   1323-1266 مان األعههههواذ اإلما  مومة لبةه 

لرما من حلع  الةلون الل الو ةاة لرل حمثد من تههعثة، لثس مو مصههد  اإلتههعج والواو د، و

   .115ووةعا، وانما مو العالمثن العدعو واإلععمو

عبهأ اهل  ا ول لاه  الهةموور مومهة لمهارن  وانه  حلظا الع ول اإلعههههعمثهة الوهةاثهة الوو و 

لن حتههههول   هايهاتعها لو هةاهة الب د اإلعههههعمو، ول عت رمها  البهةع والخرامهات واإلضههههامهات  

 .116اإلعع ، وعو حلظا حرمان الو ةاة الةااو، مو لصدنا الوةاد، لرل اإل عق..  

ْن حن بوه  ال روهة ونعا عدعههههالهة األ عد مو لصههههده،   وا ول لاه  األعههههوهاذ الع هاد  وحلظا م 

س اهلل رووه ، وحلهاناها لرل الوعرول عب ههههره    لب دل اإلتههههعج والعهةااهة مومهة لبهةه، يهةَّ

 .117عوااباا من ععةهوالوعرول 

وام ن لر ارئ حن  داش الل عههثدن وثات  وناههات  مو حمثد من لمل، ولرل رحعههعا ما موب   

لا  ترمث ه السههههثة مومة رشههههثة رضهههها مو مواع  وتايو  اإلما  مومة لبةهو، وم لك موال  

 واأللمال ال امرة لراث  مومة لبةهو، لرةموور مومة لمارن.

ل مث  لةد من العرمات، حما نون مادمص لرل ال ان    اإلتههههعوو لةا ، وعو ال ان  ال ل حلَّ

وماعا الهةموور لمهارن، اله ل ت  اعهة اإلمها  مو اإلتههههعج عمالل والماعا اإلتههههعوو  

لصمها  مومهة لبهةهو، لعراها نبثهة من مدت اات ماعا اإلمها  مو عه ه األ مهات الوو تمد ععها 

 لبا ل.األمة يا بة، وع ا الصراع المووة  اثن الوي وا
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 118فكره ومنهجه في اإلصالح  •

الهه  ن تاههاولوا ماعا اإلمهها  مومههة لبههةه اإلتههههعوو لرل لههةد من  رمص ععا المب رين 

 المدت اات األعاعثة، من حعمعا 

 

 الوسطية -1

مان اإلما  مومة لبةه وروصها لرل تمنثص ماعاا  مو اإلتهعج عسهمة الوعهطثة اإلعهعمثة  

ال مود، وم لك حعل الو رثة لروامة ال دعو، وع ه الوعههطثة الوو ال امعة؛ ععثةا لن حعل 

اتوارعا لماع   اإلتههعوو، انما عو ماعال اإلعههع ، ال ل تمثص ع  لن ال رو ال ل حتههال  

 (.148حعل الارائش األتدا. ووم لك اعرااما حمة وعطاو  الب دن  

اإلعههههعمثهة لرماههههروع  تطرث ها لماعهال الوعههههطثهة    –نظروها ولمرثها–واهاتت ر هاره الب روهة  

 الاع ول لصتعج عاإلعع .

 

 الهدايات األربع -2

عهةااهات    4توهةث اإلمها  مومهة لبهةه لن والعهةااهات األرعشو، م هال  ول هة ماح اهلل اإلنسههههان  

اووتهههل ععا الل عهههعادت   حوالعا  عةااة الواةان الطرثعو واإللعا  البطدل، وت ون لاة 

 األ بال ما  والدتعاو.

  وعهةااهة الوواس والماههههالد، وعو موممهة لرعهةااهة األولل مو الوثهان الوثوانثهة،  والثهانثهة

 وااار  اإلنسان مثعا الوثوان األل او.

والثهالثهة  وعهةااهة الع هل؛ موبهاه اهلل عهةااهة عو حلرل من عهةااهة الوس واإللعها ، وعو  

 الع ل ال ل اصوح  رط الوواس والماالد وارثن حعباع و.
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الهة ن، مهالع هل ا رط مو ادرامه  ممها ت رط الوواس، ورعمها  عمهل والعهةااهة الراععهة  و

اإلنسههان اعههوخةا  وواعهه  ول ر  مثما مث  عههعادت  الاههخصههثة والاولثة، واسههرك عع ه 

دن لاعوات  ول ات  وول تورده موارد العر ةو.  العةااات مسالك ال عل، مث عرعا مسخة

اذا عو  ربهأ لرل ل ولعا، مهاووهال الاهاس الل عهةااهة تدشههههةعا مو ظرمهات حعوائعا،  

وترثن لعا وةود حلمهالعا لث بوا لاهةعا، وا بوا حاة عا لمها ورائعها، ماإلنسههههان مو حشههههة 

 الوااة الل ع ه العةااة الراععة وية ماو  اهلل اااعا.

