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 مقدمة 
،  2021العر�ية أحدا�ا عديدة خالل شـهر �ونيو/ح��ران  شـهدت السـاحة السـياسـية 

ــرائيلي على غزة (   21- 10حيـث بـدأت تـداعيـات مرحلـة مـا بعـد العـدوان اإلســ
 ما�و/أيار) في الظهور.

ة   اوـل ات، في مـح داعـي ة هـذه الـت ة العر�ـي اـل دد من الـح نرصـــــد لكم في هـذا الـع
ــأن الم ــد في الش ــطينية. كما نرص ــية الفلس ــتقبل القض ــراف مس ــتش ــري الس ص

مســتجدات قضــية ســد النهضــة بالتزامن مع بدء الملء الثاني له، باإلضــافة إلى 
 التركية.-التطورات الجا��ة على ساحة العالقات المص��ة

كما أن أزمة تـشكيل الحكومات في بعض البلدان ما زالت مـستمرة. ففي لبنان، 
ل يعطل  تســتمر األطراف الســياســية على مواقفها دون تغيير، األمر الذي ما زا

 تشكيل الحكومة. 
ة.  اد التـعديالت الوزا�ـ� اســــة العتـم اك رفض من الرـئ ا زال هـن ا في تونس، فـم أـم
وفي الجزائر، نلقي الضــوء على �تائج اال�تخابات التشــ��عية ونســبة المشــاركة 

 فيها. أما في لي�يا، فنرصد لكم ما يتعلق بمؤتمر برلين الثاني.
ملية إلـسقاط ـش��حة ك�يرة من د�ون  خطوات عوفي المحور االقتـصادي، هناك 

ــعـها  ــائـية عن وضــ ــدرت اإلـمارات �ـياـنا�ـها اإلحصــ ــودان الـخارجـية، كـما أصــ الســ
الســكاني، والتي عكســت أزمة عجز الموارد البشــ��ة بهذه الدولة، كذلك هناك 

ــادي في تونس دون المتوقع في  . ونـحاول في  2021توقـعات النمو االقتصــ
 كل قضية من هذه القضايا. هذا المحور رصد أسباب وتداعيات

وعلى الـجانب الفكري، فنكـتب لكم عن الخـطاب التـجديدي للمفكر اإلســــالمي 
راشـد الغنوشـي، في ذكرى مولده، كما �تحدث عن أزمة السـلفية المصـ��ة مع 
ســلطة االســتبداد، في ظل الضــجة الك�يرة التي صــاحبت شــهادة الشــيخ محمد 

  حسين يعقوب أمام القضاء.
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 ل: جائحة كورونا في الوطن العربي المحور األو •

د على    ا ي�ـ� د مرور ـم ذ ظهور "  18بـع ــهرا مـن ــم  COVID-19شــ اســ " المعروف ـب
ــربـت الجـائحـة معظم دول العـالم، وبلغ عـدد اإلصـــــابـات  فيروس كورونـا، ضــ

ـــفة ـما يقرب من   مليون ـحاـلة حول الـعالم مـنذ ـبداـية األزـمة في    181المكتشــ
 .2021نهاية �ونيو/ ح��ران ، حتى 2019ديسمبر/ كانون األول 

وال شـــك أن الســـباق الذي يجري حاليا حول العالم يتعلق بالتلقيح، خاصـــة بعد 
ــاـعد موـجات ـثالـثة من الفيروس وســــالالت ـجدـيدة في بالد ـعدـيدة، وإـعادة   تصــ

 صورة الخطر الذي بدأ مع بداية الجائحة.
الت المصابة تأ�ي الدول العر�ية في حالة متوسطة من حيث األخطار وعدد الحا

ــاـبات  مـقارـنة بـباقي دول الـعالم. ويـعد العراق اـلدوـلة األكثر من حـيث ـعدد اإلصــ
في الوطن العربي، وهي في المرتبة الرابعة والعـش��ن عالميًا، يليه األردن في  
المرتبة الرابعة والثالثين، إال أنه بال شك تختلف كفاءة الدول في مواجهة الوباء 

 والتعاطي مع المستجدات. 
�تناول في الحالة العر�ية الخاصة بشهر �ونيو/ح��ران، الدول العر�ية األكثر إصابة 

 بفيروس كورونا وهي العراق واألردن واإلمارات العر�ية المتحدة ولبنان.
 

 العراق   ●
، أعلنت وزارة الصـحة العراقية تفشـي "سـاللة جديدة" 2021في فبرا�ر/شـباط      

لكورونا في البالد، وأكدت ا�تشارها بشكل ك�ير �ين صفوف األطفال والشباب،  
بعد أن كانت اإلصــابات منتشــرة طيلة عام �ين كبار الســن فقط، وقد ا�تشــرت 

 ـشه��ن ونـصف أكثر من  الـساللة الجديدة بـشكل بالغ، حيث زادت اإلـصابات خالل
 حالة جديدة.   ألف 600

ويحتل العراق المرتبة األولى عر�يًا من حيث عدد اإلصــابات، وقد تجاوزت حاجز      
المليون مؤخرًا، كما شــهد هذا الشــهر �ونيو/ ح��ران، ��ادة في أعداد اإلصــابات 

 1حالة. 1332046ألف حالة جديدة، حيث بلغ العدد اإلجمالي  150بما يعادل 

 
 https://bit.ly/3jwyL0e ، 2021�ونيو  28إيالف، إحصائيات فيروس كورونا في العراق،   1

https://bit.ly/3jwyL0e
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ــاـبات، فـقد       ــئيـلة مـقارـنة بـهذا الـعدد من اإلصــ في حين تعتبر ـحاالت الوـفاة ضــ
ــهر �ونيو/ ح��ران، ـما يعني أن ـعددـها   17120بلـغت   ـحاـلة وـفاة مؤخرًا خالل شــ

 2زاد بما يقرب من األلف حالة خالل الشهر األخير.
ــع للعالج ـحال     ــائـيات تـعد الـحاالت الفـعاـلة التي تخضــ ـيًا، ـما ووفـقًا آلخر اإلحصــ

ــهر ما�و/أيار، حيث كانت   79يقارب  ــئيلة عن شـ ــبة ��ادة ضـ ألف حالة، وهي نسـ
ألف حالة بنهاية الـشهر الماـضي، وفي العموم يتجه العراق نحو   70وـصلت إلى  

ـــبة جـيدة، حـيث بلغ الـعدد اإلجـمالي للمتـعافين ـما يـقارب  �ـ�ادة المتـعافين بنســ
 حالة. 1236000

ــبب لكن يقترب العراق من خطر ا     ــع بسـ ــكل واسـ ــار الوباء مرة أخرى بشـ �تشـ
اإلعراض الك�ير عن تلقي اللقاحات، وبســــبب ا�تشــــار اإلصــــابات بوتيرة مرتفعة  
ا  ـــحة أن ـعدد الملقحين بلغ ـم ائـية، حـيث أعرـبت وزارة الصــ دا�ير الوـق وإهـمال الـت

 3 مليون نسمة. 40ألف، من عدد سكان �بلغ  699يعادل 
ئة فقط من العراقيين ممن تلقوا اللقاح بجرعتيِه، بالم  4وحتى اآلن، هناك نحو      

ــجيــل �يــانــات متلقي اللقــاح في   Covidvaxوفق أرقــام موقع   المختص بتســ
 4 العالم.

لوقت طو�ل، وكثرة أعداد المصــا�ين وعدم تلقي   اســتمرار التعرض لإلصــابات    
األغل�ية للقاح، قد �ؤدي بالعراق ألن يصـبح بؤرة جديدة ال�تشـار الفيروس، مثلما 
تفاقمت األوـضاع مؤخرا في الهند بـسبب الفطر األـسود الذي ا�تـشر وأدى إلى 

 5 ��ادة هائلة في أعداد الوفيات هناك.
ـــحة العراقـية في �  �ونيو/ ح��ران، من موجة ثالـثة   24يان لـها وحذرت وزارة الصــ

ــتمرة في   ــابقتين، وأن التحورات ال تزال مســ ــد من الموجتين الســ قد تكون أشــ
الســــالالت ـما �ـهدد المجتمع اـلدولي ـبأجمـعه، حـيث ـبدأت الموـجة الـثالـثة هـناك 

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

 https://arbne.ws/361kvok ،  2021�ونيو   13ضع الوبائي،  الحرة، كورونا في العراق خبراء يحذرون من تفاقم الو  3

 https://arbne.ws/3w3wnRm المرجع السابق  4

 e.ws/3w3wnRmhttps://arbn المرجع السابق،   5

https://covidvax.live/?fbclid=IwAR3c3cWnHccB7y0wcyuswXFqtu0RZzok0PFmDhKD1GxRRxjml5v-z0G5y48
https://bit.ly/3jwyL0e
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https://arbne.ws/3w3wnRm
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وفي البلدان المجاورة ودول العالم بالرغم من النســـب المتقدمة التي حققتها  
 6 تلقيح مواطنيها.البلدان في 

وهذا األمر ال يخلو بال شـك من إلقاء المسـؤولية على الحكومة العراقية، خاـصة 
ــحية منذ بداية الجائحة، ما  ــوء الخدمات الصـ ــعب العراقي يعاني من سـ أن الشـ
جعل الكثي��ن منهم يفضـلون التداوي في المنا�ل بدال عن المسـتشـفيات �تيجة 

 ألوضاع.عدم سيطرة الحكومة على �نظيم ا
وكانت آخر آ�ار اإلهمال الحكومي استقالة و��ر الصحة العراقي حسن التميمي، 

  80التي راح ضحيتها أكثر من   7وذلك على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب،
، ما �تج عنها حالة من 2021قتيال على إ�ر نـشوب ح��ق، في نهاية إب��ل/ نيـسان 

 ن عن الحادث. الغضب ودعوات الستقالة جميع المتسب�ي 
ـــبب توقع موـجة ـثالـثة، أوـجد مـطاـلب من جـهات      الخطر اـلذي يتـهدد العراق بســ

ــحي، ــحية �إعادة فرض الحظر الص ــحة تفيد أنهم  8ص ــ��حات لوزارة الص بجانب تص
ــتـعداد لتلقي الموـجة الـثالـثة، َويتعين خالل المرحـلة الـقادـمة أن تجري   على اســ

 العالج.الحكومة عملية �نظيم شاملة للقاحات و
 

 األردن  ●
ــاـبات بفيروس كوروـنا، حـيث  يحـتل األردن المرتـبة الـثانـية عر�ـيًا من حـيث ـعدد اإلصــ

، وفقا لإلحصائيات 750389بلغ إجمالي اإلصابات بنهاية �ونيو/ح��ران ما يعادل  
ــمية، ــهر األخير بما يقرب من    9الرس ــابات خالل الش   18ما يعني ��ادة أعداد اإلص

 ألف حالة جديدة.
ــكل أكثر ا�تظاما هذا و   ــير بشـ ــابات يسـ هذا يدل على أن انخفاض منحنى اإلصـ

ــهر، حيـث بلغ العـدد اإلجمـالي للمتعـافين   ، �ينمـا بلغـت أعـداد 734140الشــ
 10حالة وفاة. 9737الوفيات بنهاية �ونيو/ح��ران 

 
 https://bit.ly/3qv8d16 �ونيو،  25اليوم السابع، العراق يحذر من موجة وبائية جديدة،  6

 https://bit.ly/3fS8eHm ما�و،   4الخلي�، قبول استقالة و��ر الصحة العراقي،  7

 https://bit.ly/3w4XMCk �ونيو ،  27اليوم السابع، مطالب برلمانية �إعادة فرض الحجر الصحي في العراق،  8

 https://bit.ly/3x5bW84 ،  2021�ونيو   92إيالف، إحصائيات ا�تشار فيروس كورونا في األردن،   9

 https://bit.ly/2Th3Zho المرجع السابق،   10
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دأ في   ذكر أن األردن ـب اني    13وـيُ ا�ر/كـانون الـث ة التطعيم، ومنح 2021يـن ، حمـل
و"فــايزر/�يو�تيــك"   ــينوفــارم"  لقــاحــات هي: "ســ ــة  لخمســـ ــة"  "تراخيص طــارئ

 في". -و"أسترا��نكيا" و"جونسون آند جونسون" و"سبو�نيك
وأعلنت الحكومة في األردن مطلع �ونيو/ ح��ران، أنها ســــتتســــلم الشــــحنة     

األخيرة من الحصــــة األولى من اللقاحات المضــــادة لفيروس كورونا من مرفق  
 11 جرعة من لقاح "أسترا��نيكا". 146400التي تحوي "كوفاكس"، و

وأشـــار مكتب منظمة الصـــحة العالمية في األردن إلى أنه بوصـــول الشـــحنة     
ــتلم   ــة األولى يكون األردن ـقد اســ جرـعة من لـقاح   436800األخيرة من الحصــ

أســـترا��نيكا عبر "كوفاكس" وبتمو�ل من االتحاد األوروبي من خالل الصـــندوق 
 12 ني اإلقليمي لالتحاد.االستئما

ــراء وزارة   8كمـا قـدم االتحـاد األوروبي مـا مجموعـه       دعم شــ ماليين �ورو، ـل
ـــحة األردني لالجئين  ا من خالل المرفق "وبرـنامج الصــ ـــحة للـقاـحات كوروـن الصــ

 13السو��ين واألردنيين األكثر ضعفًا"، والذي �نفذه منظمة الصحة العالمية.
العامة للغذاء والدواء في األردن، اعتماد عدد   من جهتها، أكدت المؤســـســـة    

" الروســي،  V –من اللقاحات المضــادة لكورونا في المملكة، وهي "ســبو�نيك  
و"ـسينوفارم" الـصيني، و"أـسترا��نيكا" الب��طاني، ولقاح "جونـسون آند جونـسون"  

 �يو�تيك" األميركي األلماني المشترك. –األميركي، وكذلك لقاح "فايزر 
ًا ألن الحالة الوبائية في األردن تســير بشــكل منتظم في اآلونة األخيرة، ونظر    

عددا من القرارات التي   2021فقد أعلنت الحكومة في منتصـف �ونيو/ ح��ران  
 تتعلق بتخفيف الحظر و�نظيم عملية اللقاحات. 

، عن وقف الحظر الـشامل 2021أب��ل/نيـسان    28كانت الحكومة قد أعلنت في  
ــاء والتراويح والعيد  أيام الجمعة ــلوات العش ــماح بأداء ص ــبوع، والس من كل أس

 في ساحات المساجد الخارجية.

 
11rt   وينو ،  2أسترا��نيكا بتمو�ل أوروبي ، . األردن يتسلم جرعة جديدة من لقاح� https://bit.ly/3A3Lo9b 
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ووفق القرارات األخيرة فقد ســمحت �إعادة تقديم األراجيل (الشــيشــة) في      
ــأة  ــرط تلقي العاملين في المنشـ ــاحات الخارجية للمطاعم والمقاهي، بشـ السـ

 14 �وما على تلقيهم الجرعة األولى. 21اللقاح الخاص بفيروس كورونا وأن يمر 
كما سـيسـمح لسـائقي النقل العام بالعمل في سـاعات الحظر الجزئي الليلي،      

�ومًا على تلقي الســــائق الجرعة األولى من   21شــــ��طة أن يكون قد مضــــى 
اللقاح، وإلغاء تصا��ح الحركة اإللكترونية خالل ساعات الحظر الجزئي الليلي لغير 

ممن ليس لد�هم موانع   vaccine.joمنـصة التطعيم ـضد كورونا    المـسجلين على
 15 تطعيم.

ــمح لمن مضــــى أكثر من  ــيســ �وـما على تلقـيه الجرـعة   21ووفـقا للقرارات، ســ
ــاعات حظر التجول،  ــاد لفيروس كورونا بالحركة أ�ناء سـ األولى من اللقاح المضـ

االقتصادية   كما تتضمن اإلجراءات بدء منع دخول الشاحنات إلى منطقة العقبة
 16 الخاصة، إال بعد تلقي سائقيها الجرعة األولى من التطعيم.

 
 اإلمارات  ●

تأ�ي اإلمارات العر�ية المتحدة في المركز الثالث على مـستوى الدول العر�ية     
إصــابة، بما يعني    628976خالل هذا الشــهر، حيث بلغ إجمالي عدد اإلصــابات  

ألف إـصابة، وهذا يـسجل تـصاعدا في    70نحو ��ادة اإلـصابات خالل �ونيو/ح��ران ب
  1802معدل ��ادة اإلصــابات مقارنة بالشــهر الســابق، فيما بلغت حاالت الوفاة 

 17 حالة وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعدد اإلصابات.
ث بلغ      ة اللقـاحـات، حـي دول المتقـدمـة في �نظيم عملـي وتعـد اإلمـارات من اـل

د عن   ا ي�ـ� ات اللقـاح ـم دد    111يون ومل  15مجموع جرـع ادة ـع ا يعني �ـ� ألف، ـم
ــهر األخير فقط بـما يـقارب  ـــبة   18جرـعة،  2700000الجرـعات خالل الشــ وتبلغ نســ

 
 https://bit.ly/3vYwCNC �وينو ،   15حكومية تدخل حيز التنفيذ، طقس العرب، األردن قرارات  14

 https://bit.ly/3A984Vj �وينو،  15الغد، ال حظر على متلقي الجرعة األولى اعتبارًا من اليوم،  15

 https://bit.ly/3vYwCNC �وينو ،   15قرارات حكومية تدخل حيز التنفيذ، طقس العرب، األردن  16

 https://bit.ly/3A7yW8d �ونيو ،   29إيالف، إحصائيات فيروس كورونا في اإلمارات،  17

 https://bit.ly/3jlTrs1 �ونيو،  29، 19حة، مستجدات كوفيد الموقع الرسمي لوزارة الص  18
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ـــكان الملقحين ـبالـكاـمل ـما يـعادل   ـــبة جـيدة ـجدا  39الســ ـبالمـئة، وـهذه تـعد نســ
 مقارنة بباقي الدول العر�ية. 