 –الاهدلثة والمةنثة–وع ه العةااات األرعش تاامرأ وت امرأ مو توصهثل المعدمة اإلعهعمثة  

عدمهة اإلعههههعمثهة المووا نهة، الممثرهة لروعههههطثهة ال هامعهة مو نظروهة مها مدت الث هامهة والم

 .119المعدمة لةا األعواذ اإلما 

م وبة ت ة  لرع ل المعاتههد  -عالوو ثي والااههد والةراعههة-مإذا اعههوطعاا حن نوثو من تراأاا

ع ه ال سهههمات والعةااات األرعش، ن ون موواا حوعهههش األعوال حما  حمواا لمعار  العصهههد، 

 اعة ثورن وممثة ومثبثةو  ثد مسبوية.الوو ت

والوو تسههههعا مو ت ةماا ونعوضههههاا من المانق الو ههههارل ال ل نعث  مث ، وذلك دونما  

 .120والعمثي  يطثعة معدمثة مش ح من وحامل ما مو تراأاا الب دل العريي وال او

 مقام العقل وحدوده -3

 األعواذ اإلما  ضة  دمو ال رو.مان الع ل مثةانا لمعدمة م روة مبدا وتصبة، تاضعا  

 رو والسهربثة الودمثةو  ال رو السهربو لروعااثة( الوو تا دت لعةااة الع ل، لاةما ويبأ 

 لاة ودمثة الاصوص وظواعدعا،  امرة لن تع ل الم اتة الادلثة من ورات الاصوص.

لهأ واإل عقو لمه عهأ الع هل، وادَّ ةرمهاته ، رامعهة  و رو والمهاداهة الوضههههعثهة ال داثهةو، الوو حلَّ

 شعار  والواو د الوضعو ال دعوو، ال ائل  وال عرطان لرل الع ل اال الع ل ووةهو.

 
 .  45-43 ص 4األلمال ال امرة لراث  اإلما  مومة لبةه. تو ثي وت ةاا د. مومة لمارن. ص ل   119

120http://www.alwasatnews.com/news/326326.html   
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وعو الاههههعهار اله ل اعاو الدما، ألن ا ون الووو والا هل، ومه لهك ال ره  والواهةان من 

 مصادر العةااة والمعدمة الاسرثة لصنسان، حل الدما لروعطثة اإلععمثة ال امعة.

الراما والااية لوثارل ال رو الةااو وال رو العدااو، ية  األعواذ اإلما   ععة ع ا المويل  

تهثا ات م روة مو مة ومووا نة، وول السهان ال ونثة الواممة لسهثد العالا، واالرتبا  اثن  

 األعبال والمسببات، وم ا  الع ل ووةوده.

وانما ال عة مع    مالع ل ل  م ا  لال وتطد لظثا، ل ا  ال او ي ووةه السههعادن لصنسههان،

 من الووو والا ل ال ل ا ة  من نبا ال ث  ولوالا اإللعثات ما ال تسو ل جإدرام  الع ول.

 

 علم السنن والقوانين االجتماعية -4

ال تعاو ال بروة الوو ت دد اإلنسهههان من  –الوو ال تبة ل لعا وال توو ل-واممثة ع ه السهههان 

، انما تعاو حنَّ ولو اإلنسهههان ع وانثن ع ه  وروو  واتوثاره، وتسهههخده ل وانثن ع ه السهههان

 السان ويوالة ودموعا، عو ال ل ا عل اإلنسان يادرا لرل تسخثدعا مو االت اه ال ل اروة.

عههبوان  –عو مسههخد من الخالي   –عما مو ذلك السههان وال وانثن–ذلك حن مل ما مو ال ون 

األرا، ومي الاههههرائش لصنسههههان، اله ل اعههههوخربه  اهلل لومهل حمهانهة لمهارن عه ه    –وتعهالل

 وال وانثن الوو وضععا اهلل.

مامواها  السهان، والولو ع وانثن ودموعا، عو ال ل او ي عهثطدن اإلنسهان لرثعا، وا عر  

 يادرا لرل م البوعا وتسخثدعا مو حدات األمانة الوو اعوخرب  اهلل لراعوا ععا.

ال وانثن الوو ال تبة ل لعا مو وثن حن ال برة لن ع ه السهان عو الوو ت عر  ضهوثة لع ه 

 وال توو ل، وول ولو وساأ نوااا ع ا اإلنسان.  

 لعية اإلعع  عالةولة

-لرل الد ا من حن البعا وهاول ولرماهةو مها يهاله  اإلمها  مومهة لبهةه مو عه ه الا طهة  

د ن   -مما اراه ويةم  مو ترا   الب دل ووثات  العمرثة-مإن اإلعههع     -وحتطاوا مو ذلك 

عووعهرثل اإلتهعجو، وعو ول لماه عت مل العصهور مو مل الم ومعات، ومو ودولة، و
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موااعة الوثارات الب روة ال داثة والمو دعة، الوو عاههدت عالاموذل ال دعو العرمانو عههرثع 

 .121لراع ة

  – عاا–مةنثة، ت ثمعا األمة، وتطور ماعههسههاتعا المةنثة، ووالمةنثةو   –مو اإلعههع  –مالةولة 

–مما عو وال م همون ع ا المصهطرح مو ال اموس ال دعو، وانما المةنثة لثسهأ العدااثة 

معااعا نبو ال ةعهثة وال عانة لن والةولةو، مش ع ات مداعثو  واعهعمثة شهدلثةو، ألن   -عاا

 اإلعع  د ن وشرع.