ة، بـع    دول العر�ـي ة اـل ائـم ة على ـق انـي ة الـث ارات المرتـب ل اإلـم د البح��ن، في  وتحـت
"، إذ تســــتخدم كال من 19-عدد اللقاحات التي تســــتخدمها للوقاية من "كوفيد

19�يو�تيك"، و"أسترا��نيكا"، و"سينوفارم"، باإلضافة إلى "سبو�نيك". -"فايزر
F 

ــتباقـية  اإلمارات  قررت  ،  2021وفي ما�و/ أيار  ــترا�يجية الدولة االســ ــمن إســ ضــ
ــينوفارم"  لتوفير الحماية القصــــوى للمجتمع، تقد يم الجرعة الثالثة من لقاح "ســ

الصـيني لمواطنيها، بعد سـتة أشـهر على األقل من أخذ الجرعة الثانية. وسـتكون 
 20 األولوية في البداية لكبار السن والمصا�ين بأمراض مزمنة.

ــمـة اإلمـارات أنهـا تقـدم       اصــ ت أبو ظبي ـع   COVID-19لقـاحـات  ومؤخرا أعلـن
ــابق على مواطني البالد   ــرة في الســ ــائحين، حـيث ـكاـنت مقتصــ انـية للســ مـج

  21وحاملي تأشيرات اإلقامة.
ك ي   اء على ذـل ــيرات صـــــادرة عن أبوظبي  وبـن أشــ ذ�ن يحملون ـت مكن للزوار اـل

ى تأـشيرات ـسياحية عند وـصولهم وحاملي جوازات الـسفر المؤهلين للحـصول عل
 22 إلى دولة اإلمارات حجز لقاحات مجانية.

ــعيد      ــُتطبق على صـ ومن غير المعلوم حتى اآلن ما إذا كانت هذه القرارات سـ
 دبي وباقي اإلمارات الخمس التي تتكون منها الدولة.

ــهر أن مـا يقرب من   بـالمئـة من   85وفي العموم، أعلنـت اإلمـارات هـذا الشــ
 23 السكان المؤهلين تلقوا جرعة واحدة على األقل من اللقاح.

 
 
 
 

 
19 ،cnn.arabic  2021مارس    19" المستخدمة في البلدان العر�ية،  19-"..إليكم قائمة بأنواع لقاحات "ُكوفيد منها لقاح "أسترا��نيكا  ،

 https://cnn.it/2UR4jUv 

20france  24 ، 2021ما�و   19، اإلمارات تتيح جرعة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني  ، https://bit.ly/361JJTz 
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 لبنان  ●
ع عدد اإلصــابات بفيروس كورونا في لبنان إلى مســتويات قياســية خالل  تراج  

األسا�يع الماضية، على ضوء حمالت التلقيح المتواصلة، وسط ارتفاع المؤشرات  
 اإليجا�ية على صعيد تراجع أعداد اإلصابات.

ــاـبات، حـيث بلغ الـعدد    ـتأ�ي لبـنان في المرتـبة الرابـعة عر�ـيا من حـيث ـعدد اإلصــ
، ب��ادة تبلغ نحو خمـسة 544520إلـصابات بنهاية ـشهر �ونيو/ ح��ران  اإلجمالي ل

آالف حالة خالل هذا الشـهر، وهذا يعني انخفاضـا في معدل اإلصـابات عنه في  
 24السابق بنسبة ك�يرة.

ــهد أعداد الوفيات كذلك تراجعا ملحوظا، حيث بلغ العدد اإلجمالي بنهاية    تشــ
ــهر   ــهر   150تبلغ نحو  ـحاـلة وـفاة، ب�ـ�ادة    7845ـهذا الشــ ـحاـلة ـجدـيدة خالل شــ
 25�ونيو/ ح��ران.

حالة،    532287على الصــعيد اآلخر، بلغ إجمالي عدد حاالت الشــفاء في لبنان    
ــبة مرتفعة جدا تبلغ  ــفاء خالل    97.7بنس ــ��ن ألف حالة ش بالمئة، ب��ادة نحو عش

ية هذا حالة بنها  4400الشـهر األخير، فيما وصـلت أعداد الحاالت المسـتقرة إلى  
 الشهر. 

ــابات وتراجع   ــجيل اإلصـ ــؤولون في لبنان إلى هذا التراجع في تسـ وينظر المسـ
ـــكل إيـجابي، حـيث يتيح   أـعداد الوفـيات مـقارـنة ـبارتـفاع أـعداد متلقي اللـقاح، بشــ
ــهر   ــافية من الملقحين لتحقيق مناعة مجتمعية خالل األشـ لهم تغطية أعداد إضـ

 26  القادمة.
 

  

 
 https://bit.ly/2ThHAAv �ونيو،   29إيالف، إحصائيات ا�تشار كورونا في لبنان،  24
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 ة السياسية المحور الثاني: الحال •

يتناول المحور الـسياـسي أبرز مـستجدات الـساحة الـسياـسية في الوطن العربي،      
ما�و/أيار) �إعالن هدنة برعاية   21-10فبعد ا�تهاء العدوان اإلسرائيلي على غزة (

مصـــ��ة، اســـتمرت االعتداءات على القطاع خالل �ونيو/ح��ران وســـط مســـاٍع 
تعددة نفذها رئيس المكتب الســـياســـي لتفعيل التهدئة، إضـــافة إلى ��ارات م

لحركة المقاومة اإلسـالمية حماس إسـماعيل هنية إلى عدة أقطار لحشـد الرأي  
 العام الرسمي والشعبي خلف القضية. 

وعلى مـستوى الـشأن المـصري �تناول المـساعي المـص��ة اإلقليمية والعالمية     
ــة مع اقتراب موعد الملء  ــد النهضـ ــلمي لملف سـ الثاني في  في إطار حل سـ

 بداية �وليو/ تموز، دون تراجع من جانب إ�يو�يا. 
كما نرصـد أبرز مسـتجدات التقارب المصـري التركي، وردود الفعل التي صـاحبت 

قياديًا في جماعة اإلخوان المـسلمين على خلفية مجزرة فض   12الحكم �إعدام 
 اعتصام رابعة. 

كذلك نرصــــد أزمة لبنان �ين الرئيس الميشــــال عون ورئيس الحكومة المكلف     
ــول إلى ــعد الح��ري التي طالت دون الوص ــكيل الحكومة، في    س حل حول تش

ظل وضــع منهار اقتصــاديًا، وتوقعات بموجة غضــب شــع�ية مرتقبة على خلفية  
 هذا الركود السياسي. 

ــوال إلى لي�ـيا ومؤتمر "برلين     " اـلذي عـقد خالل �ونيو/ح��ران، والتـحدـيات  2وصــ
ا ، التي تواـجه الحكوـمة المنتخـبة في إخراج القوات األجن�ـية والمرتزـقة من لي�ـي

 وإ�مام إجراء اال�تخابات المرتقبة في نهاية العام. 
وفي الشــأن الجزائري نرصــد اال�تخابات التشــ��عية التي تمت بنســبة مشــاركة     

ــيـئا في تغيير ـخارـطة  ــئيـلة ـجدا وتزاـيد دعوات المـقاطـعة، والتي لم تثمر شــ ضــ
 القوى السياسية في الجزائر. 

ــتمرار األزمـة �ين ا   ــعيـد والحكومـة ووقوفـا عنـد تونس واســ لرئيس قيس ســ
والبرلمـان، على خلفيـة رفض األخير التعـد�ـل الوزاري األخير الـذي أجراه رئيس 
ــيشــــي في يـنا�ر/ـكانون الـثاني، وـجدوى إجراء الحوار  ــام المشــ الحكوـمة هشــ

 الوطني وسط مخاوف من "انقالب دستوري". 
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 فلسطين  ●

ها بعد ا�تهاء معركة ـسيف تمر القـضية الفلـسطينية اآلن بمرحلة هامة في تا��خ
القدس التي راح فيها أعداد ك�يرة من الضـحايا والشـهداء في غزة وحي الشـيخ 
جراح بالقدس، والتي شــهدت كذلك ا�تصــارا واحتفاال بقدرة المقاومة على ردع  

 العدوان بصورة أبهرت كل األطراف الدولية بما فيها الكيان اإلسرائيلي.
الــدخول في مرحلــة التهــد   ــطينيــة واالحتالل منــذ  الفلســ ئــة �ين المقــاومــة 

ــ�ـ�ة ودعم أميركي، ـبدأت الجهود الـعالمـية واإلقليمـية   ــرائيلي برـعاـية مصــ اإلســ
تتجه للقضـية الفلسـطينية للوصـول إلى حل لألزمة بعدما شـهد الجميع العدوان 
وما �تج عنه من آ�ار، كما ا�خذت القـضية الفلـسطينية ـشكًال جديدًا في التعاطي  

 معها. 
وليا، الواليات المتحدة األميركية شــهدت تحوال عن المســار الذي كان يســلكه د

الرئيس السـابق، دونالد ترامب، ففي حين أمضـى األخير فترة رئاسـته متفاخرًا بما 
أنجزه من حمالت تط�يع، ودعم إلســرائيل ونقل للســفارة األميركية إلى القدس، 

ــ��عًا ما جرت األحداث بتغيير الرئيس ــرائيلية  إال أنه سـ األميركي والحكومة اإلسـ
 في وقت متقارب مرورًا بمعركة سيف القدس، وهو ما غير مسار األحداث. 

الرئيس األميركي جو ـباـيدن خالل المعرـكة األخيرة، أبـطأ في المـطالـبة بوقف     
دة مرارا إصــــدار قرار من مجلس األمن  ات المتـح ا منـعت الوالـي ار، كـم إطالق الـن

داءات األ ال االعـت ة،حـي التهـدـئ ة ـب ــكري من    27خيرة والمطـالـب ولكن األداء العســ
 28 فصائل المقاومة دفع بايدن في النهاية لالتصال بمصر للتوسط.

سـعت مصـر كذلك من خالل رعايتها التفاق الهدنة، إلى إ�مام بعض اإلجراءات     
ــاـئل  ــول إلى ا�ـفاق �ين الفصــ المتعلـقة ـ�إـعادة اإلعـمار وتفعـيل التـهدـئة والوصــ

ــ ــلـطة في رام اهلل، وـكاـنت ـبدايتـها ال�ـ�ارة التي أجراـها رئيس الفلســ طينـية والســ
ــبوع من وقف  إلى قطــاع غزة بعــد أســ ــري عبــاس كــامــل  المخــابرات المصــ

 29 العدوان.
 

 https://bit.ly/3vNODOt ما�و،   16ألمن من إصدار قرار، الج��رة نت، أم��كا تمنع مجلس ا 27

 https://bit.ly/3gU5dYI ما�و،  16الج��رة، بايدن �بحث مع السيسي وقف إطالق النار،  28

29bbc  ، ما�و ،    31. رئيس المخابرات المص��ة �بحث الهدنة في غزة https://bbc.in/3h4CuPQ 
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كانت ��ارة كامل إلى غزة مسـبوقة ب��ارة تل أ�يب ولقاء الرئيس الفلسـطيني،      
ــائل الم ختلفة والحديث عن تفعيل  محمود عباس، ثم ا�تهاء بغزة لالجتماع بالفصـ

ــرى، وإعــادة اإلعمــار، والســــعي لوحــدة صــــف   التهــدئــة وملف تبــادل األســ
 الفلسطينيين.

ــر في احتواء حركة حماس بالتحديد وإدراجها ضــــمن   ويظهر من ذلك رغبة مصــ
خطة عمل في إطار الدور اإلقليمي لها تجاه قضـــية فلســـطين، وخاصـــة بعدما  
ــية بوابة لتفعيل دور إقليمي وعالمي   وجدت القاهرة أن دورها في هذه القضـ

لي على أرضـية مؤثر، خاصـة أنها تعيد رسـم خ��طة جديدة ِلتحالفها العربي والدو
 30 العدوان على غزة.

ولكن وفقا لمج��ات األحداث خالل �ونيو/ح��ران، فقد مارســت إســرائيل عددا      
من اال�تهاكات المتفرقة في األراضـي الفلسـطينية، ما يعني أن وسـاطة عباس 
ــول إلى ـهدـنة  ائجـها األولـية في الوصــ ا لم تفلح في �ـت ـكاـمل الـمدعوـمة دولـي

 ن لها ما بعدها. حقيقية يمكن أن يكو
وفي اإلطار نفســه تأ�ي تصــ��حات رئيس حركة حماس في غزة يحيى الســنوار   

زالت تسـتمر في سـياسـا�ها ـضد  التي أشـار فيها إلى التعنت اإلسـرائيلي وأنها ما
 الشعب واألسرى.

ــانـية بغزة، كـما أن قوات االحتالل   ــير إلى ـحل األزـمة اإلنســ وال �وـجد بوادر ُتشــ
 31المقاومة الفلسطينية لتخفيف الحصار.تحاول مقايضة 

أن الوـضع الحالي يتطلب ممارـسة المقاومة الـشع�ية بـشكل كما أكد الـسنوار     
منـسق األمم واـضح، للـضغط على االحتالل من جديد، وذلك بعد وـصف لقائه مع 

ــط "تور ــ�ق األوس ــالم في الش ــالند"، في مقر   المتحدة الخاص لعملية الس وينس
 ة، بأنه "لم يكن إيجا�يًا بالمطلق".مكتبه بمدينة غز

ــيف    ��ارات    ــالمية بعد معركة ســ ــماعيل هنية إلى عدة أقطار عر�ية وإســ إســ
القدس، كانت ذات داللة كذلك، حيث التقى خاللها مســؤولين رســميين وأحزابا 

32 ونخبا سياسية ومجتمعية.
F 
 

30bbc  ،ونيو ،   2. غزة وإسرائيل ما أهداف التحرك المصري� https://bbc.in/2UANInO 

 https://bit.ly/3y9kxqv ،  2021�ونيو  22سنوار يحذر إسرائيل ويصف اجتماعه مع المبعوث األممي بالسيء، األناضول، ال 31

 t.ly/2U2aCEehttps://bi ، 2021�ونيو  24األناضول، جولة هنية الخارجية التوقيت والدالالت،  32
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ــ  دعم القضــ ة حراك ـل اـب د حمـاس، بمـث ت هـذه الجوالت التي أجراهـا وـف ة  كـاـن ـي
الفلســطينية، ورفض التط�يع، وخاصــة أنها كانت على أشــدها قبل شــهور قليلة 
ــاء  ــية وتخوفات من محاوالت للقضـ ــتقبل القضـ ــكل خطرا على مسـ وهو ما شـ

 عليها. 
أبرز هذه الجوالت كانت ��ارة هنية إلى المغرب والتي اســتمرت خمســة أيام،     

والتي جاءت بعد اســتئناف الرباط عالقتها مع إســرائيل في ديســمبر/كانون أول 
2020. 33 

ــد  ــعي لحشـ ــطينية والسـ ــية الفلسـ وكان الهدف هو عودة تبني المغرب للقضـ
ســماعيل هنية بعد لقائه المواقف لدعم القضــية الفلســطينية، كما صــرح بذلك إ

 34 رئيس الوزراء سعد الد�ن العثماني.
��ارة وفد حركة حماس إلى مو��تانيا كذلك قوبلت باـستقبال رـسمي وـشعبي      

على أعلى مســتوى، وقد أكد الرئيس المو��تاني ولد الغزواني بعد لقائه هنية،  
عليه وفد أن القضـــية الفلســـطينية من ثوابت الســـياســـة المو��تانية، كما عرض  

 35الحركة مسألة إعادة إعمار غزة ضمن إطار ال��ارة.
ــرعـية ك�يرة في اآلوـنة األخيرة، حـيث ـكان  حظـيت ــطينـية بشــ المـقاوـمة الفلســ

ــتمرت مع هنـية دالـلة على   ــمـية التي اســ ــاالت اإلقليمـية واـلدولـية الرســ لالتصــ
 36أهمية وحضور القضية.

    
  

 
 https://bit.ly/3wRToYK �ونيو،   24األناضول، جولة هنية الخارجية التوقيت والدالالت،  33

34dw.com  ،ونيو ،   17، هنية في المغرب ��ارة في وقت حساس� https://bit.ly/3xQ2Tb0 

 https://bit.ly/3j9sJCR �ونيو،  21األناضول، مو��تانيا الرئيس يستقبل وفد حماس،  35

36trt arabic  ،2021ما�و   21. معركة سيف القدس مؤشرات التهديد اإلسترا�يجي لالحتالل  ، https://bit.ly/3xTu1G0 
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 ر ـــصــم ●

 تطورات قضية سد النهضة   
، كما 2021اقتراب موعد الملء الثاني لـسد النهـضة في بداية �وليو/ تموز مع  

ــ��ة أمام تحدٍّ حقيقي في   ــية المصـ ــاعي الدبلوماسـ ــبح المسـ أعلنت إ�يو�يا، تصـ
 جدواه وفعاليته، مع اقتراب الخطر الذي �هدد أمن مصر المائي.

و�ل  وقد اسـتمرت الجهود المصـ��ة خالل السـنوات الماضـية في محاوالت تد    
ـــتدـعاء أطراف دولـية على غرار األمم المتـحدة والوالـيات المتـحدة  األزـمة   عبر اســ

األميركية، وصـوال إلى التلويح �إمكانية اللجوء إلى عمل عسـكري باعتباره ورقة 
 ضغط أخيرة، في مقابل تسويف إ�يوبي. 

ــول إلى ا�ـفاق حول       في المـقاـبل لم �نجح أي من ـهذه المـحاوالت في الوصــ
القضــية، التي ســرعان ما تعود إلى االتحاد اإلف��قي في كل مرة، دون جدوى  
ــند قانوني   ــتند إ�يو�يا إلى إعالن المبادئ كسـ من التدخالت الخارجية، حيث تسـ

 37 في كل مرة للخروج من قبضة المجتمع الدولي.
يام الماضـية محطتين في تحركات الدبلوماسـية المصـ��ة فيما يخص شـهدت األ 

قضـية سـد النهضـة، حيث اسـتضـافت قطر اجتماعا وزا��ا عر�يا في الخامس عشـر  
من �ونيو/ ح��ران، لبحث قضـية سـد النهضـة بناء على طلب من مصـر والسـودان، 

مع  حيث تم االتفاق على دعم القضــــية في األمم المتحدة من خالل التنســــيق
 38 مجموعة العمل الدولية.

وقبل ذلك توجه و��ر الخارجية ســامح شــكري بخطاب إلى مجلس األمن في      
ــية في    12 ــرعة لتدارك القضـ �ونيو/ ح��ران، مطالبا إياها بالتدخل على وجه السـ

ظل التعنت اإلثيوبي واإلصـرار على الملء دون التوصـل إلى ا�فاق حول مسـألة  
 39 التشغيل.

ــاف أ     ــألة لمجلس األمن الدولي بعد أن وأضـ ــر اختارت إحالة هذه المسـ ن مصـ
بحثت واسـتنفدت كل سـ�يل للتوصـل إلى حل ودي لهذا الوضـع عبر إبرام ا�فاق 

 
 https://bit.ly/3w0Zdll ، 2021�ونيو  16الج��رة، مع اقتراب الملء الثاني لسد النهضة معوقات قانونية وعسك��ة أمام مصر،  37

38RT ونيو ،   15لوزاري في قطر بخصوص سد النهضة  . بدء االجتماع ا� https://bit.ly/3vZViVW 

 https://bit.ly/2Sw0ovz �وينو ،  20األهرام، ننشر خطاب سامح شكري إلى مجلس األمن،  39
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بـشأن ـسد النهـضة اإلثيوبي يحفظ ويعزز حقوق ومـصالح الدول الثالث الُمـشاطئة  
 للنيل األز�ق. 

ــودان، إذ  ة من الســ ا�ـل أخرى مـم توجـهت بخطـاب إلى   وُأ�بـعت هـذه الخطوة ـب
مجلس األمن بضـرورة عقد جلسـة في أقرب وقت لبحث تطورات الخالف بشـأن 

 40 السد وأ�ره في سالمة وأمن الماليين الذ�ن يعيشون على ضفاف النيل.
ــة ـطارـئة لبـحث األمر،   ــر ـبالفـعل بمـطالـبة مجلس األمن بعـقد جلســ وـبدأت مصــ

أن مـصر تبحث على    0212�ونيو/ ح��ران    27ولفت ـسامح ـشكري في تـص��حا�ه 
أعلى مـستويات عقد الجلـسة بعد أن فـشلت رعاية االتحاد اإلف��قي في التوـصل 

 41إلى �تائج بعد أعوام من العمل.
ــر أمام مجلس األمن محددة وأبرزها اضــــطالع      ويتوقع أن تكون مطالب مصــ

ــل  المجلس بدوره في توقف الملء األحادي من جانب إ�يو�يا، ومحاولة التوصــ
إلى ا�فاق رـسمي ـشامل في الوقت المناـسب، ليجنب المنطقة مخاطر جـسيمة 

 حال عدم التوصل إلى حل. 
قانوني إلخراج مصــر من أزمة الســد، وحول جدوى الضــغط الدولي والتحرك ال    

أشــار الدبلوماســي الســابق عبد اهلل األشــعل أنه وارد باســتمرار، لكنه يحتاج إلى 
ــت متوفرة لدى النظام  ــي، وهي ليسـ ــياسـ ــتوى السـ إرادة موا��ة على المسـ

 42 المصري الحالي.
وأضــاف األشــعل أنه بعد ما ي��د على عشــر ســنوات من المفاوضــات، ال توجد      

ة واـضحة وـص��حة تـشرح الموقف المـصري، الذي ما يزال يتحـسس موقعه  مذكر
ــي قدما في تعنتها أمام  ــجع أديس أبابا على المضـ أمام نظيره اإلثيوبي، ما شـ

 43  المخاوف المص��ة.
وفي تحرك مقـابـل، توجهـت إ�يو�يـا بخطـاب إلى مجلس األمن حملـت فيـه     

منظمة من أجل تقويض عمل  ا�هاما لمصــر والســودان على أنهما �نفذان عملية
االتحــاد اإلف��قي في نهــايــة المطــاف، وأنهمــا تقفــان عــائقــا دون محــاوالت 

 
 https://bit.ly/3x5WDvO �ونيو،   27الج��رة، رغم تعنت إ�يو�يا ا�صاالت مص��ة لعقد جلسة بمجلس األمن،  40

 https://bit.ly/35V1EeD المرجع السابق،   41

 https://bit.ly/3qyWqPd ، 2021�ونيو  16ني واستبعاد الخيار العسكري..، الج��رة نت مع اقتراب الملء الثا 42

 https://bit.ly/3djT7WQ المرجع السابق،   43
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الوصــــول إلى حل من خالل الســــعي الدائم لتدو�ل القضــــية وإضــــفاء الطابع 
 44األمني عليها.

وتمـسكت ٕا�يو�يا في رـسالتها بٔانها ـستد�ر عملية ملء الـسنة الثانية لـسد النهـضة 
ــم أالم ا للـجدول الزمني  في موســ دٔا في �وليو/تموز وفـق ـطار الـقادم اـلذي �ـب

 والقواعد التي تم التوصل ٕالى تفاهم بشٔانها في العملية الثالثية.
ــد،      ــغيل الس ــتناد إ�يو�يا إلى دعم غربي في عملية ملء وتش ــح اس ومن الواض

ــتهالك م��د من  ــودان إلى اسـ ــر والسـ وربما لن يكون من المجدي أن تتجه مصـ
ت في عمليات التفاوض في حين تســعى إ�يو�يا إلى الملء جنبا إلى جنب الوق

 مع عملية التفاوض دون ا�تظار التوصل إلى ا�فاق.
من جانبه، رأى الباحث المتخصص في النزاعات الدولية والعالقات االقتصادية     

إبراهيم نوار، أن الموقف المصــري يتســم بالتردد في الفترة األخيرة، فيما يتعلق  
بمدى الضـرر، مشـيرا إلى �ناقضـات في التصـ��حات الرسـمية حول تداعيات السـد 

 45 على حصة مصر المائية.
كما اعتبر أن الطرح المصــري يختلف عن نظيره الســوداني الذي ينطلق بمنطق  

الحيطة والحذر المبنية على مخاطر ملء وتشــغيل الســد وج��ان النيل، وتداعيات 
تمال اإلضـرار بقرى ومدن سـودانية على امتداد ذلك على سـدوده الصـغيرة واح

 46 النهر.
في النهاية، من المســــتبعد أن �نفذ القاهرة أي عمل عســــكري لتدمير الســــد،  

وذلك بناء على توجهات الســياســة المصــ��ة الرســمية التي ال تفكر مطلقا في  
الحرب. وإضـــافة لذلك حشـــد الجامعة العر�ية أو بعض الدول ليس ســـوى عمل 

 أكثر منه ذي �تائج ملموسة على األرض. معنوي 
ــوى الدعم       ـــية ســ األمم المتـحدة كذلك تدخـلت من قـبل ولم تـقدم في القضــ

الفني دون الـضغط على أحد األطراف، وربما في األيام القادمة تتبا�ن مواقف 
كل من مصــر والســودان حول الســد وخاصــة بعد اســتمالة إ�يو�يا للخرطوم عبر 

 
 https://bit.ly/3y2bqYj ،  2021�ونيو  25الشروق، إ�يو�يا ترسل خطابا إلى مجلس األمن،  44

 https://bit.ly/3y3pdOD ،  2021�ونيو  16الج��رة نت، مع اقتراب الملء الثاني واستبعاد الخيار العسكري..،  45
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ــ��حات في اآلونة ا ــاعي الجادة التي تص ــوى المس ألخيرة، ولم يتبق للقاهرة س
 يجب أن تصحبها قرائن واضحة على أحقيتها في المياه.

 

 التقارب المصري التركي 
ــاحة في   ــري التركي من أبرز الملفات التي ظهرت على السـ ُيعد التقارب المصـ

مدة اآلونة األخيرة، حيث يعتبر تحوال ك�يرا في مســـار العالقات الســـياســـية الجا
 في مصر.  2013منذ وقوع انقالب 

ـــية أبرزـها      ــتبـكت اـلدولـتان في ـعدد من الملـفات خالل الفترة الـماضــ وـقد اشــ
الملف الل�بي، ورســم الحدود البح��ة المشــتركة �ينهما مع دول أخرى مثل لي�يا  
واليونان، إضـافة إلى ملف الغاز، كما شـهدت الفترة األخيرة تصـ��حات سـياسـية 

و إلى فتح باب سـياسـي للحوار مع مصـر حول بعض القضـايا وبحث  من أنقرة تدع
 47 مسألة التقارب �ينهما.

خالل الفترة الماضية كانت كلتا الدولتين قد ا�خذتا إجراءات إلثبات حسن النية،     
ــاـفة إلى ا�ـخاذ تركـيا  ــمـية متـبادـلة �ين أنقرة والـقاهرة، إضــ ــ��ـحات رســ من تصــ

ــري المعا ــأن اإلعالم المص ــها، تمهيدا لفتح باب للحوار  خطوات بش رض على أرض
 لتط�يع العالقات بشكل كامل فيما بعد. 

خالل شـهر ما�و/ أيار، كانت ��ارة الوفد الدبلوماسـي التركي إلى القاهرة هي   
أول اللقاءات التي جرى عقدها على المستوى الرسمي �ين البلد�ن، الستطالع  

 48لعقد سلسلة من اللقاءات.وجهات النظر في القضايا المشتركة، وتمهيدا 
تركيا أشــــارت من خالل عدة تصــــ��حات رســــمية إلى تبنيها موقفا إيجا�يا إزاء     

المباحثات مع مصــر، كما أكد المتحدث باســم العدالة والتنمية عمر جليك وجود  
التركي    49عالقــات متجــذرة �ين أنقرة والقــاهرة، ــرح و��ر الخــارجيــة  كــذلــك صــ

 50 متوقع تبادل السفارات خالل الفترة المقبلة.تشاووش أوغلو، أنه من ال

 
 https://bit.ly/2T9HDhz ،  2020الش�ق األوسط، أنقرة تدعو مصر إلى الحوار، �ونيو  47

 y/3yEz4LPhttps://bit.l ما�و،    4األناضول، وفد تركي يزور القاهرة،   48

 https://bit.ly/3A7p8eA �وينو،   7“العدالة والتنمية” التركي: عالقا�نا مع مصر متجذرة و�تبنى نهجا إيجا�يا إزاء المباحثات، الج��رة نت،  49

 2021�ونيو/ ح��ران   10الخلي� الجديد، توقع تبادل السفراء ق��با.. جاويش أوغلو: المحادثات مع مصر تسير بشكل جيد،  50

 https://bit.ly/3qsqOLk 
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التفاهمات �ين البلد�ن تتعلق بقـضايا إقليمية أهمها القـضية اللي�ية ومـستقبلها، 
والبحر المتوسـط ومسـألة الغاز، ورغم التصـ��حات التي تدعو للتفاؤل من الجانب 

إـسرائيلي، من التركي، فالموقف المـصري في المتوـسط مرتبط بتحالف �وناني  
 جانب، ومن ناحية أخرى هناك تعقيدات في الملف الل�بي.

وا�تقدت وســائل اإلعالم المقربة من النظام في مصــر، إرســال تركيا وفدا رفيع  
ما عبرت عنه بأشد العبارات منتقدًة   51المستوى بشكل مفاجئ إلى لي�يا مؤخرا،

تـص��حات القاهرة الدائمة مدى التدخل غير المبرر في الـشأن الل�بي، إـضافة إلى 
 بوجوب خروج القوات األجن�ية من لي�يا. 

بأيام مطالبة على لســـان و��ر   2إذ جددت مصـــر موقفها قبل بدء مؤتمر برلين      
الخارجية المصــري ســامح شــكري �إخراج كافة القوات األجن�ية والمرتزقة دون 

ــؤول ــويف كما عبر المس ــارة إلى وفي   52تحديد هويتها، دون مماطلة أو تس ه إش
 القوات التركية.

في هذا الســياق أشــار، الدبلوماســي المصــري الســابق عبد اهلل األشــعل، إلى     
ــر بعيدة عن تركيا وترى  وجود أطراف   ــرائيل ت��د أن تبقي مصـ ــها إسـ وعلى رأسـ

مـصلحتها في ع�ل كل منهما عن األخرى، مـضيفا أن القاهرة تبدو متمنعة بـشأن 
ارب مع أنقرة ألن ال ة  التـق ا لم ُيتفق على آلـي ة لم ُتـحل كـم ـــي خالـفات األســــاســ

 53 لتسويتها.
ــلمين، وأذرع اإلعالم      ا من جمـاعـة اإلخوان المســ وفيمـا يتعلق بموقف تركـي

ـــكل مت�ن مع ـهذا الملف،  د فـقد تـعامـلت أنقرة بشــ ــة من داـخل البـل المـعارضــ
 وطلبت من مصر إجراءات مما�لة إلتمام الجلسات �ين الطرفين. 

ــية فحول الم ــياس ــاووش أوغلو، أن اإلخوان حركة س وقف من اإلخوان، أكد تش
ــلطة وال يمكن اعتبارها جماعة إرها�ية، ــعى إلى الس ــير الدالالت   54تس وهنا تش

ــر بخطوات تهدئة مع الجماعة  إلى أن تركيا وإن كانت تســـعى للتقارب مع مصـ

 
 https://bit.ly/3jmOU8C ، 2021�ونيو  11األناضول، بتوجيهات من أردوغان وفد تركي رفيع يزور لي�يا،  51

52DW  ،ونيو ،   21. مصر تطالب �إخراج كافة القوات المرتزقة من لي�يا� https://bit.ly/3A5WwSP 

 https://bit.ly/3xXlaTS ،  2021�ونيو  27ت المص��ة التركية،  الج��رة نت، ما القضايا األساسية واألطراف التي تعرقل عودة العالقا 53

54bbc   ،أب��ل ،    21. تشاويش أوغلو �ؤكد تقييم العالقات مع مصر وأن جماعة اإلخوان ليست إرها�ية https://bbc.in/34pNaCF 

https://bit.ly/3jmOU8C
https://bit.ly/3A5WwSP
https://bit.ly/3xXlaTS
https://bbc.in/34pNaCF


 
 
   دــ��ـ ــ الشــعب يـ                            

 

الخاص   على أرـضها إال أنه من المرفوض في ـسياـستها اإلخالل بالوـضع القانوني
 بهم. 

تحدث كذلك مـستـشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، ياـسين أقطاي، عن      
ــتحيالت تركيا" في إطار حديثه عن تطور العالقات  ــماه "مسـ هذا الملف بما أسـ
ــوء فهم أنقرة وال  ــيرًا إلى أنه ال يجب سـ �ين البلد�ن وتطلعه إلى تطورها، مشـ

ئها وموقفها اإلنساني الذي حافظت َعليه يلزمها أن تتخلى عن أخالقها أو مباد
 55 لسنوات.

ا أن      ا، م�يـن ة من لي�ـي ة خروج القوات التركـي كمـا أشـــــار أقطـاي، إلى مســـــأـل
ــر بـهدف هيمـنة اللواء   ـــحاب تركـيا من هـناك هي رغـبة من مصــ المـطالـبة ـبانســ

 االنقالبي المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من القاهرة.
الفعـل   ابع أنهم يقـدمون ـب ــكري إلى حفتر زعيم وـت ــتي والعســ دعم اللوجســ اـل

االنقالب المتمركز في الشـ�ق، والعقبة الوحيدة التي تقف أمام اللواء للهيمنة 
 56على لي�يا هي الوجود التركي.

ــر في تخفيف حدة      ومؤخرًا ا�خذت تركيا خطوات أخرى موا��ة تل�ية لرغبة مص
 الخطاب اإلعالمي المصري المعارض من داخلها.

ـــكل رســــمي بتخفيف لـغة وـك  اـنت تركـيا ـقد أبلـغت من قـبل ـهذه القنوات بشــ
 57الخطاب ـضد رئيس النظام المـصري عبد الفتاح الـسيـسي، والحكومة المـص��ة،

 ولكن استمر النشاط اإلعالمي خالل الشهور السابقة دون توقف.
لكن مؤخرا طالبت ســــلطات تركيا بشــــكل رســــمي بعض اإلعالميين البار��ن     

ن في البالد أبرزهم محمد ناصــر ومعتز مطر بوقف نشــاطهم اإلعالمي  المصــ��ي 
 58.بشكل كامل من داخل البالد

 
 https://bit.ly/3hgmzy0 ،  2021�ونيو   21، أقطاي لشكري هذه "مستحيالت تركيا" أرسل رسالة للقاهرة،  21عربي  55
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 https://bit.ly/2QArLn7 ،  2021ض قنوات المعارضة المص��ة، مارس  الج��رة نت، تركيا توقف بع  57
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وبالطبع ســيتلقى النظام المصــري هذه الخطوة بنوع من اإليجا�ية، وإن كانت 
هـناك بعض الملـفات اإلقليمـية الـهاـمة التي لم يتفق فيـها الطرـفان، ولكن من 

 جولة جديدة من المباحثات �ين الجان�ين.   المتوقع أن تشهد األيام القادمة 
   

 أحكام اإلعدام األخيرة في مصر 
ــر من �ونيو/ ح��ران، حكمـا      ة، في الرابع عشــ ــ�ـ� دت محكمـة النقض المصــ أـي

قياديا من جماعة اإلخوان المسـلمين، في إطار قضـية "فض اعتصـام   12�إعدام 
ة"، ـــية إلى    59رابـعة الـعدوـي دـما حكـمت محكـمة عـن  2018وتعود أحـكام القضــ
شــخصــًا من رافضــي االنقالب في مصــر على خلفية مجزرة   75الجنايات �إعدام  

 رابعة التي راح فيها المئات من الضحايا من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي. 
  10معتقًال، والسـجن    374عاما لــــــ    15كما شـملت أحكام المحكمة السـجن     

ـسنوات   5ـسنوات لمعتقل واحد هو أـسامة مرـسي، ابن الرئيس الـسابق والـسجن 
60 معتقًال. 521لـ 

F 
والغ��ب أن أحكام اإلعدام التي صدرت شملت أشخاصا جرى القبض عليهم قبل 
ــياســـي أكثر منه إلى  ــام. لذا بدت األحكام أقرب إلى اال�تقام السـ فض االعتصـ
العدالة القانونية حيث إن المقتولين في رابعة هم من أنصــــار الرئيس مرســــي،  

 عليهم باإلعدام.  وأبرزهم أسماء البلتاجي ابنة الدكتور محمد أحد المحكوم
وفي األصــــل، فإن وقائع تلك القضــــية تعود إلى فض اعتصــــام ميدان رابعة     

ــتـخدـمت فـيه قوات األمن اـلذخيرة الحـية صــــوب  الـعدوـية ـبالـقاهرة، واـلذي اســ
  .قتيل 100 المعتصمين، مما أدى لسقوط أكثر من

اة الحقيقيين عن ج��ـمة القـتل الجـماعي للمتـظاه ـــبة الجـن ��ن، وـبدال من مـحاســ
ــ ـشخص من الناجين ا�هامات   700وجهت النيابة ألكثر من   اـستعراض القوة، “بـــ

ــلـطات وتخ�ـ�ب  ــروع في القـتل، واحتـجاز مواطنين، ومـقاوـمة الســ والقـتل والشــ
 61 مبان ومرافق حكومية". وفي محاكمة جماعية تفتقر لضمانات العدالة.

 
59france 24 ونيو ،   14قياديا باإلخوان المسلمين  12. مصر محكمة النقض تؤيد حكما باإلعدام على� https://bit.ly/2TdlCi6 

 https://bit.ly/3jnrtw2 المرجع السابق،   60

61afteegypt.org   ، ونيو،    15، منظمات حقوقية ترفض تأييد حكم النقض �إعدام من تبقى من مذبحة رابعة�

 afteegypt.html-afteegypt.org/j_press_releases/2021/06/15/22965https:// 
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ــبق وأدانت     ــادر في    حقوقية منظماتوسـ حكم محكمة جنايات القاهرة الصـ
شــــخصــــا والســــجن المؤبد آلخ��ن في هذه   75�إعدام   2018ســــبتمبر/أيلول  

لقضية، مشيرة إلى ما شاب المحاكمة من خروقات قانونية، وعدم مراعاة الحد ا
ـــماـنات المـحاكـمات الـعادـلة. ثم ـجاءت محكـمة النقض تؤـيد ـهذا  األدنى من ضــ

 62الحكم في ا�تقام واضح من خصوم النظام الحالي السياسيين.
ات،       ه بتخفيف العقوـب ا تطـاـلب فـي اـن ة �ـي وأصــــدرت بعض المنظـمات الحقوقـي
ـــيات الـعاـمة بوقف   63برزـها هيومن رايتس ووتش،أ ــخصــ كـما ـطالـبت بعض الشــ

ــابق في تركـيا محـمد غورـماز في   ــؤون اـلدينـية الســ �نفـيذ األحـكام، كرئيس الشــ
 رسالة إلى األزهر.

ودعا غورماز إلى عدم الصـــمت على هذه األحكام، إضـــافة إلى مطالبات بعض  
 64�نفيذ األحكام. الشخصيات الرئيس األميركي جو بايدن للتدخل لوقف

الحقيقة أن المناشـــدات التي تصـــدر مع كل حكم يصـــدر باإلعدام في مصـــر،     
ة عظمى على   ــبحـت ال تجـدي مع النظـام، إال إذا أفلحـت في تح��ض دوـل أصــ
ــ��ــة، وإال فــإنــه رغم  إليــه الحكومــة المصــ ــتمع  التــدخــل، حينهــا يمكن أن تســ

بالمســيس وتدعي أنه   اال�تهاكات الواضــحة فإن الحكومة ترفض نعت قضــائها
 مستقل.

ــتنـفدت ـكل المراـحل      ـــية ـفإنـها ـقد اســ ــار الـقانوني لـهذه القضــ وحول المســ
ــدر عفو أو تخفيف من قـبل رئيس  ــائـية، و�نتظر �نفـيذ األحـكام، إال إذا صــ القضــ

ـــكت  65�وـما،  14الجمهو�ـ�ة خالل  ـــكل مطلق، وـقد أوشــ ــتبـعد بشــ وهو ـما ُيســ
لك قبول التماس لدى النائب العام إلعادة المهلة على اال�تهاء، كما ُيستبعد كذ

 النظر في القضية.
وفي حال جرى �نفيذ هذه األحكام، رغم أنها ليسـت الحالة األولى، فقد نفذت  

ــيـة من قبـل، إال إنـه مع تزايـد وتيرة  ــر أحكـام اإلعـدام في أكثر من قضــ مصــ
ينا�ر، اإلعدامات ومع االقتراب من شـخصـيات جماهي��ة كانت من أبرز رموز ثورة 
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فإن ذلك ال ي��د االنقـسام في المجتمع المـصري ـسوى ا�ـساعا وال �بـشر بالتحام 
 أو تصالح سياسي في المستقبل المنظور. 

 
 ان  ـــن ــلب  ●

 استمرار أزمة تشكيل الحكومة   
منذ تكليف الرئيس ميـشال عون، ـسعد الح��ري بتـشكيل الحكومة في أكتوبر/      

ائم �ين الرجلين حول تشــكيلها لم ينته إلى اآلن، ، والنزاع الق2020تشــ��ن األول  
 في حالة لم تعد تحتمل تأخرا بسبب هذا الفراغ السياسي الذي تشهده الدولة. 

وفي حال اإلصــرار على عدم تشــكيل حكومة، وفي ضــوء االنحالل المتســارع     
في بنية المؤســـســـات، وامتناع الحكومة المســـتقيلة عن القيام بواجبا�ها في  

األعمال بما تقتضــيه المرحلة وأبســطها حّل مشــكالت الترابة والنفايات  تصــ��ف 
والمواد األســـاســـية، فإن األزمة توشـــك أن تتحول إلى انهيار داخلي يخشـــاه  

 66الجميع.
يأ�ي ذلك بعد أكثر من تســعة أشــهر على تكليف الح��ري بتشــكيل الحكومة،    

ة ال ـــي ادرة الفرنســ دة منهـا المـب ادرات ـع ل تخللهـا طرح مـب ــكـي تي �نص على تشــ
تــدخــل البط��رك   18حكومــة من   غير الحز�يين، ثم  ــيين  ــاصــ و��را من االختصـــ

الماروني بشـــارة الراعي، وأخيرا مبادرة رئيس البرلمان ن�يه بري، التي �نص على  
67 و��را بدون الثلث المعطل. 24تشكيل حكومة من 

F 
ــيل،      ــهره، جبران باســ وجه الح��ري ا�هاما للرئيس عون بأنه يحاول من خالل صــ

اإلصـرار على الثلث المعطل، وتسـمية الوزراء المسـيحيين، وهو ما يعده الح��ري  
تدخًال في صــالحيا�ه وتعديًا على الدســتور، إضــافة إلى االتهام الموجه لباســيل 

 68 الرئيس.بالقيام بدور رئيس الظل والتفاوض بدًال من 
االنقسـامات السـياسـية، والخالف على الحصـص، هو الذي يقف دون االتفاق     

الجمهو��ــة وحزبــه  رئيس  الح��ري مع  الحكومــة حيــث يتبــادل  ــكيــل  على تشــ

 
 https://bit.ly/3vXid47 ،  2021�ونيو   6النهار، مبادرة بري تصارع التعقيدات المتدحرجة،  66

 gXx8XWhttps://bit.ly/3 ،  2021�ونيو   10الغد، صراع السياسيين في لبنان يعطل تشكيل الحكومة،   67

 https://bit.ly/3gYMuLV المرجع السابق  68

https://bit.ly/3vXid47
https://bit.ly/3gXx8XW
https://bit.ly/3gYMuLV


 
 
   دــ��ـ ــ الشــعب يـ                            

 

الســياســي منذ أشــهر االتهامات بتعطيل تأليف حكومة ي��دها رئيس الحكومة 
ار الوطني الحر" أن تكو د "التـي ا ي�ـ� ــيين، �ينـم ة المكلف من االختصــــاصــ ن ممثـل

ِلميزان القوى الســياســي، علمًا أن تيار عون لديه أكبر كتلة برلمانية في مجلس  
 النواب.

وإضـافة إلى عدد الحقب الوزا��ة، فثمة خالف يعود إلى تسـمية بعض الوزراء     
أهمها الداخلية والدفاع، واللتين يتمسـك الح��ري بهما باعتبار ذلك حقًا دسـتو��ًا،  

فيما رفض الرئيس عون    69عض األســماء ليختار الرئيس أحدها.رافضــا خيار ترشــيح ب
 70 وش��كه باسيل بشكل قاطع تفرد الح��ري بتسمية الوزراء وخاصة المسيحيين.

وفيما يصر جبران باسيل على شروطه في تسمية الوزراء المسيحيين من جانب     
صالحيا�ه رئيس الجمهو��ة، وحصوله على الثلث المعطل فيها، يتمسك الح��ري ب

 و��را، وفق مبادرة رئيس البرلمان ن�يه بري. 24بتشكيل حكومة من 
ل      ــكـي ــرورة تشــ ة للح��ري، في ضــ ارـب أخرى مـق ه بري ـب ة ن�ـي �ينمـا تتلخص رؤـي

ــين تحظى بثـقة البرلـمان، والتي أعلنـها رئيس البرلـمان مـنذ الـعام   حكوـمة مختصــ
ارهـا المخ2020 ث دار الحـديـث حولهـا مرة أخرى بـاعتـب �ج في ظـل الفراغ  ، حـي

 الحكومي الذي �هدد لبنان �وما بعد آخر. 
رؤـية رئيس البرلـمان �ـبدو أنـها تواـجه ـكذـلك تـحدـيا ـجدـيدا بـعد خالـفه مع رئيس     

الجمهو��ة، رغم محاوالته إحداث اختراق على مـستوى تـشكيل الحكومة، وذلك 
ــكـي ــهـيل تشــ ــال عون ـبأـنه الوحـيد اـلذي يقف أـمام تســ ل بـعد ا�ـهام بري لميشــ

 71 الحكومة على حد تص��حه.
قابل ذلك رد من رئاســة الجمهو��ة، في �يان أصــدره عون أشــار فيه بالمقابل     

إلى أن التعنت يأ�ي من قبل الح��ري واألطراف المعاونة له، مشـيرا كذلك إلى 
 72خطوات بري على أنها زخم مصطنع، ومعتبرا أنه ال يلتزم التقيد بالدستور.

ــاف عون: "ث     ـــية تـجاوزت القواـعد  وأضــ ام الـماضــ ـمة معطـيات برزت خالل األـي
الدـستو��ة واألـصول المعمول بها، والمرجعيات والجهات التي تتطّوع مـشكورة 
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للمســــاعدة في تأليف الحكومة، مدعّوة إلى االســــتناد إلى الدســــتور والتقّيد 
ــع قواعد ال  ــيره لتك��س أعراف جديدة ووضـ ع في تفسـ ــّ بأحكامه وعدم التوسـ

 73 معه. تأ�لف
وإضـافة إلى �يان الرئيس، أعرب باسـيل عن رفضـه مبادرة رئيس مجلس النواب     

القاضـية بمنح المسـيحيين (المتمثلين بالرئيس ميشـال عون وصـهره باسـيل) الحق  
ــه ورئيس   16في تعيين ثـمانـية وزراء في الحكوـمة، مـقاـبل   و��را من بري نفســ

 الوزراء المكلف سعد الح��ري.
ـــي     اســ ة  وشـــــدد ـب الـث ادرة األخير "مـث ــيفـًا أن مـب ل من هجومـه على بري مضــ

ة تكمن في منح كـل من  ــفـة الفعلـي اصــ أن المـن ه ـب اعـت ا قـن دـي ومرفوضـــــة"، مـب
و��رًا، ومتهما مؤيدي مبادرة بري    12المســيحيين والمســلمين الحق في تعيين  

 74بأنهم ال ي��دون سوى إخراجهم من المشهد.

 آ�ار استمرار األزمة   •

ـــهدـها لبـنان لم تـعد تحتـمل خالـفا ـهذه الـحاـل     ـــية الـجاـمدة التي يشــ ـــياســ ة الســ
سـياسـيا، بما آلت إليه األوضـاع من إهمال في شـتى المجاالت منذ بداية األزمة 
ــاوي بعد تجاوز قيمة  ــادي المأسـ ــع االقتصـ ــة الوضـ وتعطيل الحكومة، وخاصـ

 آالف ليرة.  10الدوالر 
اللبنانيون غضـبهم على الطبقة   منذ تفجر األزمة االقتصـادية في لبنان، يصـبو    

ــال عن الناس، وتبدو منهمكة  ــية، التي يقولون إنها تعيش حالة انفصـ ــياسـ السـ
 75طوال الوقت في العمل من أجل مصالحها الطائفية الضيقة.

وقد حذر البنك الدولي، من أن لبنان غا�ق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن     
ق�ن التاســع عشــر، في غياب ألي أفق  أســوأ عشــر أزمات عالمية منذ منتصــف ال

 76 حل يخرجه من واقع مترد يتفاقمُه شلل سياسي.
الــدولي في تق��ر جــديــد أن ينكمش إجمــالي النــا�ج المحلي       البنــك  وتوقع 

  9.5الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من "كـساد اقتـصادي حاد ومزمن"، بنـسبة  
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ام   ة في الـع المـئ ه ال تلوح ف2021ـب ــيرا إلى أـن ي األفق أي نقطـة تحول  ، مشــ
 77 واضحة في ظل غياب السلطة التنفيذية وعدم القيام بواجبها في اإلنقاذ.

و�رى مراقبون أن أكثر الســــينا��وهات تفاؤال هو أن تتشــــكل حكومة قادرة     
على اسـتعادة الثقة على الصـعيد�ن المحلي والدولي و�نفيذ اإلصـالحات التي 

إصالح قطاع الكهرباء الذي يعاني من الهدر   طالب بها المقرضون الدوليون مثل
والتدقيق الجنائي في حســـابات مصـــرف لبنان المركزي وإعادة هيكلة القطاع 

 78العام المتضخم.
األسا�يع المقبلة ستكون مفصلية، على الرغم من أن معظم األطراف يفضلون    

االســـتمرار في حالة المراوحة حتى موعد اال�تخابات النيا�ية شـــهر ما�و/أيار من 
، حيث من المفترض أن تظهر إمكانّية نجاح المشاورات في الوصول  2022العام  

اب إلى انفـجار ك�ير على  إلى اّ�ـفاق �رضــــي مختلف األطراف، تـحت ـطائـلة اـلذـه
 مستوى الشارع. 

الشـــارع كذلك ليســـت بعيدة عن تلك الموجودة   انفجارالمخاوف الداخلية من      
سـات األمنية في بعض األوسـاط الدولّية، بدليل الحرص القائم على دعم المؤسـ

ــتقرار، بالتزامن مع البـحث في   ــك�ّ�ة للحـفاظ على الـحد األدنى من االســ والعســ
ــاعداتكيفّية تأمين  ــاعد اللبنانيين على  مسـ ــات الدولة، تسـ سـ ــّ ، ال تمّر عبر مؤسـ

 79مواجهة الظروف الصعبة المنتظرة.
ــاـفة إلى ـهذه العواـقب، ربـما      ــكـيل الحكوـمة، إضــ المـماطـلة والـتأخير في تشــ

ــطر الجميع في النـهاـية إلى إجراء ا�تـخاـبات نـيا�ـية مبكرة، للعودة إلى الوراء  تضــ
ــافي للوقت   ــي ال يحتمل ذلك الهدر اإلض ــياس ــادي والس رغم أن الظرف االقتص

 سرعة التعاطي مع الواقع واإلنقاذ. في ظل الحاجة إلى 
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 ا ــــي ــب ــي ــل ●

  2مؤتمر برلين 
ــاركة  2عقدت أعمال مؤتمر "برلين       ــافة  15" حول لي�يا، بمشــ  4إلى    دولة إضــ

ــاركة كال من لي�يا وتركيا والواليات  ــم قائمة الدول المشـ منظمات دولية. وتضـ
ــين وب��ـطانـيا وإيـطالـيا وألـمانـيا   ـــيا والصــ ــرا والمملـكة المتـحدة وروســ ــويســ وســ

ــر  ــمـل قـائمـة المشـــــاركين تونس والجزائر والمغرب ومصــ المتحـدة، كمـا تشــ
 80 واإلمارات.

، تسـلمت  2021مارس/ آذار    16ومنذ أشـهر، تشـهد لي�يا انفراجا سـياسـيا، ففي      
سـلطة ا�تقالية منتخبة تضـم حكومة وحدة ومجلسـا رئاسـيا، مهمته قيادة البالد  

 ديسمبر/ كانون األول من ذات العام.  24رئاسية في إلى ا�تخابات برلمانية و
يعقد هذا المؤتمر بهدف التحقق من االـستقرار في لي�يا وإرـساء خطوات على      

ط��ق إ�مام المؤســــســــات وإجراء اال�تخابات النيا�ية والرئاســــية في موعدها،  
ــاس   ومـحاوـلة ـحل األزـمات التي ـقد تواجهـها لي�ـيا في ـهذه اال�تـخاـبات ـكاألســ

دسـتوري الذي يجري خالف عليه، إضـافة إلى بحث خروج القوات األجن�ية من ال
 81 البالد.

وا�تقد البعض عدم وجود آليات واضــحة لخروج القوات األجن�ية من لي�يا، كما     
القوات التي قّدمتها تركيا بطلب من الحكومة تحدث آخرون عن عدم الخلط �ين  

ــرعّية والتي لوالها لتمّكن حفتر من ــتيالء على طرابلس، و�ين القوات   الشـ االسـ
التابعة لشــركة فاغنر الروســية ومليشــيا الجنجويد الســودانيين وحركات التمرد  

 82 التشادية والسودانية التي تقا�ل لحساب اللواء االنقالبي.
ـــحب قوا�هـما من      ــتـعدادات عملـية ِلســ ـــيا وتركـيا لـحد اآلن اســ لم تظهر روســ

الفرضــيات أنهما قد تقبالن بمقايضــة الحضــور العســكري أو المرتزقة، ومن �ين 
ــمن خطط إعادة البناء أو  ــادية في لي�يا ضـ ــالح اقتصـ ــه، بمصـ على األقل تقليصـ

83 عقود الطاقة.
F 
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كمـا �وجـد خيـار أمـام الـدول المجتمعـة في فرض عقوبـات على الـدول غير     
ــاركة في ملف ســـحب القوات األجن�ية والمرتزقة، ولكن يظل ه ذا الخيار المشـ

ـــيا بحق الفيتو، وهـناك   ـــته روســ ــل داـخل مجلس األمن ـحال ـعارضــ مـهددا ـبالفشــ
ــوء تـجارب لم ينجح فيـها خـيار العقوـبات في   شــــكوك حول فرص نـجاـحه في ضــ

 زحزحة روسيا في أوكرانيا وال تركيا �ين أرمينيا وأذر�يجان.
ــادر ب��ـطانـية عن اإلـعداد لمؤتمر آخر في لـندن بـعد ب     رلين �ركز  كـما تتـحدث مصــ

األســــاس، بحـيث يكون ـهدـفه  ا ـب ــيكون المؤتمر غر�ـي على ملف المرتزـقة. وســ
األـساـسي ممارـسة ـضغط ميداني وخطط عـسك��ة إلخراج المرتزقة، ولكن تبقى 

 84هناك صعوبات أمام تحقيق ذلك.
ا      ــيطرتـه يقع التـحدي األكبر على ـعا�ق الحكوـمة اللي�ـية المنتخـبة، ـ�إحـكام ســ

إجراء توافق حقيقي، لتنفيــذ مخرجــات أي مؤتمر، وإنهــاء على كــامــل البالد و
ــاـئل المتعلـقة ـبالقوات األجن�ـية، وتهيـئة البالد لال�تـخاـبات الكلـية المقررة  المســ

 في نهاية العام دون تأخر.
 

 ر ـــزائـالج ●

 اال�تخابات التش��عية في الجزائر 
ــا�يع  3وعلى مـدار    2021مـا�و/أيـار    20بـدأت في الجزائر منــذ      ، حملـة  أســـ

في  �ونيو/ح��ران من ذات العام،   12اال�تخابات التـش��عية المبكرة المقررة في  
أول ا�تخابات برلمانية تشــــهدها البالد منذ اندالع الحراك الشــــعبي الذي أنهى 

85 الوالية الرئاسية الخامسة لعبد الع��ز بوتفليقة.
F 

ــبـاط       عن حـل    2021كـان الرئيس عبـد المجيـد تبون قـد أعلن في فبرا�ر/ شــ
�ونيو/ ح��ران لهــذه اال�تخــابــات المبكرة،    12المجلس الوطني، وحــدد موعــد  

وذلك في إطار إصــالحات وعد بها بعد احتجاجات عامة أجبرت ســلفه عبد الع��ز 
ي ســــدة  عاما ف  20بعد أن قضــــى    2019بوتفليقة على االســــتقالة في عام 

 الحكم.
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ــدر الرئيس الجزائري أمرا يـحدد بموجـبه اـلدوائر اال�تـخا�ـية      وفي ـمارس/آذار، أصــ
وعدد المقاعد المطلوب شغلها في ا�تخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطـني  

ــاء مجلس  407أو الغرـفة األولى ـبالبرلـمان الجزائري والتي �بلغ ـعددـها  ، وأعضــ
 6.1186األمة المنتخ�ين البالغ عددهم 

ــة خالل ـهذه اال�تـخاـبات هي جبـهة التح��ر والتي      تـعد أبرز األحزاب المتـنافســ
كانت تهيمن على الحياة السياسية في الجزائر منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم، 
ورغم تراجع شـــع�يته مؤخرا فقد حصـــل على المركز األول في هذه اال�تخابات، 

 .407مقاعد من أصل  105حيث حصل على 
لتجمع الوطني الـديمقراطي (حليف جبهـة التح��ر في الحكم) والـذي وحزب ا

ــل على المركز الثالث في هذه  ــع�يته في اآلونة األخيرة كذلك، حص تراجعت ش
ــد  ـــبة ـلذـلك الحزب   57اال�تـخاـبات حـيث حصــ مقـعدًا، وـكاـنت �تيـجة إيـجا�ـية ـبالنســ

 87حيث تبقيه بجانب األحزاب السياسية الكبرى في الجزائر.
ة مجتمع الســلم، والتي تمثل أكبر حزب إســالمي بالجزائر، ويقودها عبد أما حرك

ــة في ا�تـخاـبات   ـــلت على أكبر كتـلة برلـمانـية للمـعارضــ الرزاق مقري، فـقد حصــ
 مقعدًا. 64، وحصدت في هذه اال�تخابات 2017

كان هذا التقدم بالنسبة لحركة مجتمع السلم متوقعا حيث تعد من أبرز األحزاب 
وقد    88كثر �نظيما وحضورا في الشارع وتحظى بموافقة السلطة،اإلسالمية األ

مكنتها هذه اال�تخابات من الحصـول على المركز الثالث من حيث عدد األصـوات 
 89 مقعدا. 78بعد جبهة التح��ر، والمستقلين الذ�ن حصدوا 

وتعتبر هذه النتائج التي حصــل عليها مجتمع الســلم جيدة في ضــوء التنافس     
في الجزائر، وإن ـكان ال يزال ال يمكنهم من األغل�ـية التي ـكاـنت تطمح الـحالي  

ــكـيل الحكوـمة و�نفـيذ وعودـها التي أعلنتـها من قـبل، وفيـما  إليـها الحرـكة لتشــ

 
 المرجع السابق.   86

 https://bit.ly/3djzoXb �ونيو،  15وكالة األنباء الجزائ��ة، التجمع الوطني سيتكتل مع األحزاب التي تشكل القطب الوطني،  87

88bbc   ،وينو ،   13. الجزائر دالالت ضعف اإلقبال على اال�تخابات التش��عية األخيرة� https://bbc.in/3gUcGXT 

89france  24 ، ونيو ،   17. الجزائر األحزاب الفائزة ترحب بالنتائج� t.ly/3zV53Iahttps://bi 

https://bit.ly/3djzoXb
https://bbc.in/3gUcGXT
https://bit.ly/3zV53Ia


 
 
   دــ��ـ ــ الشــعب يـ                            

 

ــارـكة فيـها   ــون المشــ ــكـيل الحكوـمة الـحالـية أعلن مقري أنهم ـيدرســ يخص تشــ
 90 كذلك.

 آ�ار ضعف المشاركة في اال�تخابات    •

ــئيلة جدا، حيث بلغت     ــاركة في هذه اال�تخابات األخيرة كانت ضـ ــبة المشـ نسـ
ــمية  ــلطة الحالية   23وفقا لألرقام الرس ــل رهان الس بالمئة، وهو ما يعكس فش

على اإلقبال على هذه اال�تخابات، وـسوء تقد�رها حيث أعلنت أنها تتوقع نـسبة 
 91ة من المشاركة.بالمئ  50تبلغ فوق 

ه      ة مـن اوـل ات بـعد ـحل المجلس الوطني مـح اـب ـكاـنت دعوة الرئيس تبون لال�تـخ
ــعاف حماس   لتقليل وتيرة التظاهرات واحتواء الحراك والتخفيف من حدتها وإضـ
المحتجين، في حين كانت مطالب الحراك إصــالح ســياســي شــامل مقابل رفض 

 92م السلطة.هذه اال�تخابات وهو ما يعد تحديا ك�يرا أما
وـكان تبون ـكذـلك ـبالتزامن مع إعالـنه عن اال�تـخاـبات ـقد أعلن عن إجراء تـعدـ�ل      

الحراك،   ــة مطــالــب  لتل�ي الواقع حكومي ك�ير عقبهــا  أن  ــدو  �ب ــك، ال  ذل ومع 
مليون نسـمة،   45السـياسـي في بلد ك�ير مثل الجزائر �بلغ تعداد سـكانها قرابة 

ة في شــــؤون الشــــ�ق األوســــط ما��ا ســــوف يتغير، وهو ما تشــــير إليه الخ�ير
 93 جوسوا.

ــتعـمال ورـقة "اإلفراج عن المعتقلين" في       ــلـطة لم تفلح ـكذـلك في اســ الســ
التخفيف من االحتقان أو ��ادة نـسبة المـشاركة. وكانت وزارة العدل أعلنت في  

  59أن عدد من تم إطالق سـراحهم من ناشـطي الحراك بلغ   2021فبرا�ر/ شـباط  
 94ي.بموجب عفو رئاس

نســــبة المقاطعة امتدت من دعوات شــــع�ية فقط إلى إعالن بعض األحزاب     
ــاركة كحزبي العمال والتجمع من أجل الثقافة. وكانت  ــية عدم المشـ ــياسـ السـ
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نســــبة المقاطعة الك�يرة في الشــــارع الجزائري التي تأكدت بالفعل بعد إعالن 
 الثقة والشرعية. النتائج، ال تزال تؤكد على معضلة عجز الحكومة على تع��ز

الهيكل الذي تشـــكل منه المجلس وفقًا للنتائج ســـيســـفر عن برلمان يمضـــي     
قدمًا في النهج القديم، كما أـشار المختص في الدراـسات الـش�ق أوـسطية رـشيد 

 95 عيسى.
ــية  ــياس ــه غير كفء ويفتقد للخبرة الس ــيكون هذا البرلمان في الوقت نفس وس

ــلطة في أيدي قلة ولن � ــتظل الس ؤدي المجلس المهام الرقا�ية المنوطة وس
 به. 

كذلك أ�ارت تصــ��حات تبون بشــأن المقاطعة جدًال داخل الشــارع الجزائري، حيث 
ــع�ية"  ــرعية الش ــيحوز "الش ــار إلى كون المقاطعة ال تهم، واألهم هو من س أش
التي تمكنه من ممارسـة السـلطة، والتي اعتبرها الشـارع إهماًال لرأي المواطن  

 96 مقابل ا�تخابات "شكلية".في 
ــكلة قائمة لم تعالجها هذه   ــعب مشـ و�بقى تحدي الحراك وتل�ية مطالب الشـ

ــلـطة الجزائ�ـ�ة أن ـهذه اال�تـخاـبات اال�تـخاـبات.   ففي الوـقت اـلذي تعتبر فـيه الســ
ــيخ  ــهم في ترســ ــتســ ــمن ـخارطتـها اال�تـخا�ـية، وأنـها ســ تمـثل محـطة مهـمة، ضــ

طعوها، أنها ليسـت سـوى مطية للسـلطة، من الديمقراطية في البالد، �رى ُمقا
 أجل تث�يت الوضع القائم. 

 
 س ــونـــت ●

 استمرار األزمة �ين الرئيس والبرلمان  
ال تزال األزمة التونســــية مســــتمرة �ين الســــلطة التنفيذية من جهة واألغل�ية   

ــعـيد  ــة بـعد رفض الرئيس قيس ســ البرلـمانـية والحكوـمة من جـهة أخرى، وـخاصــ
ــيشــــي في  التعـد�ـل ال وزاري األخير الـذي أجراه رئيس الوزراء هشـــــام المشــ

ــماء المقترحة في الحكومة،  ــبب الخالف مع بعض األسـ ينا�ر/كانون الثاني بسـ
 رغم تصد�ق البرلمان.
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ـــية �زداد مع مرور الوـقت في ـحال ـعدم      ــلـطات التونســ التوتر الـقائم �ين الســ
ــة مع انطالق دعوا ــتوري، وخاصـ ــلمي دسـ ــل إلى حل سـ ت حول تعد�ل  التوصـ

الدستور، َكمبادرة االتحاد العام التونسي للشغل، والتي تمت دعوة قيس سعيد 
من خاللها إلى تعد�ل الدســــتور والتحول إلى نظام رئاســــي، وهو ما يمكن أن 
 يشكل صراعًا سياسيًا حادًا في البالد باعتباره شكال من أشكال االنقالب الناعم. 

العام إلى ا�تخابات برلمانية مبكرة، كما جاء   انطلقت دعوات كذلك في بداية    
على لـسان رئيس الوزراء األـسبق �وـسف الـشاهد، في رؤيته أنها الط��قة األمثل 

ــة، األزم ـمن  ــاءت   97ـلـلـخروج  ج األـخـيرة  ــات  ــاب االـ�ـتخ أن  ـمن  اـلرـغم  ـعـلى  ــك  وذل
 كسابقتها بأغل�ية نس�ية لحركة النهضة.

ــة   ــبح األمر غير واقعي، وخاصـ وهو ما يمكن أن يتكرر للمرة الثالثة وبالتالي يصـ
 أن هدف تلك الدعوات التخلص من عقبة حركة النهضة. 

 الحديث عن االغتياالت السياسية ومآالته  
ــي    ــياس ــلطات في تونس إلى حل س ــل الس ــية لم تتوص ــهر الماض وخالل األش

التنفيــذيــة  لتجــاوز عقبــة الحكومــة التي تعكس خالفــ ــلطتين  ًا �ين عمــل الســ
ــة بـعد اـلدخول في دائرة الـحدـيث عن   ــ��عـية، في حين زادت تعقـيدًا ـخاصــ والتشــ
اغتياالت سـياسـية لرئيس حركة النهضـة ورئيس البرلمان راشـد الغنوشـي، ورئيس 

 الجمهو��ة قيس سعيد. 
ــار 2021�ونيو/ ح��ران    10ففي       ــتشـ ــعبي المسـ ــان ��اض الشـ ، جاء على لسـ

ســـي لرئيس حركة النهضـــة أن الداخلية أبلغت الغنوشـــي رســـميًا بوجود  الســـيا
تهديد باغتياله، وهو ما يشـكل محاولة لعرقلة المسـيرة السـياسـية السـلمية في  

 98 تونس.
ام قليـلة إعالن وزارة الـعدل فتح تحقيـقات في مـحاوـلة اغتـيال       أـي أعـقب ذـلك ـب

برؤســــاء الحكومات قيس ســــعيد، وذلك عقب �ومين من تلميحه في اجتماعه 
ــتهدفًة التخلص من  ــنع تحالفات مسـ ــابقة في بالده إلى جهات داخلية تصـ السـ

 99شخصه ولو باالغتيال.
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تســببت هذه األحداث في إ�ارة لغط ك�ير وزادت من االســتقطاب الســياســي     
في البالد، وأصـــبح الحل الســـياســـي هو الســـ�يل المتاح حتى اآلن، خاصـــة وأن 

ــتو��ة في   ــادقة البرلمان المحكمة الدسـ ــكل حتى اآلن بعد مصـ تونس لم تتشـ
ار    4عليهـا في   ة نظرًا لرد القـانون من طرف    100مـا�و/أـي انـي ك بعـد قراءة ـث وذـل

 الرئاسة في المصادقة األولى.
ــدادا في األفق القانوني       ــبب انسـ ــتو��ة في تونس يسـ غياب المحكمة الدسـ

لتي ُتعنى بتــأو�ــل  للحــل للخروج من المــأ�ق الحــالي، حيــث تعتبر هي الجهــة ا
 الدستور والنصوص القانونية، والفصل في النزاع �ين السلطات.

 

 الدعوة لحوار وطني   
ــياســـي       ــعيد إلى حوار وطني يقود إلى نظام سـ ومؤخرًا دعا الرئيس قيس سـ

حتى ال يكون هناك تداخل �ين ـصالحيات   2014،101جديد، يـشمل تعديًال لدـستور 
ــتور، واـلذي ـكل من الرئيس ورئيس الوزراء دســ ا إلى اـل د العـيب فيـه ، والتي يعـي

 وصفه بأنه "كله أقفال". 
ــألة الحوار الوطني، إال أنه   هذه الدعوات وإن كانت �نال التأييد الك�ير في مسـ

تبرز مســألة تعد�ل النظام الســياســي في الدســتور كعامل مثير للقلق في حالة 
ــلـطة كـما ـكان عـهد ـكل  رغـبة الرئيس الـحالي ـبالعودة إلى الوراء واالنفراد ـبالســ

د�ن بن   اـب ة و��ن الـع ب بورق�ـب ه في  من الرؤســـــاء الح�ـي ديـل ذي تم تـع علي، واـل
 الدستور األخير. 

من جانبه، أـشار األمين العام لالتحاد التونـسي للـشغل، نور الد�ن الطبوبي، إلى   
هذه المسـألة باعتبارها رغبة قيس سـعيد في تجاوز عقبة الدسـتور والعودة إلى 

 102الذي تم بمقتضاه إلغاء الملكية واعتماد النظام الجمهوري. 1959دستور 
وقوبلت دعوة سـعيد من قبل حركة النهضـة بتأييد كامل من حيث المبدأ على    

كما اـستجاب الغنوـشي لوـساطة   103االلتقاء في إطار حوار وطني لبحث األزمة،

 
100ifm  ،ما�و ،  4. البرلمان يصادق على قانون المحكمة الدستو��ة للمرة الثانية https://bit.ly/3wNdZNV 

101france  24 ،35 ،  2021�ونيو ،   15، تونس قيس سعيد يدعو إلى حوار وطنيIZOxzhttps://bit.ly/ 

 https://bit.ly/3d842Tn ، قيس سعيد واالنقالب الدستوري، 2021�ونيو   21العربي الجديد،   102

 9xthttps://bit.ly/3qmf ،  2021�وينو  18األناضول، النهضة تؤيد اال�تخابات المبكرة،  103

https://bit.ly/3wNdZNV
https://bit.ly/35IZOxz
https://bit.ly/3d842Tn
https://bit.ly/3qmf9xt
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ًا مع الرئيس ثم مع رئيس  الو��ر الســـــابق لطفي ��تون بعـد عقـد األخير اجتمـاـع
 104 ى الحوار الوطني.البرلمان بهدف إ�مام حوار وطني مؤكدًا أنه ال س�يل سو

كما نجحت هذه الوسـاطة بالفعل في عقد لقاء مؤخرًا �ين الغنوشـي وقيس     
ــعيد، في   ــتمرت لمدة 2021�ونيو/ح��ران    24سـ ــهر �ين   6، بعد قطيعة اسـ أشـ

رئيس الجمهو��ة والبرلمان، ُوصــف بأنه لقاء إيجابي دون اإلفصــاح عن تفاصــيله 
 105من جانب الرئاسة أو حركة النهضة.

ــتجابة   ــعيد، يمكن تفهم هذه االس ــي وقيس س ورغم التبا�ن الك�ير �ين الغنوش
اظ على   ا على دعم الحـف ـــه ل األول في إطـار ســــعي النهضــــة وحرصــ من قـب

 المؤسسات وعلى الدستور. 
كما أبدت حركة النهضــة كذلك، على لســان متحدثها فتحي العيادي، تأييدها     

الوطني، كحل أخير وهو العودة إلى  لال�تخابات المبكرة، في حال فشــل الحوار
في ظل الظروف االجتماعية واالقتصــادية الصــعبة التي تشــهدها   106الشــعب،

 تونس.
ـــية للحوار       ـــياســ ــيت�ين ـما إذا تم االتـفاق على آلـية ســ خالل األـيام الـقادـمة ســ

ــتوري"،   الوطني والخروج من األزمة، في ظل مخاوف من محاولة "انقالب دسـ
ًا،    ومـخاوف ـكذـلك في ـظل ــتو�ـ�ة علـيا في البالد ـحالـي ـعدم وجود محكـمة دســ

 وهو ما يتطلب النسبة األكبر من الرشد السياسي خالل المرحلة المقبلة.
  

 
 https://bit.ly/2TUVA3g �ونيو،   22العربي الجديد، هل �نجح وساطة ��تون في عقد لقاء �ين الغنوشي وسعيد،   104

 kkEhhttps://bit.ly/3w0 �ونيو،  25األناضول، الغنوشي يلتقي بقيس سعيد،  105

 https://bit.ly/3gVm6RT �ونيو،  18األناضول النهضة تؤيد اال�تخابات المبكرة حال فشل الحوار،  106

https://bit.ly/2TUVA3g
https://bit.ly/3w0kkEh
https://bit.ly/3gVm6RT
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 المحور الثالث: االقتصاد العربي  •

�ينما يتقدم الســودان في مفاوضــا�ه مع صــندوق النقد الدولي وثمة خطوات  
ـشهرًا،    39الل فترة تمتد نحو عملية إلـسقاط ـش��حة ك�يرة من د�ونه الخارجية، خ

نجد األوضــاع في لبنان تزداد ســوءا، على الصــعيد االقتصــادي، مما �ؤدي إلى 
 ��ادة معدالت الفقر والبطالة فيها.

وشـهد شـهر �ونيو/ح��ران العديد من األحداث االقتصـادية المهمة والبارزة على  
خيرة من قرضـها صـعيد الدول العر�ية، منها: حصـلت مصـر خالله على الشـ��حة األ

لدعم اقتصادها في مواجهة    2020مع صندوق النقد الدولي، والمبرم منتصف  
مليار دوالر، لتبلغ  1.6كورونا، وبلغت قيمة الشــ��حة األخيرة التي حصــلت عليها  

ــية نحو  ــنوات الخمس الماض ــندوق خالل الس قيمة القروض التي تلقتها من الص
 مليار دوالر. 20

  70ت أسعار النفط في السوق الدولية، لتتجاوز سقف الــ  وعلى جانب آخر ارتفع
ــلت بالفعل لنحو  دوالر، قبل أن �نخفض بهامش طفيف   75دوالرا للبرميل، ووصـ

جدًا عن هذا المعدل مؤخرا، وهو ما يســمح بتحســن مرتقب في الوضــع المالي 
ــة دول الخلي�، وإن ـكان األداء الـمالي ـلدول  لـلدول النفطـية والعر�ـية، وبـخاصــ

لخلي� يشــير إلى أن األوضــاع المالية، وعجز موازنا�ها ســيســتمر على األقل خالل  ا
ــعية في إطار الد�ون المحلية  ــات المالية التوس ــياس ــط، نظرا للس األجل المتوس
ـــياســــي اإلقليمي الذي تؤديه بعض دول الخلي�،  والـخارجـية، وكذلك الدور الســ

الســـعودية واإلمارات ويلزمها �إنفاق واســـع في هذا اإلطار، وبخاصـــة كل من  
 وقطر.

كما أصدرت دولة اإلمارات خالل الشهر، �يانا�ها اإلحصائية عن وضعها السكاني. 
ــ��ـة بهـذه  ومن خالل االطالع عليهـا، ت�ين أنهـا تعكس أزمـة عجز الموارد البشــ
ـــمة، واـحدة من المشــــكالت المؤرـقة ـلدول الخلي�  اـلدوـلة، حـيث تـعد ـهذه الســ

 اإلمارات. بشكل عام، ومن �ينها دولة
ــابقة، ومنها قضـــية تخفيض الد�ون   ــايا السـ ويعالج التق��ر هذا الشـــهر أبرز القضـ

 الخارجية للسودان، وكذلك أزمة عجز الموارد البش��ة في اإلمارات.  
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 تخفيض د�ون السودان 
في الوقت الذي يعاني فيه السـودان من مشـكالت عدم االسـتقرار السـياسـي، 

ــد النهضـــة مع  ــندوق النقد وكذلك أزمة سـ ــائل اإلعالم عن صـ إ�يو�يا، �نقل وسـ
للبلــد إلى نحو    6الــدولي، أنــه من المحتمــل أن يتم تخفيض الــد�ون الخــارجيــة 

ـــلت إلى نحو 107ملـيارات دوالر ملـيار دوالر، ولكن ـهذا التخفيض  56، بـعد أن وصــ
 لن يتم في الوقت الحالي، ولكن بعد فترة ال تقل عن ثالث سنوات.

ــندوق النقد الدولي، بعد أن جاءت هذه  ــؤول بصـ ــار إليها مسـ الخطوة التي أشـ
ــودان المتـأخرة تجـاه البنـك   ــداد التزامـات الســ نجحـت الجهود المبـذولـة، بســـ

 مليار دوالر. 1.4والصندوق الدوليين وكذلك صندوق التنمية اإلف��قي بنحو 
وجرى تـد�ير هـذا المبلغ من قبـل مجموعـة من الـدول، وهو د�ن جـديـد على  

ــداد د�ون الدول ال ــتفادة من مبادرة ســ ــودان، وإن كان يفتح له الباب لالســ ســ
 األشد فقرا، التي يشرف عليها كل من البنك والصندوق الدوليين.

ــة بد�ونه الخارجية، إلى  ــودان الخاصـ وتهدف خطوة التخفيف من التزامات السـ
دوالر، ولكن مليارات   6الوصـول إلى حجم من الد�ون يسـتطيع سـداده، عند نحو  

شــــهرا من االلتزامات االقتصــــادية   39هل ســــيكون بمقدور الخرطوم بعد نحو  
ــيدخل في   ــتحقة عليه، أم أن البلد سـ ــداد القروض المسـ ــية، أن يعاود سـ القاسـ
ــداد أعباء الد�ون القديمة من  دوامة تدو�ر الد�ون، أي اللجوء لد�ون جديدة، لس

ي معه المبادرة الحالية لتخفيف (فوائد + أقســاط)؟ وهو أمر إن حدث، فلن تجد
 د�ونه.

مؤخرا، وحـسب تـص��ح مـسؤول بـصندوق رويترز والجديد الذي أـشارت إليها وكالة 
"الـسودان وـصل إلى نقطة القرار لبدء تخفيف الد�ون بموجب  النقد الدولي فإن 

 108.برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالد�ن"
ــودان لـهذه الخطوة من خالل مـفا ـــندوق النـقد وـقد ـتأـهل الســ ــاـ�ه مع صــ وضــ

الدولي، وا�خاذ مجموعة من القرارات والســـياســـات االقتصـــادية البارزة، والتي 
كان لها آ�ار اقتـصادية واجتماعية ـشديدة الـسل�ية على المجتمع الـسوداني، مثل 

 
 ، 29/6/2021اً مليار دوالر حالي 56.6مليارات دوالر من نحو  6روسيا اليوم، صندوق النقد يتوقع هبوط د�ون السودان إلى   107

 المصدر السابق.  108
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ــرف العملــة المحليــة، وتح��ر الـدوالر   ــعر صــ رفع الـدعم عن الوقود، وتح��ر ســ
 بالمئة. 300ع معدل التضخم لما ي��د عن الجمركي، وهو ما أدى إلى رف

  56وثمة تقديرات أخرى بأن صـــندوق النقد الدولي خفض د�ون الســـودان من 
دوالر  28إلى   ــار  ا�تمــاني 109ملي ــهيــل  المــدي��ن وافق على تســ ، وأن مجلس 

 شهرا.  39لفترة يمتد مليار دوالر  2.4للسودان بنحو 
مات التي تتوصــل التفاقيات  وكعادتها، ال �نشــر المؤســســات الدولية والحكو

معها كل التفاصـيل. فاألخبار السـابق ذكرها، هي بال شـك مبشـرة، إذا ما توقفنا 
على مجرد ســردها وعناوينها، ولكن ماذا وراء التســهيل اال�تماني الذي ســيمتد 

شـهرا؟ ما هي السـياسـات التي سـيلتزم بها السـودان في ظل ظروفه   39لنحو 
 ضع الفقر والبطالة والتضخم هناك؟ االقتصادية المتفاقمة، وو

ـــعار وإلـغاء  ــوداني ـ�إمـكاـنه أن يتحـمل الم�ـ�د من تح��ر األســ ـهل المواطن الســ
ــاحات للقطاع الخاص على   ــادي، وإعطاء مس الدعم، وتقليص دور الدولة االقتص

 حساب القطاع العام؟
وماذا إذا لم �وفق الســودان في ظل أجواء ســياســية مضــطربة، في أن �وفي  

 المؤسسات الدولية؟ بشروط
دولة،   100التعهدات التي تتحدث عنها المؤـسـسات الدولية من قبل ما ي��د عن  

باســتعدادهم لتقديم العون للســودان لســداد د�ونه، من خالل تد�ير قرض بنحو 
ــتـفادة الخرطوم من مـبادرة إعـفاء  1.4 ــداد الســ ملـيار دوالر، ـكالتزام واـجب الســ

ــة اـلدـخل، تح ـــيل حول التزامـها تـجاه ـهذه اـلد�ون لـلدول منخفضــ ـتاج إلى تـفاصــ
 المساعدات، وهل هي مساعدات مشروطة؟

الســودان يعاني من مشــكلة فســاد ك�يرة، ويصــنف على مدار ســنوات، على  
دول على مـستوى العالم، وال   10مؤـشر الـشفافية الدولية، أنه من ـضمن أفـسد 

ــط، أن تتخلص الخرطوم من ا ــير والمتوســ ــاد، ينتظر في ـظل األـجل القصــ لفســ
بالـشكل الذي يـساعد على تط�يق ا�فاقيا�ها مع ـصندوق النقد الدولي، بأقل آ�ار 

 سل�ية على الصعيد�ن االقتصادي واالجتماعي.
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ت   ث أنهـا إـ� ــعبي، حـي د الشــ أيـي ة تفتقـد إلى الـت ــودانـي فال تزال الحكومـة الســ
لمانية،  بالتعيين، وترفض الحكومة الحالية الدعوات المتكررة باللجوء ال�تخابات بر

 تأ�ي بحكومة منتخبة.
واألجواء التي يعيشـها السـودان حاليًا، من غياب االسـتقرار السـياسـي واألمني، 
ــات الدولـية،  ــســ قد تجـعل احتـمال نـجاحه في تط�يق االلتزامات الـجديدة للمؤســ
قليال للغاية، وبخاصــة أن االســتثمارات األجن�ية المباشــرة، التي تعول عليها كل 

دة المؤســـســـات الدولية، من الصـــعوبة بمكان أن تأ�ي في  من الحكومة وأجن 
 ظل هذه األجواء المضطربة.

ــًال عن أنه في حالة �نفـيذ  ــة بالـكامل، وفي ظل غـياب إ�يو�ـيا فضــ ــد النهضــ لســ
ــأن هذا األمر أن يغير من  ــودان، فمن ش ــر والس ــول التفاق مع كل من مص الوص

 الزراعية الخصبة. راضي واألالتصورات الموجودة عن السودان، من وفرة المياه، 

 
 أزمة عجز الموارد البش��ة �نعكس على اإلحصاء 

 السكاني لإلمارات 
ــعـيد اإلقليمي،  ـــهد العـقد الـماضــــي دورا ملحوظا لدولة اإلمارات على الصــ شــ
خاصــــة فيما يتعلق بتوظيف المال الســــياســــي في المنطقة العر�ية ومحاربة 

درـج اـل ة ـب ة نفطـي ت أن تغير ثورات الر�يع العربي، وهي دوـل اوـل ة األولى، وإن ـح
 من هيكل أدائها االقتصادي خالل السنوات الماضية.

لكن األزمات العالمية التي أ�رت على أـسعار النفط في الـسوق الدولية، والتي  
ـــفت عن ضــــعف الجهود  2020ـكان آخرـها أزـمة ـجائـحة كوروـنا خالل ـعام  ، كشــ

ــول إلى �نوع اقتصـــــاد ارات للوصــ ل اإلـم ة من قـب ذوـل دم المـب ي يمكنهـا من ـع
 االعتماد على أسعار النفط.

ــكـاني  وتعـاني دولـة اإلمـارات ممـا تتعرض لـه بـاقي دول الخلي� من عجز ســ
ملحوظ، وهو ما يضــطرها بشــكل عام إلى إصــدار �يانات إحصــائية عن الســكان 

 تتضمن الوافد�ن.
انات ومؤخرًا أـصدر المركز االتحادي للتنافـسية واإلحـصاء في دولة اإلمارات، ال�ي 

  9.2، حيث �ين أن عدد السـكان بلغ 2020الخاصـة بالسـكان في الدولة عن عام 
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ــبة الذكور تبلغ  ــمة، وأن نسـ ــكان،   69.7مليون نسـ بالمئة من إجمالي عدد السـ
 110..30.3�ينما نسبة اإلناث تبلغ 

ـــيات أجن�ـية على رأس الواـفد�ن إلى اإلـمارات، ـفالهنود ـيأ�ون  وـتأ�ي ـعدة جنســ
بـالمئـة من إجمـالي الوافـد�ن، وفي    27.8لى حيـث يمثلون  في المرتبـة األو

بالمئة، ثم   10.2بالمئة، ثم الباكســتانيون    15.1المرتبة الثانية األورو�يون بنســبة 
 111 .بالمئة  9.5البنغالديشيون بنسبة  

ــب من خالل الفا�ق  ــورة تعكس الخلل ال�ين في هذه النس وهذه األرقام المنش
ذكور وا ة اـل ـــب ــكـان، فمن غير المقبول في  الك�ير �ين نســ اث من عـدد الســ إلـن

 خصائص السكان في أي دولة، أن تصل نسبة الذكور لضعف عدد اإلناث.
ولكن �رجع هذا األمر إلى اعتماد اإلحـصاء الـسكاني لدولة اإلمارات على اعتبار  

كل المقيمين على أراضــــيها ضــــمن عدد الســــكان، وبذلك يتم تصــــد�ر أرقام ال 
 لموارد البش��ة بدولة اإلمارات.تعكس حقيقة عجز ا

ـــكان اإلـمارات من المواطنين بـحدود   ـــمة، �ينـما يمـثل   2.7فـعدد ســ مليون نســ
مليون نسـمة. ومن الط�يعي في ظل تضـمين عدد سـكان الدولة    6.5الوافدون  

ـــبة معتبرة من الواـفد�ن،   ـــبة اـلذكور عن اإلـناث، ألن نســ للواـفد�ن، أن ترتفع نســ
اصـــطحاب أســـرهم، أو كونهم من العزاب، الذ�ن لم يكونوا يقيمون هناك دون  

 أسرا بعد.
ــرات أخرى، تتـحدث عنـها  ال يتوقف األمر عـند ـهذه المالحـظة، ولكن ثـمة مؤشــ

  32الـسكان في اإلمارات، مثل العمر الوـسيط عند خـصائص  وـسائل اإلعالم حول  
ســـاهمة عامًا، وهو ما يعني أن البلد يتمتع بهرم ســـكاني فتي، يمكنه من الم

 الك�يرة لقوة العمل في النشاط االقتصادي. 
ولكن الحقيقة أن هذه السـمة تعود أيضـًا إلى خصـائص الوافد�ن المقيمين في  
اب القـادر على   ـــب ث إنهم في العـادة مـا يكونون من الشــ ة اإلمـارات، حـي دوـل
العمل، وبخاصـة أولئك الذ�ن يعملون في القطاعات التي تعتمد على المجهود  
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مثل العاملين في قطاع التشــــييد، أو البناء، أو الخدمات المنزلية، أو العضــــلي،  
 سائقي األجرة، أو السائقين لدى األسر.

والمهم هنا هو العبء النفسي على اإلمارات ومحاولة إظهار نفسها على أنها 
 دولة لد�ها بعض الموارد، التي تؤهلها لدور إقليمي، وهو نوع من الخداع.

فثمـة كثير من الوظـائف المهمـة والتي تتعلق بـاألمن القومي، تعتمـد على   
المقيمين، مثل الجيش والشــرطة، فضــًال عن أن المقيمين ال يزالون يمثلون ورقة 
ضـــغط على اإلمارات من خالل أدائهم لبعض األعمال الخدمية، والتي إن تخلى  

 عنها الوافدون، أص�بت الحياة في الدولة بالشلل.  
 

 وقعات النمو االقتصادي بتونس ت
كشــأن كافة اقتصــاديات العالم، تأ�ر االقتصــاد التونســي بســبب اآلثار الســل�ية 

بنـسبة  اقتـصادها لفيروس كورونا، فقد كانت الحكومة التونـسية تتوقع أن ينمو 
ة خالل    3.9 المـئ ة ذهـب  2021ـب ادة اإلعمـار والتنمـي ك األوروبي إلـع ، �ينمـا البـن

توقع في البالد خالل العام سيكون أقل مما توقعته الحكومة إلى أن النمو الم
 في بداية العام.

د    اقتصــــاد تونس عـن أ�ي توقـعات البـنك األوروبي للنمو ـب المـئة فقط.   2.7وـت ـب
ــاد التونســـي قد انكمش في   ــالب بنحو   2020وكان االقتصـ عند معدل نمو سـ

 112.بالمئة 8.8
ونا، من خالل التأ�ر الك�ير لقطاع وتأ�ر االقتـصاد التونـسي بـشكل ك�ير بـسبب كور

الـسياحة، والذي خلف آ�ارا ـسل�ية ك�يرة، تركت آ�ارها على القطاع والعاملين به  
ــر، كـما أ�ر على ـباقي القـطاـعات التي ترتبط في عملـها بقـطاع  ـــكل مـباشــ بشــ
ل، وغيرهـا من  ة، والنـق ذائـي ات الـغ اـع ـــن ة والصــ ات الزراـع ل قطـاـع احـة، مـث ـــي الســ

 األخرى. القطاعات االقتصادية
ــع  ــادي متواضــ وفي الوـقت اـلذي ـتذـهب فـيه التوقـعات نحو مـعدل نمو اقتصــ
في تونس، نجد أن الحياة السياسية هناك، تشهد تقلبات سل�ية، قد ت��د من أزمة 
االقتصاد التونسي، مثل تص��حات الرئيس التونسي قيس سعيد، عن عدم مالئمة  
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حزاب الســياســية، أو الخالفات ، أو اســتمرار توتر العالقة �ين األ2014113دســتور  
 �ين البرلمان ومؤسسة الرئاسة.

إلى الدخول في برامج  تدفعه وال يزال االقتصـاد التونسـي يعاني أزمة تمويلية، 
 مستمرة مع صندوق النقد الدولي.

وثمة مفاوضــــات مســــتمرة �ين الحكومة التونســــية وصــــندوق النقد الدولي 
ــول على قرض جديد بنحو  ــنوات، ولكن مليارات د  4للحص والر على مدار ثالث س

 لم يتم التوصل إلى ا�فاق �ين الطرفين بعد. 
ــول على   ــية الحص ــائل اإلعالم معلومات عن خطة الحكومة التونس وتتناقل وس
قرض الصـندوق من خالل إجراءات اقتصـادية تقشـفية، مثل تخفيض قيمة األجور 

ــبـة   ن النـا�ج المحلي  بـالمئـة م  15بـالميزانيـة العـامـة للـدولـة لتكون عنـد نســ
ة في  2021اإلجمـالي في   ـــب ت هـذه النســ   17بحـدود    2020، في حين كـاـن

ــورة عن خـطة الحكوـمة إلـغاء اـلدعم  ــمن المعلوـمات المنشــ المـئة. كـما تتضــ ـب
 2024.114بالكلية من الموازنة خالل فترة تمتد إلى عام 

ــ��ح للـعاملين ـبالحكوـمة والقـطاع  ــمن خـطة الحكوـمة عملـيات تســ وـكذـلك تتضــ
من الرا�ب، �ينما من يـستمرون   25م، بحيث يحـصل من يـستقيل طواعية على  العا

ــلون على  ــور بعض األـيام خالل    50في العـمل يحصــ ـبالمـئة من األجر نظير حضــ
 األسبوع. 

ومن شــأن هذه اإلجراءات أن تؤجج الشــارع التونســي، وتعمل على وجود حالة 
معارـضة، وبخاـصة في  من المزايدة السـياسـية على الحكومة من قبل األحزاب ال

 ظل استمرار وطأة اآلثار السل�ية لجائحة أزمة كورونا.
ولوحظ أن الحكومة التونـسية حاولت التوجه إلى بعض البلدان العر�ية للحـصول  
على مســــاعدة في التمو�ل، من خالل ��ارات للرئيس التونســــي، وكذلك رئيس 

 الحكومة إلى قطر.
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، دخلت في عدة 2021ر/تشــ��ن األول ويالحظ أن تونس ومنذ ثورتها في أكتوب
ـــلت بموـجب ـهذه االتـفاقـيات على ـعدة  ـــندوق النـقد، وحصــ ــات مع صــ مـفاوضــ

 115 .بالمئة من نا�جها المحلي 116قروض، ولد�ها رصيد من الد�ون، بلغ 
ــية احتياجا�ها المالية لهذا العام بنحو   مليارات دوالر،  6وتوجه الحكومة التونســ

ارات كـالتزامـا  4.2منهـا   ة، وهو مـا يعني أنهـا لن تجـد مخرجـا من ملـي ت خـارجـي
ــول على   ــندوق النقد الدولي، حتى يمكنها الحصـ أزمتها إال من خالل اللجوء لصـ

 تمو�ل من جهات أخرى.
ومـما �ؤـكد على أزـمة العالـقات العر�ـية العر�ـية، أـنه في الوـقت اـلذي تـعاني  

ــخ الم�ـ�د من فـيه تونس ــتثـمارات   من أزـمة تموـ�ل، تهرول اإلـمارات نحو ضــ االســ
 لدى الكيان اإلسرائيلي.

  

 
115INDEPEDENT   ،2021عر�ية، تونس على موعد مع سينا��و صعب بسبب الد�ون الخارجية . 
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 المحور الرابع: الحالة الفك��ة  •

ــوعين؛ همـا، أوًال:   ــهر �ونيو/ح��ران موضــ الخطـاب يتنـاول المحور الفكري لشــ
 .التجديدي للمفكر اإلسالمي راشد الغنوشي ونهضة األمة

�وافق شـهر �ونيو/ح��ران مولد المفكر اإلسـالمي والسـياسـي التونسـي راشـد  
الغنوشـــي، وهو صـــاحب رؤية تجديدية في عالقة اإلســـالم باآلخر، وله موقف 

 من بعض القضايا الشائكة.
ســنة) دور في تكو�ن هذه   21كان للفترة التي قضــاها الغنوشــي في الغرب (

موقفــه من الــدول الغر�يــة ونظرتــه الرؤيــة التجــديــديــة في نظرتــه للمجتمع و
للعلمانية، وعالقة اإلسـالم بالديمقراطية والح��ة والمرأة وقضـايا أخرى. والرجل  
ليس صـاحب رؤية على مسـتوى التنظير فحسـب، إنما أصـبح �ؤدي دورا أسـاسـيا  

 في المنظومة السياسية لبلده بعد الثورة التونسية. 
أحدثت    /االـستبداد (تأميم الفـضاء الديني)أزمة الـسلفية المـص��ة مع ـسلطة  ثانيًا: 

ـشهادة الـشيخ محمد حـسين يعقوب أمام القـضاء ـضجة ك�يرة، وانقـسم الناس ما 
ا أن  ًا ـما ـكان األمر، ـفاـلذي يـجب لـفت اال�تـباه إلـيه هـن �ين ـمدافع ومـعارض، وأـي
النظام االـستبدادي في مـصر أراد أن �وـصل رـسالة للجميع بأنه هو المـسؤول عن  

عب، وأن الرموز اإلسـالمية مهما كانت متقاربة مع السـلطة في وقت د�ن الشـ
ــجع على التـعاطف مع تـيار  ــتمرارـها في أداء دورـها يشــ من األوـقات، ـفإن اســ

 اإلصالح الذي يتبناه اإلخوان المسلمون.
لهذا فلن يسمح النظام "المستبد" ألي فكرة إسالمية أن تحلق بعيدا عن هيمنته 

 رة على الفضاء الديني لصالحه.المباشرة، ليضمن السيط
 

 الخطاب التجديدي للمفكر اإلسالمي  :أوال
 راشد الغنوشي ونهضة األمة 

ــد الغنوشــــي في "الحامة" بتا��خ     22ولد المفكر اإلســــالمي التونســــي راشــ
ــالمي،  1941�ونيو/ح��ران   ــي ورجل دولة وحقوقي ومفكر إسـ ــياسـ ، وهو سـ

 اب الشعب. زعيم حركة النهضة التونسية، ورئيس مجلس نو
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ــتفادة من رؤيته واجتهادا�ه  ــية كهذه نهدف إلى االس ــخص ونحن حين �تناول ش
ــابكها مع التيارات الفك��ة  ــالمية وتشـ ــتوى الفكرة اإلسـ ــرة على مسـ المعاصـ

م آراًء ربما غير مســبوقة، تحتاجها  –ال شــك   –والســياســية على الســاحة، وهو  قدَّ
الخروج من مأزقها، في ظل التحديات األمة العر�ية واإلسـالمية للمسـاعدة في  

 اإلقليمية والعالمية.
وللغنوشـــي عدد من المؤلفات والمحاضـــرات التي تطورت فيها نظرته ورؤيته 

وترؤسـه حركة النهضـة عام   1969اإلسـالمية، منذ مسـيرته السـياسـية في عام 
ــها في لندن لمدة 1991 ــبة التي عاش ــنة، ابتداء من   21، مرورا بالتجربة الخص س
، حتى عودته إلى بلده تونس ومشـاركة حزبه في العملية السـياسـية بعد 1989

 .2011نجاح الثورة التونسية عام 
والغنوـشي يعتبر من أهم المفك��ن المعاـص��ن في أوـساط اإلـسالم الـسياـسي، 
ــالم، وله باع  ــيع: الح��ات، والعالقة �ين الديمقراطية واإلسـ ومجددا في مواضـ

ات الفك�  اـب ــر أكثر من  طوـ�ل في الكـت ة، حـيث نشــ ا وألقى الكثير من   20ـ� اـب كـت
 116.المحاضرات في دول مختلفة على مستوى العالم

قام راشــــد الغنوشــــي بدور محوري في فترة اال�تقال الديمقراطي في تونس  
 117.بعد الثورة

ــابكها مع اآلراء  ــالمية التجديدية وتشـ ــي الفك��ة اإلسـ و�همنا هنا آراء الغنوشـ
العملية الســياســية؛ أما الجانب الســياســي فله إدارة ية في  األخرى غير اإلســالم

 أدوا�ه ورجاله.
وعلى الرغم من تحفـظات البعض على آراـئه التـجدـيدـية، ـفإن الرـجل يمتـلك الـعدـيد 

. ولعل  118من األطروحات التي تتميز بدرجة ما عن الخطاب التقليدي لإلسالميين
لتي تجاوزت العشـ��ن عاما الفترة الزمنية التي قضـاها الغنوشـي في الغرب، وا

ارات  اـكه بتـي ة، واحتـك ا األثر في ذـلك، نظرا لعيشــــه في جو من الح�ـ� يكون لـه
 وأفكار في شتى المجاالت.

 
116https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_   راشد الغنوشي : السيرة الذا�ية 

117https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8   

118-https://www.almesbar.net/%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_


 
 
   دــ��ـ ــ الشــعب يـ                            

 

، يسـرد العوائق التي 119)"2000في كتاب :"الحركة اإلسـالمية ومسـألة التغيير(
تعطل المشـروع اإلسـالمي، وهي ليسـت بالقليلة، يذكر منها تلك العوامل التي 

 نبعث من داخل الصف اإلسالمي:�
اـستمرار حالة الجمود الفكري، أي قلة التجدد والتقليد للقديم، فيما يـشبه عبادة 
ــب المتغيرات الزـمانـية  ـــكل ـمذاـهب وآراء ـقديـمة لم تـعد �ـناســ األموات، في شــ

 والمكانية.
القومية ُفرضـت على العالم اإلسـالمي، فدخلت عقولنا وقلوبنا، وأصـبحنا �تما�ز 

ــبحت حدود كل حركة حدود قوميتها. حتى   ــالمية، بحيث أصـ داخل الحركة اإلسـ
والمطلوب تليين هذا العنصـر القومي لصـالح اإلسـمنت اإلسـالمي، حتى تصـبح 
قضايا المسلمين كلها تتن�ل ضمن منظور إسالمي واحد، ومحل اهتمام من قبل 

ــاس تـعاـمل الغرب معـنا {إ ــالم، وأســ ــالميين، ذـلك هو منطق اإلســ ال ـكل اإلســ
 تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد ك�ير}.

ــيره  اســ القرآن الك��م تـعددت تـف التـعدد الفكري والثـقافي، ـف ــيخ القبول ـب ترســ
 على التعددية في إطار الوحدة. -في األصل  -وقراءا�ه، فاإلسالم قائم 

خ في فكرنا فقد اـستحدث بعض اإلـسالميين   ونظرا ألن معنى التعددية لم يترـسَّ
ــاـكل وهمـية ــالم، على الرغم من أن مشــ ، مـثل العالـقة �ين اـلديمقراطـية واإلســ

كأســــلوب هي أحســــن أداة، بل أفضــــل هدية قدمها العصــــر، لتط�يق  األولى
 مفهوم الشورى.

ـــية   ــالمـية مع قضــ ــعوـبة أخرى تتمـثل في تـعاـمل الحرـكة اإلســ ال تزال هـناك صــ
 المرأة.

ــير أخيرا إلى ـعائق يتمـثل في تـعاـمل الحرـكة   ــالمـية مع الفن، أي مع وأشــ اإلســ
مـظاهر الجـمال في الكون، وذـلك نظرا ألن الفنون تلوـثت إلى ـحد ك�ير بمـظاهر 

 الفساد الغربي، فجفاها المسلمون.
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تطوره الفكري وموقفه من القضايا ذات األهمية بالنسبة لإلسالميين  
 والغرب: 

120 الموقف من العلمانية والعلمانيين  •
F 

اإلـسالم والعلمانية هي عالقة تـضارب وتخا�ج أم هي   يتـساءل "هل العالقة �ين
عالقة تداخل؟ دوافع هذا الـسؤال هي العالقة �ين اإلـسالم والحكم، واإلـسالم  

 والقانون، وكل هذه اإلشكاليات" .
ــت واـحدة، ــالم،  فهم  من  أكثر  �وـجد  أـنه  فكـما ثم ي�ين أن العلـمانـية ليســ  لإلســ

 .العلمانية فكذلك
ـــنا إزاء علـمانـية  ــالم، نحن لســ يقول "�ـبدو أنـنا عـندـما �تـحدث عن العلـمانـية واإلســ
واحدة بل إزاء علمانيات، وكذا اإلســالم أيضــا بحكم ماهو مطروح في الســاحة، 

  نحن إزاء أكثر من إسالم واحد، أي أكثر من فهم له".
ــادـمة اـلد�ن اإلســــالمي وأ ن وهو يطرح فهـما ـجدـيدا �بتـعد ـبالعلـمانـية عن مصــ

ـــكاالت التي ظهرت �تيـجة  ة، لإلشــ ة طرـحت في الغرب كحلول إجرائـي انـي العلـم
 للصراعات الدينية الكنسية.  

ــفـية ـجاءت  ـــفة، أو ثمرة ـتأمالت فلســ ــيف: "تـبدو العلـمانـية وـكأنـها فلســ ويضــ
دينـية، غير أن األمر ليس ـكذـلك، إذ  الـية واـل ــورات المـث ــة ومـحارـبة التصــ لمـناقضــ

غرب كحلول إجرائية، وليسـت فلسـفة أو نظ��ة ظهرت العلمانية وتبلورت في ال
ـــكاالت طرـحت في الوســــط  في الوجود بـقدر ـماهي ترت�ـبات إجرائـية لـحل إشــ

 األوروبي".
أهم هذه اإلشــكاليات ظهرت بفعل االنشــقاق البروتســتا�تي في الغرب، الذي 
ا فرض من  ة بـم ا�وليكـي دور في إطـار الكنيســــة الـك اع اـلذي ـكان ـي م�ق االجتـم

نية في الق�ن السادس عشر والسابع عشر، هكذا بدأت الِعلمانية (أو الحروب الدي
 الَعلمانية)". 

ة، وإنـما هي إجراءات وترت�ـبات  ـــفة اإللـحادـي الفلســ ــت ـب انـية ليســ يقول: "العلـم
لضــمان ح��ة المعتقد والفكر". ويشــير إلى أن العلمانية العر�ية" التونســية" أكثر 
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ى الد �ن في المجال العام وتعتبر الدولة نفسـها  تأ�را بعلمانية فرنسـا؛ حيث ُيقصـَ
 حارسة الهوية.

ثم ينتهي إلى أن فكرة اإلجراءات في العلـمانـية تعني حـيادـية اـلدوـلة، وهي أن 
الدولة يجب أن تكون حيادية إزاء الديانات وال تتدخل في ضــــمائر الناس، الدولة 

ه ـهذه اإلجراءات مـجالـها "الـعام"، �ينـما اـلد�ن مـجاـله "الـخاص". ـهذا ـما ا�تـهت إلـي
  رغم أنها اختلفت في عالقتها بالد�ن.

والحقيقة أن جدلية الد�ن والدولة تظل هاجســـا لدى اإلســـالميين والعلمانيين، 
وال بد من االتفاق على أرضــية مشــتركة تكون منطلقا لعودة الح��ة للشــعوب،  

 ومواجهة االستبداد والديكتا�و��ات في البلدان العر�ية.
ـــكالـية عـندـنا هو كيف نحرر اـلد�ن من اـلدوـلة، ويقول: "إن وج  ـها من وجوه اإلشــ

ونمنعها من التســلط على الد�ن، وأن يظل هذا األخير شــأنا مجتمعيا متاحا لكل 
ــاؤوا. ــلمين ـبأن يقرؤوا القرآن ويفهموا ـما شــ  اـلذي التـعدد   في  ـبأس  وال المســ

ــامح  من  ك�يرا  ـقدرا  يفرض ــلمون  احـتاج  إذا  أـما.  التســ   ـفاآللـية   ـقانون،  إلى  المســ
ــرة الديمقراطية ــيد خير  هي  المعاص ــورى  لقيمة  تجس ــالم  في  الش  ال بحيث  اإلس

 ي الشعب".ممثل قبل من جماعيا بل فرديا حينئذ االجتهاد يكون
ه في الحكم. فهـل يعي   ـــب اســ ة التي �ـن ــيـغ ب الصــ ـــع ار الشــ ك ليخـت د ذـل ثم بـع

المشــروع اإلســالمي  العلمانيون العرب هذا الكالم أم يظل الصــراع محتدما مع 
لصـــالح األنظمة المســـتبدة؟! وفي ذلك خســـارة ما بعدها خســـارة فلن يحصـــل  

 الشعب على حقه في الح��ة، ولن تتحرر األمة وتستقل في أخذ قرارها.
ــد اـلديكـتا�و�ـ�ة فلن   وكـما يقول الغنوشــــي: "دون وـحدة وطنـية ومـقاوـمة ضــ

ــالـحة حقيقـية ــالميين  تتحقق اـلديمقراطـية، وهـناك ـحاـجة لتحقيق مصــ �ين اإلســ
والعلمانيين، و�ين المســلمين وغير المســلمين، حيث إن الديكتا�و��ة تتغذى من 

 121.المواجهة �ين األطراف كلها"
ثم يقول "الد�ن مداره األسـاسـي ليس أدوات الدولة وإنما القناعات الشـخصـية، 
ـــغل   أـما اـلدوـلة فمهمتـها تـقديم الـخدـمة للـناس قـبل ـكل شــــيء كمواطن؛ الشــ
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والمدرســـة الجيدة، أما قلوبهم وتدينهم فأمرها إلى اهلل، إذ إن أعظم  والصـــحة
 122 .قيمة في اإلسالم هي قيمة الح��ة"

 الموقف من المجتمع المدني  •

�رى الغنوشــي أن مفهوم المجتمع اإلســالمي المدني راســخ متين، ألنه متفرع  
ده ، ومقاصــاإلســالم لرســالة  وتحقيق الحضــا��ة،  التمدينية اإلســالم عن ط�يعة

 التمدينية في اال�تقال بأهله من حال البداوة، إلى حال المدن والحضارة. 
وفي ـحديـثه عن ـتا��خ تطور المفهوم في الغرب ـبالمـقارـنة ـبالـعالم اإلســــالمي 
ــان والمجتمع والدولة من  ــعوب الغر�ية إلى تح��ر اإلنس ــال الش يقول: "ا�جه نض
س الســــاحق، في حين تتجه الشــــعوب اإلســــالمية في نضــــالها  هيمنة المقدَّ

ــان والمجتمع والد�ن من هيمنة الدول ــر إلى تح��ر اإلنسـ ة الحديثة التي المعاصـ
 سحقت المجتمع". 

وهو �رى أن مهمة الحركة اإلسـالمية اآلن هي إقامة مجتمع أهلي إسـالمي،  
ــابق   ــا�ه، وهو يثني على تجربة الرئيس السـ ــسـ عبر مبادرات أفراده �إقامة مؤسـ
ــروـعه للحكم ـقائـما على إـقاـمة مجتمع   محـمد ـخا�مي في إيران حين جـعل مشــ

ون، أي سلطة الش��عة، وهو ما ينقل مركز  مدني إسالمي في ظل سلطة القان
الثقل من الحاكم إلى المحكوم، ومن األمة إلى الدولة، كما يـستـشهد بما قاله 
اـعات،   س هو األفراد والجـم د�ن، من أن المـقدَّ اإلـمام محـمد مـهدي شــــمس اـل

 123 .ليس غيرهم

 الموقف من الغرب   •

ــعهـا في كفـة واحـ ة وال يضــ دة، وإنمـا هم يميز الغنوشــــي �ين النخـب الغر�ـي
ف��قــان:  فمنهم العقالء الــذ�ن يمكن التحــالف والتعــاون معهم، وهم الــذ�ن  
يفهمون الســياق الدولي فهمًا عادًال وموضــوعيًا، مقابل ف��ق اليمين المتطرف 
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نظرة أيد�ولوجية غير  -وبخاصــة قضــايا المســلمين فيه  -الذي ينظر لهذا الســياق 
 عادلة.

ــالم أمر واقع ومكون من مكوـنات الحقيـقة وـهذه النظرة �نطلق من أن "اإل ســ
ــ�يل غير العمل على إدماجه، واإلفادة مما يتوفر عليه من  الغر�ية، وليس من ســ

 إمكانات خلقية اجتماعية يحتاجها الغرب".
ــالميـة في الغرب، و�ين االتجـاهـات  وتبـدو دعوتـه للتحـالف �ين القوى اإلســ

ــرورة  العقالنـية والحقوقـية هـناك. ويلح الغنوشــــي في  بعض ـما كـتب على ضــ
المـصالحة �ين اإلـسالم والقيم الحديثة؛ كالديمقراطية وحقوق اإلنـسان وحقوق  

 124 .المرأة

 قالوا عنه: •

يقول  األكاديمي الفلسـطيني عزام التميمي: "فكرة الشـيخ راشـد الرئيسـة هي  
أن الح��ة المطلب األســاســي، وما دونه �هون، وإذا تمكن الشــعب من أن يختار 

 فكل شيء قابل للتغيير واإلصالح".بح��ة 
ـــجل أن دور حرـكة   ــفيق: "يـجب أن نســ ــطيني منير شــ ويقول عـنه المفكر الفلســ
النهـضة وكتابات الـشيخ راـشد الغنوـشي ومواقفه تجاوزا حدود تونس فأ�را تأ�يرا 
ــالمـية والقومـية العر�ـية كـما في مجـمل  الـغًا في فكر الحرـكات اإلســ إيـجا�ـيا ـب

ــتوى ــة األمة على مس ــها بمكانة   نهض ــة ورئيس عام. ولهذا حظيت حركة النهض
ــتوى عربي   ل المثقفين والنـخب على مســ اصــــة من االحترام والـحب من قـب ـخ

 وعالمي".

 جوائزه: •

الـشيخ راـشد الغنوـشي ـضمن قائمة   JEUNE AFRIQUEأف��ك اختارت مجلة جون  
 ف��قية أخرى.إشخصية  50أفضل أكثر الشخصيات تأ�يرا في العالم من �ين 

مفكر في العـالم   100، األول في قـائمـة أفضـــــل  بوليســــي  فو��ناختـارتـه  
 .الدولية الجوائز من آخر عدد  على وحصل شارك مع آخ��ن .بالت 
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 أزمة السلفية المص��ة مع سلطة االستبداد : ثانياً 
 (تأميم الفضاء الديني) 

ــجة ك�يرة في   ــين يعقوب أمام المحكمة ضـ ــيخ محمد حسـ ــهادة الشـ أ�ارت شـ
ر األوـساط المـص��ة، ما �ين معترض على ما قاله باعتباره رمزا إـسالميا كان األجد

به أن يأخذ بالع��مة في شــهادته، وال يترخص، و�ين من وقف في صــف الشــيخ 
باعتبار أن القاضـي واألسـئلة التي وجهت لم تكن أسـئلة من أجل الشـهادة، إنما 

على الرغم مما  –كان الهدف منها اإلســاءة لرمز ديني ما زال له حضــوره وتأ�يره 
 في أوساط بعض فئات من الشعب المصري. –حدث 

ــوع هـنا ال �ـهدف إلى ترجيح أـحد الف��قين على اآلخر، وال حقيـقة أن طرح الموضــ
إنما نروم من وراء الحديث �يان عالقة السلطة "المستبدة" مع كل ما هو ديني، 
حتى وإن كانت إحدى فصـائل االتجاه السـلفي هي التي دّعمت الديكتا�ور عبد 

نت سببا في قتل حلم  الفتاح السيسي في االنقالب على السلطة الشرعية، وكا
الح��ة الذي ضــحى من أجله شــباب مصــر وكثير من فئات الشــعب، في موقف 
ــمح ـبالخروج على أول رئيس ـمدني  ــرعـية وال تســ ـكان يـجب عليـها أن ـتدعم الشــ

 منتخب، هو محمد مرسي.
فهل بقيت نظرة الـسلطة في مـصر تجاه الـسلفية والفكر الـسلفي كما هي، أم 

ــلفية الدور  أنه آن األوان لتأميم ال ــائل السـ ــاء الديني، بعد أن أدت بعض فصـ فضـ
 الذي كانت ترغب فيه السلطة؟!

ــع الجميع تحـت مظلـة واحـدة ظلمـا للمجموع، ال بـد من  وحتى ال يكون وضــ
اإلشـارة إلى أن السـلفية المصـ��ة ليسـت واحدة، وإنما هي سـلفيات: السـلفية 

الجماعة اإلـسالمية)،  -ن  القط�يو –ـسلفية القاهرة    -الحركية( ـسلفية اإلـسكند��ة
 –المـستقلة  -الـسلفية التنـسكية -والـسلفية التقليدية (الـسلفية الدعوية العلمية 

 125 .المدخلية)
وعلى الرغم من أن الشـــيخين يعقوب ومحمد حســـان، وغيرهما كانوا مصـــنفين 
ضـمن السـلفية التقليدية، وبقوا في منطقة محايدة على أمل اإلبقاء على الحد 

 
125https://www.aljazeera.net/midan/intellect/groups /2021/6/19مصر- في-والعسكر-والسياسة- /السلفيون - 
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األدنى من عملهم الدعوي والتربوي، فإن سـياسـات النظام المصـري كانت قد 
 126 .وع خطابهسارت وفق إسترا�يجيات تأميم شامل للفضاء الديني مهما كان ن

ــار الحكم   ــكري يعتـقدوصــ التبعـية إلى   -حـقا-  العســ أن الـتد�ن يمكن أن يقود ـب
ــالح أو التعاطف مع فكرتهم، فكان  ــلمين لإلصـ ــمام لرؤية اإلخوان المسـ االنضـ

 127 .الهدف هو ضرب الرموز الدينية، بعد ضرب التيار السياسي الديني
ــلفي، بعدما أدى   ــعودي �نا�ل اآلن عن دعم التيار السـ ــة أن الكفيل السـ وبخاصـ
دوره، ويســـعى إلى تصـــد�ر حالة في الدولة الســـعودية الجديدة تســـيطر عليها 

 الرؤية العلمانية. 
وألنه ال يمكن القـضاء على "ما هو ديني"، فقد ـصنعت كل ـسلطة مـشايخ أو ما 

 ُيلبسوا آراء الحاكم الثوب الشرعي.يمكن أن نطلق عليهم "شيوخ السلطان" ل
واحد من الحالة الدينية الســلفية، وهي    على نموذجواختارت الســلطة أن ُتبقي  

ــ ما يعرف   المداخلة"، أو الجامية، التي ال ترى الخروج على الحاكم أو معارضة “ب
 سياسا�ه تحت أي ظرف، بل له أن يفعل ما يشاء وقتما يشاء. 

ــددت على تـعاون  وـجد�ر بـنا هـنا الـتذكير   ــات الغر�ـية شــ أن وـثائق مراكز اـلدراســ
ــتخبارات مع حاملي الفكر المدخلي، ودعمهم وفتح الباب أمامهم،  أجهزة االسـ
ــوفية ويقفون حجر   ألنهم �ؤدون نفس الدور الذي كانت تؤديه بعض الف�ق الص
عثرة أمام الحركات اإلسالمية برمتها، ويستصنمون منهجهم إلى درجة التقديس، 

اء ألنهم ويق اقي العلـم د�هم لـب ة ـل اـن دا أعمى؛ وال مـك دون بعض رموزهم تقلـي ـل
 128.بالنسبة لهم ضالون مبتدعون مارقون

والســــؤال الذي يطرح نفســــه كيف نحرر الد�ن من ســــلطة الدولة المســــتبدة، 
  ونمنعها من التسلط على الد�ن بدعوى أنها المسؤولة عن د�ن الشعب؟

ــالم    وحتى يعلم جميع العاملين لخدمة ــلطان   –اإلسـ ــيوخ السـ أن  –بما فيهم شـ
األنظمة المستبدة ال تف�ق �ين تيار وتيار، إنما المسألة عملية مراحل، وكل مرحلة  
ــاـحب الزخم في   ـــبة في التـعاـمل مع التـيار اإلســــالمي صــ لـها الط��ـقة المـناســ

 الشارع. 
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ـــها حتى   ــالمـية على بعضــ ــتعين ببعض التـيارات اإلســ كـما أن تـلك األنظـمة تســ
طيع أن تسيطر على زمام السلطة وتوجيه الد�ن الوجهة التي تخدم أغراضها تست 

في االنفراد بالـسلطة والحكم المطلق للـشعب بال رقيب وال حـسيب، أي الحكم 
اِد}   ــَ شــ ِ�ـيَل الرَّ ــَ ِديُكْم ِإالَّ ســ ا َأـهْ ا َأَرٰى َوـمَ ا ُأِ��ُكْم ِإالَّ ـمَ اَل ِفْرَعْوُن ـمَ اـلدكـتا�وري { ـقَ

. 129 
لحركات اإلســالمية والعاملون لإلســالم ذلك األمر، فيتم تصــحيح  فهل تعي ا

المســار ورأب الصــدع والتعاون على إســقاط هذه األنظمة المتســلطة على 
 رقاب الشعوب؟
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 خا�مة
تختلف أوضاع الدول العر�ية ما �ين دول يسيطر عليها المستبدون بقبضة حديدية 

عارضـة، وأخرى تحاول الوصـول  كمصـر، التي يمعن فيها النظام في التنكيل بالم
 إلى حالة من اإلصالح �رتضيها الشعب كالجزائر.

إال أن هناك دوال أخرى، تتأزم فيها الحياة الســـياســـية بشـــكل متصـــاعد بســـبب 
المحاـصـصة وتغليب المـصلحة الخاـصة كلبنان. �ينما هناك خطر على الديمقراطية 

 يلة سنوات.التونسية، بسبب خفوت ثقافة الحوار التي تميزت بها ط
و�ين هـذا وذاك، يظـل المواطن العربي يطمح إلى األفضــــل، وأن يعيش في   

 دول تضمن له كرامته ويحقق فيها ذا�ه.
 
 
 
 
 