 األسرة والمرأة -5

ص لرل اتع  وعا. عل ان  اعوا األعواذ اإلما  مو لةد  ثد يرثل من ر اره الب روة عاألعدن، ورمَّ

اياموعا لرل حعهس عهرثمة عو ال همان؛ لو و ن الم ومش واألمة لرل الاوو ال ل نروة من 

 اعودنا مو اإلتعج، ألن األعدن عو الرباة األولل مو ع ا الباات ال رثد.

حنه  مهان مه عه  والمصههههرح    -ممها ا ول الع هاد-وامهاع ال ول مو مه عه  األعههههوهاذ اإلمها   

لطل الوب ثد الاظدل مل و  ، ول ا  حت  ما  وي العمل لرل اإلعهعمو المب دو ال ل ح

 اإلتعج الدشثة المسواثد.

واعههوخر  ما  الع ثةن اإلعههعمثة تالصههة من ل بات ال مود والخرامة، الوو تصههةعا لن 

الو هة  وت عة ععا لن مسهههها دن الصمن والواع  لروثان عاعبة الع ل البصههههثد وال ههههمثد الود،  

 .122ماداة لمااع ة ال ون المسوطثرة لرثعا عسعج العرا والمالوال بااة الخر ثة وال

وحمبد ما اعههوباده الع ل السههرثا المسههواثد من م دن األعههواذ اإلما  مو اإلتههعج والوروة 

اإلنسههانثة حن  حلاد الث  الث ة عع ثةت  مو ع ا العصههد الوةاد، ورمش من  رو   الل العمل 

 ل بات ال مود والخرامة والو رثة.

ده لرل يوالة داا  عبرسهبة الوثان الوو ا اعل ععا مرسهبات ال دل الموسهرطة لرث   ألن  ألوَّ

 من اعة السطون حو من اعة اإلامان عالع ائة واآلرات.

 
 .  117الساعي.ص  121
 . 164لب دل اإلتعج والوعرثا .. اإلما  مومة لبةه . ص 122
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ومانأ ردوده ل لك حعا وحاةا نبعا لرمسههرا العصههدل من ردود المةامعثن لن اإلعههع   

  .123لرل امالة المبارين الموودمثن

 شهادات في حقه: •

يال لا  ترمث ه وحيدل الااس الث  مو لامة حمده وتاتهو ، تهاو  الماار السهثة مومة رشهثة  

رضها  وان  عهرثا البطدن، يةعهو الروج، مرثد الابس، وتهاد  تداثة تهومثة ن ثة  عةت  مو 

ت  لورا ة عةااة الابون، م ان زوو  مو  اااة نبسهه  تههامثا   الاههعوات وال اه الةنثول وحلةَّ

 لا تمسس  نارو. ا اد ا وت ولو

ن لدمهأ من   20وامتوح تداموه  ععهة ومهاته  عاوو   عههههاهة ع وله  لاه   وان عه ا الداهل حممهل م 

الباهد دااا وحدعا ونبسها ول ع وتر ا ولمع وتهةيا واتعتها. وان من ماايب  ما لثس مث  نة 

  .124حو ضرو ، وان  لعو السد األووذل العب دلو

 

  

 
 . 167ص الساعي .   123
 . 178الساعي . ص  124
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 خاتمة 

اتخ عا الدئثس الوونسههو، يثس عههعثة، مصههةر تطد عالاسههبة ل ثثد من مثرأ ال رارات الوو 

الماماثن عالداثش العدعو، اذ حتهبوأ السهرطات الثعثة مو اة مدد واوة، عالوعارا تماما مش 

 ما تداأ من حار  الثورات.

واعهة عه ا الوهةث مهاريها لدمزوهة تونس، مونعها شههههرارن الداثش العدعو، والهةولهة الوو مهارعههههأ 

عاوات، تعثدت مثعا ت ارل حتدا لعاو ال لرةام را ثة،    10الةام را ثة لرل مةار  يةرا من  

 مو ارل مصد والثمن ولثرثا وعويوا.

له لهك، اوهاعش الطهاموون لرو نثد مو و ااها العدعو األوهةاث مو تونس عاهههه هل وثثهد، لرل 

ا، اعههههوبهايهة من ح موعه  -الوو تمثهل شههههعرهة حمهل لهةا يطهاع لروا-حمهل حن اك وه  لرو دعهة  

 واعو ماال لرمسار الةام را و المااود.

 

 

 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar

