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 مقدمة 

استمرارا لتوابع المشهد اإلقليمي والدولي الجديد، الذي كان أبرز مفاتيحه هو فوز 

ة، وما تبع ذلك من عودة للحديث بكثافة  ميركيجو بايدن برئاسة الواليات المتحدة األ

إلى  عن قيم   الميل  العربية، وكذلك  المنطقة  اإلنسان في  الديمقراطية وحقوق 

 .تسوية األزمات والنزاعات المسلحة

آذار   السياسية خالل شهر مارس/  الساحة  أبرز األحداث على  ، هو منح  2021ومن 

، وما تمثله هذه الدبيبةالثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد  

على طريق الوحدة والسالم في ليبيا، وتحدث تقرير الحالة    ىأهمية كبر الخطوة من  

 العربية عن شرطين رئيسين إلتمام هذا المسار حتى نهايته.

ظل   في  سيما  ال  التركي،  المصري  التقارب  عن  الحديث  الشهر  خالل  تجدد  كما 

المصري،   والنظام  مصر  تجاه  المستويات  أعلى  من  المتعاقبة  التركية  التصريحات 

المصرية   القنوات  من  بالطلب  يتعلق  فيما  تركيا  اتخذتها  التي  الخطوة  وكذلك 

 سطنبول أن تخفف لهجتها تجاه النظام المصري.إالمعارضة التي تبث من 

وكذا تجدد الحديث عن انتهاكات حقوق اإلنسان، وذلك عقب بيان مشترك أصدرته 

نتقد أوضاع حقوق اإلنسان والحريات في مصر. ورصد التقرير كيف تعامل  ي دولة    31

ا  استنتاج  ثم حاول  البيان، ومن  النظام في  إلالنظام مع  التي سيتبعها  ستراتيجية 

 المرتقبة.  المناورة والمقاومة تجاه الضغوط الخارجية 

بين  الحكومة  تشكيل  حول  الصراع  ويتصاعد  السياسي،  الفراغ  يستمر  لبنان  وفي 

وكذلك   الحريري.  سعد  المكلف  الحكومة  ورئيس  عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس 

تستمر األزمة السياسية في تونس، ويشترط رئيس الجمهورية قيس سعيد استقالة  

 رئيس الحكومة هشام المشيشي لبدء الحوار. 

الجنيه  و بتعويم  السودان  قرار  التقرير  يرصد  العربي  االقتصاد  محور    تمهيدا في 

واالقتصادية   المالية  األزمة  يحلل  وكذلك  الدولي،  النقد  صندوق  مع  التفاق 

 لكويت. با
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األول: في اليوم العالمي للشعر.. مفهوم    ،بينما يتناول المحور الفكري موضوعين

آذار/ مارس من كل عام   21"، حيث يوافق  الشعر ودوره في حياة الفرد والمجتمع

النسوية: مفهومها  للمرأة..   العالمي  اليوم  والثاني: في  للشعر.  العالمي  اليوم 

 مارس/آذار كل عام لالحتفال باليوم العالمي للمرأة.  8وأثرها"، حيث يخصص يوم 

كورونا   فيروس  مستجدات  رصد  في  العربية  الحالة  تقرير  يستمر  المنطقة  بكذلك 

ربية، من حيث حاالت اإلصابة والتعافي، وما تتخذه الدول العربية المختلفة من الع

 إجراءات للحد من انتشار الجائحة.
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 المحور األول: كورونا في الوطن العربي 

 

يزيد عن   ما  نحو  )  15بمرور  باسم COVID -19شهرا منذ ظهور فيروس  المعروف   )

العالم، وبلغ عدد اإلصابات المكتشفة  فيروس كورونا، ضربت الجائحة معظم دول  

منذ بداية األزمة في ديسمبر/ كانون    مليون حالة حول العالم   129ما يقترب من  

آذار  2019األول   مارس/  نهاية  حتى  مليونين  2021،  على  يربو  ما  منهم  توفي   ،

 ، حتى كتابة هذه السطور. 341ألفا و  818و

آالف إصابة، بنسبة    6ماليين و   5اإلصابات نحو  كان نصيب العالم العربي من هذه  

بالمئة من مجمل اإلصابات المكتشفة حول العالم، وبلغت الوفيات   3.88قدرها  

بالمئة   2.82وحالتي وفاة، أي بنسبة بلغت   600ألفا و  79في الدول العربية نحو  

في  من إجمالي وفيات العالم جراء هذا الفيروس )كل األرقام التي وردت، وسترد،  

 " موقعي  من  مستمدة  الورقة،  العالمي،  Worldometerهذه  اإلحصائي   "

من ESCWAو" الصادرة  للبيانات  الباحث  حسابات  من  أو  المتحدة،  لألمم  التابع   "

 هذين الموقعين(. 

وبما أن نسبة سكان الوطن العربي إلى سكان  

نحو   تبلغ  األرقام    6.6العالم  هذه  فإن  بالمئة. 

أن العالم العربي في حال أفضل   -نظريا- تعني  

قد   من األقطار األخرى، أو أن منظومته الصحية

 استطاعت السيطرة على المرض بشكل كبير.

األرقام   أن  اإلحصاء  في  المعلوم  من  أنه  بيد 

تعبر   ال  عن   -بالضرورة    -واإلحصاءات  وحدها 

مغايرة لما   -أحيانا    -الواقع، بل قد تبدو األرقام  

عليه الواقع، فال بد من النظر وراء هذه األرقام 

 األرقام صحيحة أم ال.   حتى نستطيع النظر ما إذا كانت دالئل هذه

 

ـ ن   ـي يــد  مــا  ـحو  ـن  15ـبـمرور 

ـفـيرو    ـوـمور  ـمنــي  شـــــمرا 

(COVID-19 المعروف باسم )

ــربــ   فــيــرو  كــورونــا   ـــ

الجـائحـة مع م دول العـالم   

ــا   ا  ـــــــابـ ــدد  ــا  ـ ــلـ وبـ

من  يقتر   مــا  ــفــة  المكتشــ

 مليون حالة حول العالم  129

" 
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ال يعبر عن نجاح أو فشل الدولة    -على وجه التحديد    -ومن المعلوم أن عدد اإلصابات  

على   أهمية  األقل  العامل  إنه  بل  الفيروس،  مواجهة  في  الصحية  أوالمنظومة 

للتقييم،   بالنسبة  أكبر  أهمية  تمثل  التي  العوامل  وتتعدد  التقييم،  في  اإلطالق 

إل الوفيات  الفحوصات  فنسبة  نسبة  اليومية،  الفحوصات  عدد  المفحوصين،  ى 

المجراة إلى عدد السكان، اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الحكومة قبيل انتشار 

المرض، اإلجراءات التي تتخذها الحكومة بعد انتشار المرض، كذلك نسبة المصابين  

لميزان حتى يكون  إلى المفحوصين، كل هذه العوامل وغيرها ال بد أن توضع في ا

 التقييم أكثر انضباطا وواقعية. 

تحاول هذه الورقة استكمال ما بدئ في األشهر الماضية من رصد وتحليل لألرقام 

في  انتشاره  ومدى  كورونا  فيروس  حول  العربية  الحكومات  قبل  من  المعلنة 

 .بلدانهم 

اول التقرير لمحاولة رصد ما وراء هذه األرقام، سواء كانت إيجابية أو سلبية، سيح

البحث في األرقام الصادرة عن كل دولة على حدة، وسيعتمد التقرير على الترتيب  

التنازلي من حيث عدد اإلصابات. وسيكتفى برصد إحصائيات الدول أصحاب المراكز 

 الثالثة األولى من حيث أعداد اإلصابات.
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 العراق:    ●

العراق،   الحاالت في  المركز األول في عدد اإلصابات استمر تصاعد  ليحافظ على 

الجائحة،   التوالي منذ ظهور  السابع على  العربية للشهر  المنطقة  المكتشفة في 

والعشرين السادس  المركز  إلى  ليصل  عالميا  ترتيبه  انخفض  عدد  بينما  بلغ  حيث   .

  حالة، بزيادة   844.260منذ بداية األزمة    -حتى كتابة السطور   -الحاالت المكتشفة  

نحو   مقارنة    15قدرها  نسبيا  معقولة  زيادة  وهي  السابق،  الشهر  عن  حالة  ألف 

 بمستويات التصاعد منذ ظهور الجائحة.  

الوفاة   حاالت  بلغت  نحو    14.286كما  قدرها  بزيادة  أي  عن   1500حالة،  حالة 

،  2021سابقه، وهو ما يشير إلى زيادة كبيرة في أعداد الوفيات خالل مارس/ آذار  

 وفاة فقط.  200الزيادة خالل الشهر السابق   حيث كانت

في العراق كانت    بالمئة من حاالت الوفاة بكورونا  12ومن الجدير بالذكر أن نحو  

 2020، بينما كانت وفيات أكتوبر/ تشرين األول  2020في نوفمبر/ تشرين الثاني  

  25بالمئة من مجمل الوفيات منذ ظهور الوباء، والشهر الذي سبقه بنسبة   10نحو 

بالمئة، ما كان يشير إلى حجم التصاعد الدراماتيكي في حدة الفيروس هناك، إال أن 

ل شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بشكل كبير،  هذه النسب انخفضت خال

 لكن يبدو أنها بدأت في االرتفاع مرة أخرى خالل مارس/ آذار. 

بالمئة من إجمالي    10.5تبلغ نسبة الوفيات نحو  

الشهر،   هذا  خالل  المكتشفة  اإليجابية  الحاالت 

بالنسبة   مقارنة  للغاية  مرتفعة  نسبة  وهي 

العالمية خالل نفس الفترة الزمنية، والتي تقدر 

 بالمئة.  1.8بنحو 

بداية  بينما   منذ  اإلجمالية  الوفيات  نسبة  تبلغ 

نحو    الحاالت    1.7األزمة  إجمالي  من  بالمئة 

 

اســــتمر دصــــا د الحاال  في  

العراق  ليحــافع  لا المرك   

األول في  ــدد ا  ـــــابــا  

ــة  المن ق ــة في  ــف المكتشــ

ــابع  لا  ــمر السـ العربية للشـ

التوالي منـي ومور الجـائحـة  

بينمــا انضفت دردهبــل  ــالميــا 

ــاد   ــل  لا المرك  السـ ليصـ

 والعشرين 

" 
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 المكتشفة خالل نفس المدة، وهي نسبة معقولة. 

ألف فحص منذ بداية األزمة، كما زادت خالل هذا   991ماليين و  7أجرى العراق نحو  

إلى   نسمة  مليون  كل  من  المفحوصين  عدد  نسبة  ومن    135.435الشهر  فحصا، 

 الممكن القول إنها نسبة منخفضة نسبيا مقارنة بالنسب العالمية. 

نحو   حاليا  العراق  ما قورن    75ويوجد في  إذا  رقم كبير  نشطة، وهو  إصابة  ألف 

بالمستوى الصحي والطبي المتدهور في العراق جراء استمرار الحروب والنزاعات 

العالمية المسلحة. اإلحصاء  مواقع  تسجل  لقاحات   ولم  أي  وصول  اللحظة  حتى 

 للعراق، أو تلقيح العراقيين بها.

 األردن:  ●

شهر  خالل  األردن  في  بكورونا  اإلصابة  حاالت  في  الدراماتيكي  التصاعد  استمر 

  مارس/ آذار، ليرتفع إلى المركز الثاني عربيا.

منذ   األردنية  المملكة  في  اإلصابات  عدد  وبلغ 

الجائحة   بلغت   605.937بداية  فيما  إصابة، 

الفيروس   جراء  أن    14.286الوفيات  أي  وفاة، 

بالمئة من إجمالي أعداد    2.4نسبة الوفيات تبلغ  

لكنها   نسبيا،  مرتفعة  نسبة  وهي  اإلصابات، 

بالنسب   قورنت  ما  إذا  كبير  حد  إلى  معقولة 

 العالمية.

بالمئة من    15.6حاالت، أي أن نحو    94.308وتبلغ الحاالت النشطة في األردن نحو  

ما   شهرا الماضية نشطة خالل هذا الشهر فقط، وهو  15إصابات كورونا طيلة الـ  

 يشير إلى مدى ضخامة التصاعد في أعداد الحاالت في المملكة. 

 

اســتمر التصــا د الدراما يكي  

في حاال  ا  ـــابة بكورونا 

في األردن خالل ـشمر مار   

الــمــركــ    لــيــردــفــع  لــا  آذار  

 الثاني  ربيا
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فحصا متعلقا بكورونا منذ    293ألفا و   991ماليين و  7وأجرت وزارة الصحة األردنية  

فحصا لكل مليون نسمة، وهو معدل معقول    571.587بداية الجائحة، أي بمعدل  

 نسبيا إذا ما قورن بالنسب العالمية.

شخصا منذ    393.066اللقاحات الخاصة بالفيروس، فقد لقحت المملكة  ومن حيث  

اللقاح لنحو   ، 100أشخاص من كل    3ظهور اللقاحات حتى اآلن، أي أنها تعطي 

 وهي نسبة ضئيلة للغاية.

ال شك أن األردن يحتاج إجراءات أكثر نجاعة في خطط اإلغالق العام والوقاية من  

 لتلقيحات والحصول عليها وتوزيعها بنسبة أكبر. الفيروس، وإجراءات أخرى تتعلق با 

 المغرب:  ●

للشهر الرابع على التوالي يقع المغرب في المراكز الثالثة األولى عربيا من حيث  

 . 2020عدد اإلصابات المتعلقة بكورونا منذ ظهور الجائحة مطلع عام 

األزمة   بداية  منذ  اإلصابات  عدد  نحو    495.421بلغ  منهم  خالل    25إصابة،  ألفا 

الثاني   كانون  يناير/  في  اإلصابات  كانت  بينما  مجتمعين،  الماضيين  الشهرين 

األول    28.169 كانون  ديسمبر/  شهر  وخالل  نحو   2020إصابة،  اإلصابات  كانت 

  42إصابة، بينما كانت النسبة في كل من الشهرين السابقين لديسمبر نحو    91.282

شكل واضح إلى انخفاض معدل انتشار المرض بالمئة، وهذه النسب واألرقام تشير ب

 عن الشهور السابقة.  2021خالل شهر مارس/ آذار  

عدد  أن  كذلك  السابقة  النتيجة  على  يدل  وما 

يبلغ  المغربية  المملكة  في  النشطة  الحاالت 

د  حالة، وهي نسبة منخفضة للغاية، وتع   3.443

  مؤشرا جيدا ألداء المنظومة الصحية.

الجائحة   بداية    8.813وتبلغ وفيات كورونا منذ 

بالمئة من    1.8وفاة، أي أن نسبة الوفيات تبلغ  

 

اـلـتواـلي  ـ ـلا  اـلراـبع  ـــمر  ـللشــ

مـراكـ   اـل مـفـر  فـي  اـل قـع  ـي

الثالـثة األولا  ربـيا من حـيث  

المتعلقــة   ــا    ــدد ا  ــــــاب

بكورونـا منـي ومور الجـائحـة  

 .2020م لع  ام 

" 

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
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إجمالي حاالت اإلصابة في المملكة، وهي نسبة جيدة للغاية كذلك، ومتقاربة مع  

 النسب العالمية. 

المغرب   و   5وأجرت  و   955ماليين  معدل    500ألفا  أن  أي  فحوصات،  وسبعة 

فحصا لكل مليون نسمة، وهي نسبة ضئيلة للغاية إذا    159.942الفحوصات يبلغ  

 ما قورنت بالنسب العربية، فضال عن مقارنتها بالنسب العالمية. 

المملكة   بالفيروس، فقد لقحت  الخاصة  اللقاحات  شخصا   7.956.712ومن حيث 

، 100شخصا من كل    21عطي اللقاح لنحو  منذ ظهور اللقاحات حتى اآلن، أي أنها ت

 بالمئة من المواطنين، وهي نسبة معقولة عربيا، ضئيلة بشكل كبير عالميا.   20أي 

  

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 الثاني: الحالة السياسية 

 

، عددا من األحداث الهامة على 2021يرصد تقرير الحالة العربية شهر مارس/ آذار  

الممكن أن يكون لها آثارها المستقبلية على المسرح السياسي العربي، والتي من  

 .شكل المنطقة وتحالفاتها وتوازنات القوى فيها

التركي   التقارب  مسار  على  المتتابعة  الخطوات  نرصد  المصرية،  الحالة  ففي 

في  رأس  أعلى  من  والصادرة  المتتابعة،  التركية  التصريحات  من  ابتداء  المصري، 

دة، وصوال إلى الطلب التركي من قنوات الدولة التركية ومستويات أخرى متعد

 المعارضة المصرية التي تبث من إسطنبول تخفيف لهجتها تجاه النظام المصري.  

كما نرصد الفتور النسبي على مستوى التصريحات الرسمية المصرية العلنية، في  

تجاه   مصر  تتخذها  التي  اإليجابية  العملية  الخطوات  إلى  فيه  نشير  الذي  الوقت 

وننتهي في هذه الفقرة بمحاولة اإلجابة عن سؤال: كيف يمكن فهم التأني  تركيا.  

 المصري؟.

الذي  المشترك  البيان  حول  نطوف  كذلك 

مصر،  في  اإلنسان  حقوق  أوضاع  فيه  انتقدت 

البيان، في   النظام مع هذا  ونبين كيف تعامل 

في   النظام  إستراتيجية  لتوضيح  محاولة 

الخارجية  الضغوط  أمام  والمناورة  المقاومة 

 المرتقبة في ملف حقوق اإلنسان. 

بإجماع  أم البرلمان  صادق  فقد  الليبية،  الحالة  ا 

نوابه الحاضرين على منح الثقة لحكومة الوحدة 

الوطنية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهو ما مثل خطوة هامة على طريق  

الوحدة والسالم في ليبيا، لكن التقرير ذكر أن هناك شرطين رئيسين إلكمال هذا  

 الطريق. 

 

ير ـد دقرير الحالة العربية شـمر 

آذار   ــار    ــددا من  2021م    

ــر   األحداث المامة  لا المسـ

الســياســي العربي  والتي من 

ــار ــا  آر الممكن أن يكون لمــا 

ــل   شــــك ـ ـلا  يــة  ـل ـقـب اـلمســـــت

ودـحالـفا ـما ودواتـنا  المن ـقة  

 القوى فيما.

" 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
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التق استعرض  منها  كما  وحاول  الجديدة،  الليبية  للسلطة  الخارجية  التحركات  رير 

 استخالص الخطوط العريضة للسياسة الخارجية لليبيا خالل اآلونة القادمة. 

استقالة   منذ  المستمر  السياسي  الفراغ  التقرير  يستعرض  اللبنانية،  الحالة  وفي 

الصراع والنزاع  ، وأوردنا كيف يتصاعد  2020حكومة حسان دياب في أغسطس/ آب  

بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حتى  

 وصل إلى حد الكشف عن مراسالت سرية بينها، فضال عن تراشق إعالمي مستمر. 

وأخيرا الحالة التونسية، أوضح التقرير استمرار األزمة السياسية بين رئيس الجمهورية  

رئي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان من جهة  قيس سعيد من جهة، وبين  س 

يشترط   بات  سعيد  فالرئيس  شخصيا،  طابعا  تأخذ  وبدأت  تصاعدت  إنها  بل  أخرى، 

 استقالة المشيشي لبدء الحوار. 

التونسية،   السياسية  األزمة  لحل  المتاحة  السبل  حول  سريعا  طوفنا  وأخيرا، 

 ي قايد السبسي. واستعرضنا موقفا مطابقا في عهد الرئيس الراحل، الباج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
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 الحالة المصرية: 

 تصريحات تركية متتابعة ●

، كان التقارب المصري التركي أحد أبرز الملفات على  2021خالل شهر مارس/ آذار 

مؤذنا بمشهد إقليمي    -إن حدث-الساحة السياسية العربية، نظرا لكون هذا التقارب  

 .سنوات  8اإلقليم منذ ما يقارب مختلف كثيرا عن المشهد الذي يعيشه 

وخالل األسابيع القليلة الماضية، صدرت تصريحات عديدة من المسؤولين األتراك، 

يتحدثون فيها عن تحسين العالقات مع مصر، ويدعون فيها إلى التعاون معها في  

بعض القضايا المشتركة بينهما، ال سيما قضية الحدود البحرية المتنازع عليها في  

 حر األبيض المتوسط.شرق الب

، بدءا 1التصريحات التركية متعددة ومتتابعة، ومن أعلى مستوى في الدولة وجاءت  

أردوغان  رجب طيب  الرئيس  بأن 2من  الذي صرح   ،

تنازالت   نقدم  ولن  يعارضنا،  ال  المصري  "الشعب 

في منطقة شرقي المتوسط"، كما أشار إلى أن 

لن  والتركي  المصري  الشعبين  بين  "الصداقة 

ال بين  العالقات  مثل  المصري تكون  شعبين 

 3واليوناني". 

مرورا بوزير الدفاع خلوصي أكار، الذي ثمن احترام  

أنشطتها   خالل  التركي  القاري  للجرف  مصر 

اعتقاده  عن  عبر  كما  المتوسط،  شرقي  للتنقيب 

 
 . 2021مارس/ آذار  22، 2021فبراير/ مارس -مركز المسار للدراسات اإلنسانية، أحوال تركية 1
 21/-mar-feb-turkia-https://almasarstudies.com/ahwal 
 . 2021مارس/ آذار   12عزمه تقوية االتصاالت مع مصر، الخليج الجديد، التطورات مستمرة.. أردوغان يعلن  2
 https://bit.ly/3fnU3v7 
3RT   ،2021مارس/ آذار  16عربي، أردوغان: الشعب المصري ال يعارضنا ولن نقدم تنازالت في شرق المتوسط . 
 tps://bit.ly/39pnCsBht 

 

ــمر مار   آذار    2021خالل شـ

كان التقار  المصـــرل التركي 

أحد أبرت الملفا   لا الســاحة 

الســياســية العربية  ن را لكون 

ا   - ن حـدث- ـيا التقـار    مؤذـن

بمشـــمد  قليمي مضتلث كثيرا 

ــل  ــمــد الــيل يعيشـــ  ن المشــ

يــقــار    مــا  مــنــي   8ا قــلــيــم 

 سنوا 

" 

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://almasarstudies.com/ahwal-turkia-feb-mar-21/
https://bit.ly/3fnU3v7
https://bit.ly/39pnCsB
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ترسيم   اتفاق  مع  يتماشى  بما  المقبلة،  الفترة  في  مصر  مع  اتفاق  إبرام  إمكانية 

  4الحدود البحرية المبرم بين تركيا وليبيا. 

كذلك تصريحات وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، في نفس السياق، حيث صرح 

بأن "تركيا يمكن أن تتفاوض مع مصر وتوقع اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق 

، وكذلك تصريحه ببدء التواصالت 5المتوسط، بناء على سير العالقات بين البلدين"

 .6مع مصر على الصعيد الدبلوماسي 

تصريح الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، واضحا في هذا الصدد، حيث    وجاء

قال: "يمكن فتح فصل جديد، ويمكن فتح صفحة جديدة في عالقاتنا مع مصر ودول  

أن   إلى  أشار  كما  اإلقليميين"،  واالستقرار  السالم  في  للمساعدة  األخرى  الخليج 

البحرية في شرق المتوسط، باإلضافة بالده "مهتمة بالتحدث مع مصر حول القضايا  

 .7إلى قضايا أخرى في ليبيا وعملية السالم والقضية الفلسطينية" 

هذا فضال عن تصريحات أخرى من مستويات أقل في الحكومة التركية أو الحزب  

الحاكم، فقد صدرت تصريحات عن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر  

المبعوث8جليك  وكذلك  إيروغلو   ،  فيصل  العراق  إلى  التركي  للرئيس  ، 9الشخصي 

 .10فضال عن السفير التركي لدى الدوحة محمد مصطفى كوكصو 

 
 . 2021مارس/ آذار  6وكالة األناضول التركية، "أكار" يثمن احترام مصر الجرف القاري التركي في المتوسط،  4
 https://bit.ly/2QFgt0u 
5RT    التفاوض مع مصر العالقات يمكننا  بناء على سير  أوغلو:  البحرية وتوقيع   عربي، تشاووش  الصالحية  بشأن مناطق 

 . 2021مارس/ آذار  3اتفاق، 
 https://bit.ly/39oTVHP 
 . 2021مارس/ آذار  12سكاي نيوز عربية، وزير الخارجية التركي يعلن أول خطوة تجاه مصر،  6
 tps://bit.ly/3w9O5nKht 
 . 2021مارس/ آذار  8وكالة األناضول التركية، قالن: يمكن فتح صفحة جديدة مع مصر وعدد من دول الخليج،  7
 https://bit.ly/3tWdwXU 
8CNN   إر السياسي من  نتخل عن موقفنا  لم  بتركيا:  الحاكم  الحزب  متحدث  الديمقراطية في مصر.. وحوارنا  عربي،  ساء 

 . 2021مارس/ آذار  10"ضرورة"، 
 https://cnn.it/2O2tEaW 
9TRT   ،"2021مارس/ آذار  12عربي، تركيا تعلن إمكانية التوسط لحل أزمة "سد النهضة . 
 https://bit.ly/3sy4NLd 

فبراير/ شباط   23البوابة نيوز، تركيا تغازل مصر والسعودية.. ومحللون: أنقرة ترغب في تغيير سياستها بالشرق األوسط،    10
2021 . 

 https://www.albawabhnews.com/4276305 

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/2QFgt0u
https://bit.ly/39oTVHP
https://bit.ly/3w9O5nK
https://bit.ly/3tWdwXU
https://cnn.it/2O2tEaW
https://bit.ly/3sy4NLd
https://www.albawabhnews.com/4276305
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كل هذا الكم من التصريحات جاء خالل شهر واحد فقط، ما يدل على مدى الرغبة  

 التركية في المضي قدما بشكل جاد في ملف التقارب مع مصر.

 تخفيف لهجة قنوات المعارضة ●

من الناحية األخرى، يبدو أن مصر محجمة نسبيا إذا ما قورنت باإلقدام التركي  لكن  

 على األقل ظاهريا على مستوى التصريحات الرسمية. 

فلم يصرح أحد المسؤولين المصريين بشكل علني عن أنباء التقارب مع تركيا سوى  

وجدنا    تصريح محدود من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والذي قال فيه: "لو

السياسات   لتتوافق مع  التركية  والمنهج واألهداف  السياسة  تغيرا في  أن هناك 

المصرية ومع ما يعيد العالقات الطبيعية لمصلحة المنطقة، من الممكن أن تكون 

 .11هذه أرضية الستعادة األوضاع الطبيعية" 

أفعاال  تنتظر  تزال  ال  مصر  أن  إلى  إشارة  وهي 

 مختلفة من الجانب التركي تجاهها.

أما غير ذلك من التصريحات فقد جاءت عن طريق  

مما  مجهولين،  مسؤولين  عن  صحفية  نقوالت 

وح المصري.  اإلحجام  على  كذلك  تلك يدل  تى 

إما   تشير  كانت  قائلها  المجهول  التصريحات 

 12تلميحا أو تصريحا إلى ضرورة تغير السياسات التركية فعليا تجاه مصر.

ويبدو أن الحكومة التركية استقبلت الرسالة المصرية بشكل إيجابي، بل واستجابت 

 لها كذلك.

 
11DW   ،2021مارس/ آذار  14عربي، مصر تؤكد وجود اتصاالت مع تركيا وتضع شروطا لعالقات طبيعية . 

 https://bit.ly/3u4PCcN 
 . 2021مارس/ آذار  22، 2021فبراير/ مارس -مركز المسار للدراسات اإلنسانية، أحوال تركية 12

21-mar-feb-turkia-https://almasarstudies.com/ahwal 

 

دو   ة األخرى  يـب احـي لكن من الـن

أن مصـــر محجمة نســـبيا  ذا ما 

ا قـدام التركي  لا قورـن    ـب

ــتوى  ا  لا مســ األقـل وـا رـي

 التصريحا  الرسمية.
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في   التركية،  الحكومة  طلبت  آذار    18فقد  ق2021مارس/  مديري  من  نوات  ، 

المعارضة المصرية التي تبث من مدينة إسطنبول، تخفيف لهجة انتقاد نظام عبد  

 .14، وااللتزام بالمواثيق اإلعالمية والصحفية13الفتاح السيسي في مصر 

 فتور نسبي مصري  ●

وهنا يظهر أن تركيا بالفعل قد قدمت شيئا ذا قيمة بشكل ما للنظام المصري، ومع 

النظام   تركيا، ولم ذلك، لم يرد  اتخذتها  التي  الخطوة  المصري بشكل علني على 

يخرج أي تصريح رسمي معبر بشكل فعلي عن التيار المهيمن في النظام المصري،  

 ال من الرئاسة وال من الخارجية وال من األجهزة االستخباراتية. 

لكن الرد الرسمي الوحيد كان من طرف وزير الدولة لإلعالم، أسامة هيكل، والذي 

. وكان رده في سياق تصريحات صحفية  15صف الخطوة التركية بأنها "بادرة طيبة" و

 ، ولم يكن بيانا منفصال مستقال بحد ذاته. BBCلقناة 

األحوال،   من  حال  بأي  النظام  عن  معبرا  اعتباره  يمكن  ال  نفسه  هيكل  أن  بيد 

، 16نة واألخرى فاإلعالميون والبرلمانيون التابعون للنظام ينالون من الوزير بين الفي 

، وكان قاب قوسين أو أدنى 17وهناك حملة شبه ممنهجة عليه في اآلونة األخيرة

 
13France   24  إعالم مصر تركيا من وسائل  المصرية؟،  عربي، هل طلبت  السلطات  تجاه  النبرة"  "تخفيف    19ية معارضة 

 .2021مارس/ آذار 
 https://bit.ly/39pGB6l 

مارس/    19الجزيرة نت، قنوات المعارضة المصرية بتركيا تعلن وقف عرض حلقات برامج سياسية.. ما الذي حدث بالضبط؟،    14
 . 2021آذار 

 https://bit.ly/2O9MRYs 
": قرار أنقرة  يس  يب  يالصفحة الرسمية لوزارة الدولة لإلعالم على موقع فيس بوك، "هيكل" فى تصريحات  للعربية "ب   15

 .2021مارس/ آذار  19بشأن القنوات المعادية لمصر بادرة طيبة، 
 https://www.facebook.com/SMoInfo/posts/277914517164483 

صحيفة اليوم السابع المصرية، النائب نادر مصطفى يهاجم أسامة هيكل: قدم نفسه على طبق من ذهب للقنوات    16
 . 2021ني يناير/ كانون الثا 19المعادية، 

 https://bit.ly/3fqLjUT 
بمصر؟،    17 األمنية  األجهزة  تتصارع  لماذا  واألذرع..  الوزير  بين  السيسي  إعالم  أزمة  نت،  األول   21الجزيرة  تشرين  أكتوبر/ 

2020 . 
 Xhttps://bit.ly/3rx3ji 
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الموالي   المصري  أداء اإلعالم  ينتقد بشكل علني  الرجل  أن  به. كما  من اإلطاحة 

 .18للنظام 

إضافة إلى ذلك، لم تنقل أحد الصفحات الرسمية للرئاسة أو رئاسة الوزراء أو وزارة 

 التصريحات على صفحاتها ومواقعها الرسمية.   الخارجية هذه

علني مصري   رد  أنه ال  اعتبار  الممكن  الخطوات    -حتى اآلن -وبالتالي، فمن  على 

 التركية المبادرة لتحسين العالقات مع النظام المصري.

ونفوذه   هيكل  موقع  فإن  النظام،  عن  معبرا  رسميا  ردا  هيكل  رد  اعتبر  لو  وحتى 

ال مستوى  انخفاض  الطرف  يوضحان  توجهات  على  العلني  المصري  الرسمي  رد 

والجيش   الدولة  رئاسة  حد  إلى  اآلخر  الطرف  من  التصريحات  وصلت  فبينما  اآلخر، 

واالستخبارات والخارجية، كان مستوى الرد المصري من وزير الدولة لإلعالم فقط،  

 وهو مستوى منخفض للغاية إذا ما قورن بمستوى الجانب اآلخر.

 واقعية إيجابيةإشارات  ●

هذا على مستوى التصريحات الرسمية، لكن من ناحية اإلشارات اإليجابية الواقعية، 

فمصر قدمت عددا من المواقف اإليجابية على أرض الواقع، ال سيما فيما يتعلق 

في   التركية  الحكومة  أولويات  أولى  هي  تعتبر  والتي  المتوسط،  شرق  بقضية 

 .التقارب مع مصر 

اليونان،  راعت مصر  فقد   البحرية مع  الحدود  لترسيم  اتفاقها  التركية في  المصالح 

حيث لم يتضمن الترسيم جزيرة ميس )باليونانية: كاستيلوريزو(، القريبة من الحدود  

 .19 التركية، وهذه الرؤية هي أقرب لتركيا منها إلى اليونان

 
أكتوبر/ تشرين    17جريدة الوطن المصرية، خبراء: هجوم هيكل على اإلعالم بدون دليل يعكس عدم وعيه بمسؤوليته،    18

 . 2020األول 
 https://bit.ly/3d9QoOE 

 
 . 2021رس/ آذار ما 22، 2021فبراير/ مارس -مركز المسار للدراسات اإلنسانية، أحوال تركية 19
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ة عالمية  ، وخالل طرحها ألول مزايد2021فبراير/ شباط    18كما أن القاهرة في  

، أخذت بعين االعتبار 2021للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي واستغاللهما لعام 

 20الجرف القاري لتركيا من وجهة نظر أنقرة.

وعليه، من الممكن القول إنه رغم شح أو ندرة التصريحات الرسمية المصرية، إال أن  

عتبر بوادر طيبة بالنسبة  ما يمكن أن ي  -على الصعيد العملي   - القاهرة ال تزال تقدم  

 لتركيا في إطار التقارب بين البلدين. 

باختصار، من الممكن القول إن العالقات المصرية التركية أخذت مسارا نحو التقارب 

تدل غالب المؤشرات على أنه سيستمر حتى النهاية رغم العقبات والمعوقات التي  

   ال تزال قائمة.

العالقات  لتحسين  عمليا  استعدادا  أبدت  فتركيا 

عن طريق تقديم بادرة مع النظام المصري، وذلك  

تشير إلى أن تركيا على استعداد أن تتفاهم مع  

النظام المصري في الملف الذي يمثل بالنسبة  

المعارضة  إعالم  ملف  وهو  أولى،  أولوية  له 

كذلك   أبدت  ومصر  الخارج،  في  المصرية 

عن  التركية  الدولة  مع  للتفاهم  استعداداتها 

لحدود ورؤيتها  القاري  جرفها  احترام  ها طريق 

المتوسط، وهي كذلك   البحر  البحرية في شرق 

 أولوية أولى بالنسبة لتركيا. 

وبالتالي، يدرك كل طرف أولويات اآلخر، ويعمل على أن يقدم من خاللها رسائل 

 عملية إيجابية، وهو ما يفيد أن التقارب بينهما مسألة وقت ال أكثر.

 

 
 .2021مارس/ آذار  1وكالة األناضول التركية، صحيفة يونانية: مصر تفتح باب التفاهم مع تركيا في شرق المتوسط،  20

 https://bit.ly/3sDiw3w 

 

ــر   ــالت التركـية راـ   مصــ المصــ

ــيم الحـدود   في ا فـاقمـا لترســ

ــان  حيــث لم  البحريــة مع اليون

يتضــــمن الترســــيم ج ير  مي  

ــتيلو ي و(    كــاســ ــة:  ــاني ــاليون )ب

ــة   التركي ــدود  الح ــة من  القريب

وـ ي  الريـية  ي أقر  لتركـيا 

 منما  لا اليونان

" 
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 كيف يمكن فهم التأني المصري؟  ●

أبعاد رئيسة،    3من الممكن فهم صمت القاهرة أو عدم اندفاعها أو تأنيها في إطار  

 8األول أن النظام المصري يحاول مراعاة التحالف اإلقليمي الذي يدعمه منذ نحو  

 .سنوات، ممثال في اليونان وإسرائيل  واإلمارات والسعودية

سريعة   خطوات  اتخاذ  عدم  النظام  يحاول  لذلك 

ب مع تركيا، في الوقت الذي ال في ملف التقار 

تزال فيه عالقات األخيرة متوترة مع اليونان، وال  

تزال مشكلة الحدود البحرية قائمة بينهما، وفي  

الوقت الذي ال تزال فيه العالقات التركية مع كل 

   21من السعودية واإلمارات تغلب عليها الخالفات.

أن يخطو   التأني في  النظام  يحاول  خطوات لذا 

أو   مترقبا  يكون  وقد  الملف،  هذا  في  سريعة 

منتظرا أن تسفر المحادثات الحالية بين تركيا وأي 

من السعودية أو اإلمارات عن تقارب بينهما، ما يجعل التقارب بين مصر وتركيا أمرا  

 متوقعا، وال تكون مصر بذلك وترت عالقاتها مع حلفائها. 

تركيا   أن  فهو  األهم،  وهو  الثاني،  البعد  أما 

للحدود  اليونانية  الرؤية  من  كبير  بشكل  متضررة 

متضررة، البحرية   كذلك  ومصر  المتوسط،  شرقي 

الضرر  أضعاف  التركي  الجانب  على  الضرر  لكن 

  .على الجانب المصري

وهو ما قد يكون سببا قد يجعل النظام المصري 

يفكر في أن حاجة الدولة التركية إليه اآلن أكثر  

 
 . 2021مارس/ آذار  22، 2021فبراير/ مارس -مركز المسار للدراسات اإلنسانية، أحوال تركية 21
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ــمــ   فـمـم  ـــ الـمـمـكـن  مـن 

القـا ر  أو  ـدم انـدفـا مـا أو 

أبعاد رئيســة    3دأنيما في  طار  

ــرل   الـمصـــ الـنـ ــام  أن  األول 

الــتــحــالــث  مــرا ــا   يــحــاول 

ــي   من ــد مــل  ي ــيل  ال ا قليمي 

ـحو   ـفي   8ـن ـثال  ـم ـم ســــــنوا   

ــرائـيل  وا ـمارا    اليوـنان و ســ

 والسعودية

" 

 

اني  و و   األ م  أمـا البعـد الـث

ــكل  ــرر  بشـ فمو أن دركيا متضـ

يــة  ونــاـن ـي اـل رييــة  اـل مـن  ر  كـبــي

ــرقــي   شـــ الــبــحــريــة  لــلــحــدود 

ــ    ومصــــر كــيل ـمـتوســــ    اـل

ـلا  ـ  الضـــــرر  ـلكـن  ـمتضـــــرر   

الجانب التركي أ ــعاف الضــرر 

  لا الجانب المصرل

" 
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تأخير   المصري  النظام  يحاول  التقدير،  لهذا  وفقا  وبالتالي  إليها،  مصر  حاجة  من 

جابته قليال للخطوات التركية في سعي منه لتعظيم المصالح التي من الممكن  است

 أن يجنيها من األتراك. 

أما البعد الثالث واألخير، فهو المتعلق بالصورة الذهنية التي يحاول النظام تصويرها 

لما  النظام  تصور  إطار  ففي  السيسي،  لشخص 

في   النظام ذكرناه  يحاول  السابقة،  الفقرة 

تصدير صورة مفادها أن الدولة المصرية انتصرت 

النهاية   في  إليها  أتى  اآلخر  وأن  اآلخر،  على 

 .معتذرا عما اقترفه من آثام

التابعون  اإلعالميون  حاول  ما  بالفعل  وهذا 

تعاطيهم   في  تتبعه  المصرية  األمنية  لألجهزة 

بدءا من مع جميع الخطوات التركية تجاه مصر،  

المتتابعة، وصوال  األتراك  المسؤولين  تصريحات 

المعارضة  إعالم  تجاه  المختلفة  التوجهات  إلى 

  المصرية في الخارج.

 دولة ينتقدون أوضاع حقوق اإلنسان في مصر  31 ●

من ناحية أخرى، يبدو أن ما ذكر في األعداد السابقة من تقرير الحالة العربية بشأن  

الدولية   المرحلة األوضاع  أن  ذكر  فقد  يوم،  بعد  يوما  يتأكد  الجديدة  واإلقليمية 

ملف  يخص  فيما  العربية  الديكتاتوريات  على  بالضغوط  مليئة  ستكون  القادمة 

 حقوق اإلنسان والديمقراطية.

وقد ذكر أن صعود بايدن على رأس السلطة بالواليات المتحدة سيقود بقية الدول 

نهج  اتباع  إلى  والغربية  الرئيس   األوروبية  إدارة  عليه في عهد  لما كانت  مخالف 

 السابق دونالد ترامب. 

 

اـلث واألخير  فمو  أمـا البعـد الـث

المتعلق بالصور  الي نية التي 

يحاول الن ام دصوير ا لشضص 

ــور  ــي  ففي  طار دصـ ــيسـ السـ

النـ ام لـما ذكرـنا  في الفقر   

  الســابقة  يحاول الن ام دصــدير 

ــة   ــدول ال أن  ــا  ــاد  ــور  مف  ــ

ــر   لا ا خر   ــرية ارتصـ المصـ

وأن ا خر أ ا  ليما في النماية 

 معتيرا  ما اقترفل من آرام.

" 
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خالل   والحريات  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  قيم  عن  الحديث  تالشى  أن  فبعد 

سيمثل   ما  القادمة،  السنوات  خالل  سيتصاعد  النفس  هذا  فإن  السابقة،  اإلدارة 

بطبيعة   بينها  ومن  المنطقة،  في  االستبدادية  النظم  على  نظام  ضغطا  الحال 

 السيسي في مصر.

فقد أصدرت  ، بدا جزء من هذه الضغوط المحتملة،  2021وخالل شهر مارس/ آذار  

التابع لألمم المتحدة  -دولة    31 بيانا مشتركا    -أعضاء في مجلس حقوق اإلنسان 

أعربت فيه عن قلقها إزاء انتهاك الحريات في مصر، كما طالبت هذه الدول مصر  

السياسيين، وفقا لقوانين  بالكف عن مالح الناشطين والصحفيين والمعارضين  قة 

مكافحة اإلرهاب، كما حثت السلطات المصرية على اإلفراج عن هؤالء دون قيد أو 

  .شرط

حيث سلط البيان الضوء على "القيود المفروضة 

والح التعبير  حرية  السلمي،  على  التجمع  في  ق 

والمعارضة   المدني  المجتمع  على  والتضييق 

قوانين   "استخدام  أدان  كذلك  السياسية"، 

المعارضين  لمعاقبة  اإلرهاب  مكافحة 

 22السلميين".

وكان من أبرز الدول التي وقعت على هذا البيان  

وفرنسا  وإيطاليا  وألمانيا  المتحدة  الواليات 

لتي يعتمد عليها  وبريطانيا، وهي من أهم الدول ا 

المجتمع  مع  الخارجية  عالقاته  في  النظام 

 الدولي. 

 
22France   24    دولة تدين انتهاك الحريات في مصر أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة،   30عربي، أكثر من

 . 2021مارس/ آذار  12
 https://bit.ly/39rSJUi 

 

أ ضــا     -دولة    31فقد أ ــدر   

ــان  ا نســــ ـحـقوق  ـمـجـل   ـفي 

ــد  المتح لممم  ــابع  ــا   -الت ــان بي

مشـــتركا أ رب  فيل  ن قلقما  

ارتماك الحريا  في مصـــر   زا  

ــر   كـما ـطالـب  ـ ي  اـلدول مصــ

ــ ين  بالكث  ن مالحقة الناشـ

والصـــــحـفـلـين واـلـمعــار ـــــين  

ــلين  وفقـا لقوانين  ــيـاســ الســ

مكـافحـة ا ر ـا   كمـا حثـ   

ـ ـلا  ــريــة  اـلمصــ ـــل ــا   الســ

ا فراج  ن  ؤال  دون قيـد أو 

 شرط

" 
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، والذي دعت فيه الدول  2014ويعد هذا البيان المشترك األول من نوعه منذ عام  

آنذاك الحكومة المصرية إلى رفع القيود التي تفرضها على التجمعات وعلى حرية 

 23التعبير.

 

 رةإستراتيجية النظام في المقاومة والمناو ●

انزعج النظام المصري من البيان المشترك، وعبرت وزارة الخارجية المصرية  من جهته،  

عن "رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مرسلة تستند إلى    -في بيان-

دقيقة  غير  لعدم  معلومات  واالستهجان  االستغراب  "شديد  على  أكدت  كما   ،"

حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق    االستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من 

 24اإلنسان في مصر".

كما طالبت الدول الموقعة على البيان "بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبر فقط عن  

 25توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد". 

على  تركز  أن  بيانها  في  الخارجية  وحاولت 

المفهوم الذي يردده السيسي بشكل متكرر عن 

حقوق اإلنسان، وهو أن حقوق اإلنسان تشمل 

ول  جوانب متعددة غير تلك التي تتحدث عنها الد

وغيرهم،  والناشطون  الحقوقية  والمنظمات 

عن  بعيدا  للمراوغة  النظام  من  محاولة  في 

 المفهوم األساسي لحقوق اإلنسان. 

 
 . 2021مارس/ آذار  12دولة غربية ينتقدون حالة الحريات وحقوق اإلنسان في مصر،  31موقع العدسة اإلخباري،  23

 https://bit.ly/39u0j0K 
 . 2021مارس/ آذار  12الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع فيسبوك، بيان صحفي،  24

 https://bit.ly/2QU7fhj 
 المصدر السابق. 25

 

ان  ج الن ام المصــرل من البيان  

المشــترك  و بر  وزار  الضارجية 

 ن "رفضــما  -في بيان-المصــرية  

التام لما دضــــمنل ذل  البيان من 

ــتنــد  لا  ــلــة دســ أحــاديــث مرســ

 معلوما  غير دقيقة

" 

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/39u0j0K
https://bit.ly/2QU7fhj


  
                    

   الشــعب يـريـد                             

 

 

   
 
22 

حيث ذكر بيان الخارجية أن البيان المشترك "ال يراعي الجهود المصرية الشاملة في  

 26مجال حقوق اإلنسان في كافة جوانبها السياسية واالقتصادية واالجتماعية". 

وداللة على مدى انزعاج النظام، أفاد بيان الخارجية أن البعثة المصرية في جنيف  

البيان   صاحبة  الدول  تلك  داخل  القصور  أوجه  على  الضوء  "يسلط  ببيان  سترد 

المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق اإلنسان"، كما 

نفسه تنصيب  بإمكانها  دولة  توجد  "ال  أنه  هذا أضافت  في  حكما  أو  مقيما  ا 

 27الشأن". 

فيما بدا أنه محاولة للنظام للرد بالمثل على االنتقادات الموجهة إليه، دون أن يركز  

السياسيين   المعارضين  قمع  يخص  فيما  البيان  طرحها  التي  القضايا  صلب  على 

 وتلفيق التهم للنشطاء والحقوقيين. 

"عن جنيف  في  المصرية  البعثة  عبرت  ناحيتها،  الفج    من  التسييس  لحالة  أسفها 

والتصعيد غير المبرر لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، وإساءة استخدامه 

كغطاء من قبل بعض الدول التي تعتقد أن لها حقا في تقييم اآلخرين للتعتيم على  

 28انتهاكاتها المستمرة لحقوق اإلنسان"، حسب بيان. 

والد  والسويد  فنلندا  "دول  األكثر وأضاف:  أنها  تدعي  والنرويج،  وأيسلندا  نمارك 

ممتلكاتهم،   أراضيهم صادروا  إلى  الالجئين  بوصول  لكن  اإلنسان،  لحقوق  احتراما 

ويدنس   والمسلمين،  األفارقة  ضد  العنصرية  تغريداتهم  في  السياسيون  ويتبارى 

 29مواطنوها مقدسات المسلمين دون حساب".

 
 المصدر السابق. 26
 المصدر السابق. 27
 .2021مارس/ آذار  18دولة: نأسف للتصعيد غير المبرر لمجلس حقوق اإلنسان،  31صحيفة العربي الجديد، مصر تهاجم  28

 https://bit.ly/3cBCXs2 
 المصدر السابق. 29
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فإنها   العبودية،  على  القضاء  رغم  وأنه  نسبية،  لديهم  اإلنسان  "حقوق  وأكمل: 

ويتم  وغيرها،  والكندية،  والبريطانية،  األميركية،  المجتمعات  أعماق  في  متجذرة 

 30التعامل مع غير ذوي البشرة البيضاء كمواطنين درجة ثانية".

ا، وبلجيكا، وهولندا، ينادون  كما ذكر أن "دوال مثل ألمانيا، وأيرلندا، والنمسا، وفرنس

مظاهرات  تحدث  وحينما  أراضيهم،  خارج  السلمي،  والتظاهر  التعبير  بحرية  دائما 

لديهم فال مجال إال القوة والعنف غير المبرر، كما أنهم ال يسمحون بتواصل منظمي  

 31المظاهرات بأي شخص من الخارج".

ق اإلنسان ويصون الحريات لم يحاول نظام السيسي أن يثبت أنه يحترم حقو  وبذلك،

الجميع  أن  إلثبات  سعى  ذلك،  من  بدال  لشعبه،  السياسية  الممارسة  حق  ويحفظ 

 .ينتهك حقوق اإلنسان، وبالتالي ليس من حق أي أحد أن يقيم اآلخرين

أمام  النظام  سيتبعها  التي  المقاومة  أساليب  إحدى  هي  الطريقة  هذه  تبدو 

حقو  ملف  في  المرتقبة  الخارجية  تعميم الضغوط  فكرة  إلى  إضافة  اإلنسان.  ق 

 وتمييع مفهوم حقوق اإلنسان إلبعاده عن معناه الحقيقي، في محاولة للمناورة.

التي   الفكرة  على  التأكيد  من  بد  ال  هنا،  ومن 

سيتعرض  المصري  النظام  أن  من  آنفا  ذكرت 

لضغوط دولية قد تكون كبيرة في مجال حقوق 

اإلنسان والحريات خالل السنوات القادمة، لكن 

أن   النظام  سيحاول  المقابل  ويناور في  يقاوم 

أن  يرى  إنه  حيث  قوة،  من  أوتي  ما  بكل 

االستجابة لمثل هذه الضغوط قد يفتح عليه بابا 

سيفتح   فتحه  أن  أو  ذلك،  بعد  إغالقه  يمكن  ال 

   عليه أبوابا هو ال يريد فتحها.

 
 المصدر السابق. 30
 المصدر السابق. 31

 

ــي أن  ــيســ لم يـحاول ن ـام الســ

يثـب  أـنل يحترم حقوق ا نســــان  

ـحق   وـيـحـفع  اـلـحريــا   ــون  ويصــ

الممارـسة الـسياـسية لـشعبل  بدال 

أن  ــعـا  ثـبــا   ســـ ذلــ    مـن 

ا نســــان  الجميع ينتـم  حقوق  

وبــالتــالي لي  من حق أل أحــد 

 أن يقيم ا خرين.
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التي    -لكن دون توسع  -وهذا ال يمنع أن يقوم السيسي ببعض الخطوات الشكلية 

أن   الممكن  من  أنها  صحفي  يرى  عن  اإلفراج  مثل  عنه،  الدولي  الضغط  تخفف 

صحفيين    3، وكذلك اإلفراج عن  2021الجزيرة محمود حسين، في فبراير/ شباط  

القباني   وحسن  الكلحي  إسالم  وهم  العام،  نفس  من  آذار  مارس/  شهر  خالل 

  ومصطفى صقر.

 الحالة الليبية: 

 منح الثقة للحكومة الجديدة ●

سنوات من الحرب والتشرذم المجتمعي والسياسي الذي   6أخيرا، وبعد ما يزيد عن 

سببه انقالب الجنرال المتمرد خليفة حفتر، على حكومة الوفاق الوطنية المعترف  

، تحكم  2021مارس/ آذار    10بها دوليا، تم منح الثقة لحكومة وحدة وطنية، في  

 .32الدبيبةالشرق والغرب والجنوب، برئاسة عبد الحميد  

وقد منحت الحكومة الثقة بإجماع كل أعضاء البرلمان الليبي الحاضرين في جلسة  

الجلسة   وحضر  الثقة،  أصل   133منح  من  نائبا 

 33، في حين امتنع عضو واحد عن التصويت. 188

حقيبة، إضافة إلى    27وتضم التشكيلة الوزارية  

 34وزيرا.   33وزراء دولة، ليكون المجموع الكلي    6

الجديدة  الحكومة  والية  تنتهي  أن  المقرر  ومن 

، حسب ما 2021ديسمبر/ كانون األول    24في  

وهو   صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  أعلنه 

الموعد الذي قرر ملتقى الحوار السياسي برعاية  

 
 . 2021مارس/ آذار  10وكالة األناضول التركية، مجلس النواب الليبي يمنح الثقة للحكومة الجديدة باألغلبية،  32

 https://bit.ly/31tI47d 
 مصدر السابق.ال 33
 المصدر السابق. 34

 

سـنوا    6أخيرا  وبعد ما ي يد  ن  

من الحر  والتشــرذم المجتمعي 

والســياســي اليل ســببل انقال  

ر    ـحـفـت ـيفــة  ـخـل ـمرد  ـمـت اـل رال  ـجـن اـل

ــة    لا حكومــة الوفــاق الوطني

المعترف بما دوليا  دم منت الثقة 

ة  في    10لحكومـة وحـد  وطنـي

  دحكم الـشقق  2021مار   آذار 

د  اســـــة  ـب والفر  والجنو   برـئ

 الدبهبةالحميد 
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 35األمم المتحدة أن تجرى فيه االنتخابات الليبية العامة. 

جديد رئاسي  مجلس  انتخاب  خطوتي  أن  شك  وطنية    ال  وحدة  حكومة  وتشكيل 

للشعب  والسالم  الوحدة  تحقيق  طريق  على  الخطوات  أهم  أحد  يمثالن  جديدة 

 الليبي. 

 شرطان رئيسان إلتمام المسار السياسي  ●

تكتمال لن  الخطوتين  هاتين  توحيد    لكن  األول  رئيسين،  شرطين  بتحقيق  إال 

المؤسسات العسكرية واألمنية تحت قيادة وطنية واحدة، والثاني إخراج المرتزقة  

 والقوات األجنبية من األراضي الليبية. 

العسكرية واألمنية،   المؤسسات  بتوحيد  المتعلق  األول  الشرط  الحديث عن  وحين 

الجديد، محمد المنفي )شرق(، ونائبيه  فمن المهم إدراك أن رئيس المجلس الليبي  

عبد اهلل الالفي )غرب( وموسى الكوني )جنوب(، الممثلين لألقاليم الليبية الثالثة  

لكن   للجيش"،  األعلى  "القائد  منصب  مجتمعين  يمثلون  وطرابلس(،  وفزان  )برقة 

قرارات المجلس ال تتخذ إال باإلجماع، وفقا لنص االتفاق السياسي الذي أشرفت  

 36ه البعثة األممية. علي

هي  للجيش  العامة  فالقيادة  فقط،  النظرية  الناحية  من  صحيحا  يبدو  ذلك  لكن 

العملي حتى   المستوى  ليس كذلك على  األمر  أن  بيد  الجديد.  الرئاسي  المجلس 

 اآلن.

فبسبب النزاع بين الشرق والغرب على أن يحظى كل منهما بحقيبة وزارة الدفاع 

ى الجيش، اضطر رئيس الحكومة إلى االحتفاظ بها لنفسه لتكون له اليد العليا عل

 37مؤقتا.

 
35France   24    بتاريخ ليبيا  انتخابات في  تنظيم  اتفاقا على  تعلن  المتحدة  نوفمبر/    13،  2021ديسمبر    24عربي، األمم 

 . 2021تشرين الثاني 
 https://bit.ly/3u8R0LE 

 . 2021فبراير/ شباط   6صحيفة العين اإلماراتية، المسماري: المجلس الرئاسي الجديد هو القائد األعلى للجيش الليبي،  36
 ain.com/article/1612629912-https://al 

 . 2021مارس/ آذار  9نفسه ويشكو من حملة تستهدفه، يحتفظ بحقيبة الدفاع ل الدبيبةميدل ايست اون الين،  37
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 ما العقبة الحقيقية؟  ●

وهنا من المنطقي والبديهي أن يطرح سؤال: ما العقبة الحقيقية أمام الحكومة  

 لتوحيد الجيش واقعيا ونظريا؟

لو نظرنا إلى القوات العسكرية في الغرب الليبي، سنجد أنه منذ تشكيل حكومة  

، مر على الجيش الليبي في الغرب وزيرا دفاع، 2016الوطني المدنية عام  الوفاق

، وصالح الدين النمروش  38  2017و  2016األول كان المهدي البرغثي بين عامي  

 .39 2020منذ عام 

- 2014قادة لألركان، وهم: عبد السالم جاب اهلل العبيدي )  4هذا فضال عن تغيير  

الرحمن  2016 وعبد   ،)( )2019- 2017الطويل  الشريف  ومحمد   ،)2019 -2020  ،)

 40إلى اليوم(. 2020وأخيرا محمد الحداد )منذ 

مدنية   سلطة  طريق  عن  تمت  الليبي  الجيش  قيادات  في  التغييرات  هذه  وكل 

 خالصة، ممثلة في رئيس حكومة الوفاق الوطنية فائز السراج.  

لغرب أن تتبع سلطة مدنية وعليه، من الممكن القول إنه ال إشكال أمام قوات ا

 وتأتمر بأمرها، كما كانت خالل السنوات الخمس الخالية.

لكن الوضع مختلف بعض الشيء عند القوات العسكرية في الشرق، فخليفة حفتر  

للجيش" منذ عام   العام  يتزحزح من منصب "القائد  بالنسبة  2014لم  الحال  ، وكذا 

 
 https://bit.ly/3dkiA1n 

 . 2018يوليو/ تموز  30صحيفة الحدث، ليبيا.. إقالة وزير الدفاع بحكومة الوفاق،  38
 https://bit.ly/3m7EBVs 

39RT     ،29عربي، حكومة الوفاق تعين صالح الدين النمروش وزيرا مفوضا للدفاع والفريق أول محمد الحداد رئيسا لألركان 
 . 2020آب  / أغسطس

 https://bit.ly/3fuuqJ4 
 .2021مارس/ آذار  29وكالة األناضول التركية، من يقود الجيش الليبي بعد االتفاق السياسي؟،  40

 https://bit.ly/3rvM8OF 
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رف المنطقة الشرقية قادة عسكريين غير  لقائد أركانه عبد الرازق الناظوري، ولم تع

 .سنوات  8هؤالء طيلة نحو 

- كما أنه كان معلوما أن الحاكم الفعلي للشرق هو حفتر وليس رئيس الحكومة  

عبداهلل الثني الذي عينه، وال رئيس مجلس نواب طبرق الداعم له    -غير المعترف بها

 عقيلة صالح.

العسكر  المليشيات  دمج  صعوبة  تأتي  هنا  ليبي  ومن  جيش  في  لحفتر  التابعة  ية 

موحد تحت قيادة مدنية موحدة، إذا ما قورنت بالقوات الغربية التي عملت تحت  

 حكم مدني منذ سنوات عديدة.

وحتى هذه اللحظة، غير معلوم ما مصير خليفة حفتر وقادة مليشياته، كما ال يطفو  

للمجلس قواته  وتسليمه  موقعه  عن  تخليه  عن  حديث  أي  السطح  الرئاسي    على 

 .والحكومة الجديدة

وبالتالي، من الممكن القول إن العقبة الحقيقة أمام الحكومة الجديدة في توحيد  

على إدماج    -أي الحكومة-المؤسسات العسكرية واألمنية كامنة في مدى قدرتها  

 قوات الشرق تحت حكمها، مع ضمان عدم تمردها مستقبال على الحكم المدني. 

السياسي   الحل  مسار  في  السابقة  الجهود  كل  نجاح  فإن  الخطوة،  هذه  وبدون 

كثيرين، وقد يتسبب عدم تحقيقها في أن  السلمي سيكون محل شك ونظر عند ال

   تذهب كل الجهود السابقة سدى.

والقوات  المرتزقة  إخراج  شرط  ناحية  ومن 

القدرة   تزال  فال  الليبية،  األراضي  من  األجنبية 

على تحقيق هذا البند محل شك، ال سيما في ظل 

في   لها  دور  ألي  المستمر  الروسي  اإلنكار 

رغم   الليبية،  "فاغنر"  األراضي  مرتزقة  انتشار 

الروسية على األراضي الليبية، بل إنهم كانوا أحد 

 أهم الداعمين لحفتر خالل السنوات السابقة. 

 

حتا  ي  اللح ة  غير معلوم ما 

وقــاد    حـفـتـر  خـلـيـفــة  ــيـر  مصـــ

ــيـا ـل  كمـا ال ي فو  لا  مليشــ

الســـ ت أل حديث  ن دضليل  ن 

موقعل ودـسليمل قوا ل للمجل   

 الرئاسي والحكومة الجديد 

" 
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وبالتالي، يظل إنفاذ هذا الشرط عقبة كذلك أمام الحكومة الجديدة، ومن الممكن 

الضغوط   على  كبير  بشكل  معتمد  التحديد  وجه  على  الملف  هذا  إن  القول 

 والتفاعالت الدولية أكثر منه على التفاهمات الداخلية.والتفاهمات 

 

 محاولة للتوازن في السياسة الخارجية للسلطة الجديدة ●

تحركات    2021وبذكر الحديث عن التفاعالت الدولية، فقد شهد شهر مارس/ آذار  

خارجية نشطة من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، من الممكن  

خاللها محاولة فهم مبدئي للخطوط العريضة للسياسة الخارجية لإلدارة الليبية من 

مع  المشتبكة  واإلقليمية  الدولية  األطراف  مع  تعاملها  كيفية  سيما  ال  الجديدة، 

 المشهد الليبي بشكل فعال.

، بما تحمله 41ففي أول زيارة خارجية للمنفي عقب توليه السلطة، ذهب إلى فرنسا 

م الزيارة  الداعمين تلك  أبرز  أحد  تعد  فرنسا  أن  وكون  األولى،  كونها  دالالت،  ن 

 لالنقالبي حفتر. 

، وهناك قابل السيسي، الذي أكد  42ثم تبعها بزيارة إلى العاصمة المصرية، القاهرة

على "دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا    - خالل اللقاء-

افل الثنائية واإلقليمية والدولية، من أجل نجاحها  في كافة المجاالت، وجميع المح

الوطنية في  الحالية، والوصول إلى إجراء االنتخابات  التاريخية  المرحلة  إدارة  في 

 .43" 2021نهاية  

جدير بالذكر أن هذه الزيارة من المنفي سبقتها زيارة أخرى قام بها رئيس حكومة  

، لتكون أول زيارة 2021براير/ شباط  ف  18الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في  

 
 .2021مارس/ آذار  23بي، “المنفي” يزور فرنسا ويلتقي “ماكرون” إلجراء مباحثات مشتركة، اإلخباري اللي 218موقع  41

 https://bit.ly/39qKEzb 
42RT  .. 2021مارس/ آذار  25رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور القاهرة،  عربي، أول محطة عربية. 

 https://bit.ly/3m1aa36 
 . 2021مارس/ آذار  25صحيفة العربي الجديد، السيسي خالل لقاء المنفي: مصر مستعدة لدعم الحكومة الليبية،  43

 https://bit.ly/3uk9k4z 
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خارجية لقائد السلطة التنفيذية الجديد، وفيها أكد السيسي استعداد بالده "لتقديم 

وتهيئة   الصحيح  المسار  على  ليبيا  وضع  في  يساهم  بما  وتجربتها،  خبراتها  كافة 

 44الدولة لالنطالق نحو آفاق البناء والتنمية واالستقرار".

هي األخرى كانت على الطرف النقيض من حكومة الوفاق، ومعلوم أن القاهرة  

 وكانت أحد الداعمين الرئيسين النقالب خليفة حفتر.

، ليلتقي 2021مارس/ آذار    26ثم أعقب الزيارة أخرى إلى إسطنبول التركية، في  

بين   التعاون  عالقات  تعزيز  سبل  حول  ليتباحثا  أردوغان،  بالرئيس  هناك  المنفي 

البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية  

 45والدولية. 

أن   الداعمين ومفهوم  أكبر  أحد  تعد  تركيا 

أحد  أنها  كما  ليبيا،  في  الشرعية  للحكومة 

المتمرد  قوات  منعت  التي  الرئيسة  األسباب 

حفتر من السيطرة على العاصمة، وقد ال يكون  

ركي لكان حفتر  مبالغة لو قيل إنه لوال التدخل الت

   .اآلن حاكما لطرابلس بقوة السالح

رئيس   التقى  الخارجية،  الزيارات  هذه  وقبل 

لويجي اإليطالي  الخارجية  بوزير  دي   الحكومة 

في   طرابلس،  الليبية،  العاصمة  في  آذار    21مايو،  بحث  2021مارس/  وفيه   ،

  .46الطرفان إعادة تفعيل "اتفاقية الصداقة" بين البلدين 

 
44CNN   " يلتقي  السيسي  المصرية"،  الدبيبةعربي،  التجربة  و"استنساخ  الصحيح"  "المسار  على  ليبيا  ويبحثان وضع   .."18 

 . 2021فبراير/ شباط 
 https://cnn.it/31K7hdP 

 . 2021مارس/ آذار  26ولى لتركيا.. أردوغان يلتقي المنفي في إسطنبول، الجزيرة نت، في زيارته األ 45
 https://bit.ly/2PJOLiB 

 .2021مارس/ آذار  21وكالة األناضول التركية، ليبيا.. المنفي يبحث مع وزير خارجية إيطاليا تفعيل "اتفاقية الصداقة"،  46
 https://bit.ly/3m5zh4X 

 

ــدا مين  ال أكبر  ــد  أح ــد  دع ــا  دركي

للحكومة الشر ية في ليبيا  كما 

أنما أحد األســبا  الرئيســة التي  

حـفـتر من  الـمـتـمرد  مـنعــ  قوا  

الســي ر   لا العا ــمة  وقد ال 

 نــل لوال يكون مبــالفــة لو قيــل  

التـدخـل التركي لكـان حفتر ا ن 

 حاكما ل رابل  بقو  السال .

" 
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واتفاقية الصداقة تعني معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون التي وقعت عليها 

اسية واالقتصادية وغيرها، ، ويشمل التعاون المجاالت السي2008ليبيا وإيطاليا عام  

سنة    25مليارات دوالر سنويا، ولمدة    5كما يشمل كذلك استثمارات إيطالية قيمتها  

التوقيع تاريخ  منذ  لحكومة  47تبدأ  الداعم  الصف  في  كانت  إيطاليا  أن  ومعلوم   .

 الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.  

الجديدة  وعليه،   السلطة  أن  بشقيها، - يبدو 

الوطنية  الوحدة  وحكومة  الرئاسي    - المجلس 

في  تح الخارجية  سياستها  في  التموضع  اول 

في   المتصارعين  الفاعلين  بين  وسط  منطقة 

المشهد السياسي، حيث إنها تحاول التوازن في  

وخصومه  حفتر  داعمي  مع  وتتجنب  عالقاتها   ،

قدر اإلمكان أن تحسب على طرف دون آخر، أو  

محاولة   في  آخر،  دون  دولي  أو  إقليمي  محور 

الدو  األطراف  دعم  واإلقليمية  الستجالب  لية 

  المختلفة للحكومة الجديدة، أو على األقل عدم اجترار خصومة أو عداء مع أي منها. 

 

 

 

 

 

 

 
“اتفاقية    47 تفعيل  إعادة  الليبي  الرئاسي  المجلس  رئيس  مع  يناقش  اإليطالي  الخارجية  وزير  اإلخباري،  العدسة  موقع 

 .2021مارس/ آذار  22الصداقة”، 
 https://bit.ly/3di1iCj 

 

ــد    ــدي الج ــل ــة  الســ أن  ــدو  -يب

المجل    ــا   ــقيم ــي  بشــ ــاســ الرئ

الـوطـنـيــة الـوحــد    - وحـكـومــة 

ــتما   ــياس دحاول التمو ــع في س

الضارجية في من قة وســـ  بين 

فـي   ن  ــار ــي مـتصــــ اـل ن  ـي فــا ــل اـل

ــياســـي  حيث  نما  المشـــمد السـ

ا مع   ا ـم دـحاول التوانن في  الـق

 دا مي حفتر وخصومل

" 
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 الحالة اللبنانية: 

 فراغ سياسي مستمر  ●

رغم ضيق الحياة التي يعيشها اللبنانيون على مدار سنوات، ال سيما بعد انفجار مرفأ  

آب   أغسطس/  مطلع  وصحية  48  2020بيروت  اقتصادية  آثار  من  خلفه  وما   ،

في    -كأحد اآلثار الظاهرية -واجتماعية بالغة السوء على اللبنانيين، ويبدو ذلك جليا  

أمام الدوالر، حيث وصل سعرها أمام الدوالر    انهيار سعر العملة اللبنانية بشكل كبير 

لبنانية   13نحو   ليرة  منذ 49ألف  لبنان  تعيشه  الذي  السياسي  الفراغ  رغم  ، وكذلك 

في   دياب  حسان  حكومة  آب    10استقالة  غضب  2020أغسطس/  خلفية  على   ،

 شعبي أعقب انفجار مرفأ بيروت.

اسية الحاكمة ألن تتخلى لكن يبدو أن ذلك كله لم يكن كافيا بالنسبة للطبقة السي

النخبة   تزال  فال  الحزبي،  ووالئها  المذهبي  وانتمائها  السياسي  تحاصصها  عن 

الفراغ   حالة  تنهي  وطنية  حكومة  وتشكيل  التوافق  على  قادرة  غير  الحاكمة 

 أشهر. 8السياسي الذي تعيشه البالد منذ نحو 

  26عتذر في  فبعد استقالة دياب، كلف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة، لكنه ا

، حسب كلمة دياب التي 50بسبب أن "التوافق لم يعد قائما"  2020سبتمبر/ أيلول  

 أعلن فيها االعتذار عن المهمة. 

ومن ثم أعقب ذلك تكليف الرئيس ميشال عون لسعد الحريري بتشكيل الحكومة  

أكتوبر/ تشرين األول   الرجالن حول تشكيل  51  2020في  يتنازع  الحين  ، ومنذ ذلك 

 
48BBC News   ،2020أغسطس/ آب  6عربي، انفجار بيروت: كل ما نعرفه حتى اآلن عنه وأسبابه ومالبساته . 

 https://bbc.in/2O2Z4xT 
 . 2021مارس/ آذار  27، 2021مارس  27صحيفة العين اإلخبارية اإلماراتية، سعر الدوالر في لبنان اليوم السبت  49

 https://bit.ly/39rfgRb 
50RT   ،2020سبتمبر/ أيلول  26عربي، مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية . 

 https://bit.ly/3lY6peM 
 .2020أكتوبر/ تشرين األول  22وكالة األناضول التركية، تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة،  51

 https://bit.ly/2QFx8B6 
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ومة وحول نفوذ كل منهما فيها، ولم يتمكن أي منهما في حسم هذا النزاع  الحك

 حتى اآلن. 

 تراشق وكشف مراسالت بين عون والحريري ●

، برز هذا النزاع جليا بين الرجلين، حتى أن األمر وصل 2021وخالل شهر مارس/ آذار  

بينهما حول تشكيل   التشهير وكشف مراسالت سرية  درجة  إلى  الحكومة  بينهما 

 على مواقع التواصل االجتماعي.

آذار    17ففي   تقدم  2021مارس/  "بعدما  بأنه  تلفزيوني  لقاء  في  عون  صرح   ،

الوطني   التوازن  من  األدنى  الحد  تلبي  ال  حكومية  مسودة  بعناوين  الحريري 

والميثاقية، ما أدخل البالد في نفق التعطيل، أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف  

لحكومة باالتفاق معي، وفق اآللية والمعايير الدستورية المعتمدة في  الفوري ل

 52تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير". 

وهو ما يعني بشكل واضح أن عون يضع أمام الحريري خيارين، إما الحضور للقصر  

 الرئاسي للتوافق معه حول تشكيل الحكومة، أو التنحي عن المهمة.

حريري وقام بالرد على عون بوضعه هو اآلخر أمام خيارين،  من ناحيته، لم يسكت ال

إما تمرير التشكيلة الوزارية التي يقترحها، أو االنسحاب والدعوة النتخابات رئاسية  

 53مبكرة. 

حيث قال الحريري في بيان: "في حال وجد فخامة الرئيس نفسه في عجز عن توقيع  

قادر  حزبيين  غير  اختصاصيين  حكومة  تشكيل  اإلصالحات مراسيم  تنفيذ  على  ة 

المطلوبة، لوقف االنهيار الذي تعاني منه البالد والعباد، فسيكون على فخامته  

أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس 

 
52France   24  2021مارس/ آذار    17خير الحريري بين تشكيل "فوري" للحكومة أو التنحي عن المهمة،  عربي، لبنان: عون ي . 

 https://bit.ly/3wb9jkU 
لبنان،    53 رئاسيات  تبكير  أو  الحكومة  تمرير  عون:  على  يرد  الحريري  التركية،  األناضول  آذار    18وكالة  . 2021مارس/ 

 https://bit.ly/3sBNt7W 
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النيابي الذي اختاره الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة من إفساح 

 المواطنين". مجال الخالص أمام 

كما تابع الحريري: "على الرئيس عون أن يختصر آالم اللبنانيين ومعاناتهم عبر إتاحة 

القادرة   الوحيدة  الدستورية  الوسيلة  وهي  مبكرة،  رئاسية  انتخابات  أمام  المجال 

أعوام، تماما    5على إلغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل  

 أشهر". 5ا مكلفا لتشكيل الحكومة قبل كما اختاروني رئيس

الجمهوري  القصر  في  عون  للقاء  الحريري  ذهب  اإلعالمي،  التراشق  هذا  وبعد 

الحريري  تصريحات  حسب  األمور"،  وتهدئة  االصطدام  من  واتفق  54"للتخفيف   ،

 .الطرفان على أن يلتقيا الحقا لبحث تشكيل الحكومة

مارس/    22في   -منذ تكليف الحريري-لين  وبالفعل، عقد اللقاء الثامن عشر بين الرج

 55، لكنه لم يسفر عن أي جديد، سوى تجدد الخالفات مرة أخرى.2021آذار 

صرح الحريري عقب اللقاء أن عون أرسل له رسالة قبل لقائهما بيوم، تحوي تشكيلة 

وزارية يقترحها عون، وفيها يصر األخير على أن يحظى فريقه بالثلث المعطل في  

على   يحصل  أن  )أي  أصل    7الحكومة  من  تصريحات   18وزارات  حسب  وزارة(، 

، لكن األخير رفض قائال: "هذا غير مقبول، ألن عمل الرئيس المكلف ليس  56الحريري 

 57تعبئة أوراق، وال عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة". 

بيان،   في  الحريري  دعاوى  على  الجمهورية  رئيس  رد  األخرى،  الناحية  قائال:  من 

شكال   المكلف  الحكومة  رئيس  وأسلوب  بكالم  فوجئت  الجمهورية  "رئاسة 

 
 . 2021مارس/ آذار  18الحساب الرسمي الموثق لرئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري،  54

 /1372548629861445638?s=20https://twitter.com/saadhariri/status 
55France   24    ،مارس/ آذار   22عربي، لبنان: عون والحريري يفشالن مجددا في االتفاق على تشكيلة الحكومة الجديدة

2021 . 
 https://bit.ly/3fpGTxI 

 . 2021مارس/ آذار  22الحساب الرسمي الموثق لرئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري،  56

 https://twitter.com/saadhariri/status/1373992541352251393?s=20 
 المصدر السابق. 57

 https://twitter.com/saadhariri/status/1373993405055909891?s=20 
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ومضمونا"، كما نفى أنه أرسل تشكيال حكوميا يتضمن الثلث المعطل، وأشار إلى  

 58أنه أرسل "ورقة تنص فقط على منهجية الحكومة".

فع الحريري إلى أن يكشف عن الرسالة  وهو ما د

وتحوي   الرئاسة  من  وصلته  إنها  يقول  التي 

التشكيلة التي يقترحها الرئيس، فقام بنشر صورة  

 .59منها على حسابه الموثق على موقع تويتر 

يبدو أن الفراغ السياسي في لبنان سيستمر خالل  

االقتصادية   األوضاع  أن  واألهم  القادمة،  الفترة 

رهينة   ستظل  اللبنانيون  فيها  يحيا  التي  الطاحنة 

تعلي   أن  على  السياسية  النخبة  هذه  لتوافق 

الحزبية  المصالح  على  اللبنانية  المصلحة 

والشخصية الضيقة، وتأخذ من القرارات ما يساهم 

والمعيشية  االقتصادية  األحوال  تحسين  في 

   .للشعب

 الطائفية السياسية هي األزمة  ●

اب هذا المشهد المعقد، فمن الممكن تفسيره على أنه نتاج عن  وبالعودة إلى أسب

من  بأنه طائفي  وصفه  الممكن  من  والذي  لبنان،  في  السياسي  النظام  طبيعة 

الطوائف   بين  المحاصصة  على  قائمة  فيه  المناصب  إن  حيث  األولى،  الدرجة 

 والمذاهب الدينية والحزبية مختلفة. 

 
 . 2021مارس/ آذار    22وكالة األناضول التركية، "الثلث المعطل" بلبنان.. الحريري يتهم عون بالتمسك به والرئاسة تنفي،    58

 https://bit.ly/3sxsAel 
 . 2021مارس/ آذار  22الحساب الرسمي الموثق لرئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري،  59

 https://twitter.com/saadhariri/status/1374044404344885258?s=20 

 

يبدو أن الفراغ الســــياســــي في 

اـلـفـتر   ـخالل  ـــتـمر  ــيســ ســ ـلـبنــان 

ــا  القـادمـة    واأل م أن األو ـــ

ــادـية الـ احـنة التي يحـيا   االقتصــ

ــت ـل ر ينـة  فيمـا اللبنـانيون ســ

لتوافق  ي  النضبة الســـياســـية 

 لا أن دعلي المصــلحة اللبنانية 

 لا المصالت الح بية والشضصية 

ــيـقة  وـدأـخي من القرارا  ـما  الضــ

ــين األحوال   ــا م في دحســ يســـ

 االقتصادية والمعيشية للشعب

" 
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ال الطائف  اتفاق  النظام إلى  الدولي عام  ومرد هذا  المجتمع  ، 60  1990ذي رعاه 

عاما،    15وهو االتفاق الذي وصل إليه الحال بعد حرب أهلية بين الطوائف استمرت  

 وراح ضحيتها مئات اآلالف من اللبنانيين. 

سنوات    6ووفقا لالتفاق، فإن رئيس الجمهورية يأتي انتخابا من مجلس النواب لمدة  

الرئي  س من الطائفة المسيحية المارونية، وبالتوافق  قابلة للتجديد، على أن يكون 

 بين القوى السياسية والطوائف الممثلة في البرلمان. 

عددها   البالغ  النواب  مجلس  مقاعد  تقاسم  يتم  بين    128كما  مناصفة  مقعدا، 

المسلمين والمسيحيين، شرط أن يكون رئيس المجلس أحد أبناء الطائفة الشيعية  

 المسلمة، بينما يذهب منصب رئيس الوزراء إلى مسلم من الطائفة السنية.  

فقط، بل يمتد كذلك    وال يقتصر التقاسم الطائفي على مناصب الرئاسات الثالث

 إلى جميع المناصب الهامة في الدولة.

العسكرية   المخابرات  ومدير  مارونيا،  مسيحيا  الجيش  قائد  يكون  أن  بد  ال  فمثال، 

شيعيا، في حين يكون وزير الداخلية سنيا. هذا عالوة على أن هناك حصصا أخرى 

يحيين األرثوذكس  توزع للطوائف واألقليات األصغر عددا وحجما، مثل الدروز والمس 

 واألرمن. 

المناصب   اختيار  فإن  سابقا،  المذكورة  السياسي  النظام  تركيبة  من  يتضح  وكما 

 يكون على أساس طائفي، ال على أساس الوطنية والكفاءة والمقدرة فقط. 

وبالتالي، يكون من شبه المستحيل اتخاذ أي قرارات كبرى في المشهد السياسي  

السياس  الطبقة  ابتداء على أساس طائفي، دون أن تتوافق  المختارة  الحاكمة،  ية 

الشعب   لحق  خالص  قرار  إلى  الوصول  يجعل  ما  الخاصة،  أجندتها  طائفة  ولكل 

 اللبناني أمرا صعب المنال. 

 
 . 2005مارس/ آذار  10الجزيرة نت، نص اتفاق الطائف،  60

 https://bit.ly/3sD7Z8k 
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أنه   إال  السياسية،  الطائفية  إلغاء  على  نظريا  نص  الطائف  اتفاق  أن  حتى  -ورغم 

ئفية بلغت مستوى بالغا من لم يتم تطبيقه عمليا، حيث إن األجواء الطا  -اللحظة

   التعقيد يجعل من القضاء عليها أمرا عسير التحقق.

إنه   القول  الممكن  من  العسير  وعليه،  من 

الوصول إلى تشكيل حكومي مجمع عليه خالل  

الفترة القصيرة القادمة، إال إذا مورست ضغوط 

اللبنانية الحاكمة  النخبة  أو خارجية على  داخلية 

تجبرها على التركيز على مصالح الشعب وتحسين  

 حالته المعيشية. 

يكون  و الحكومة،  تشكيل  حال  في  حتى 

الذي  النظام  إن  حيث  شك،  محل  استقرارها 

يعتمد على الطائفية والمحاصصة هو نظام هش 

 إلى حد كبير. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من العسـير الو ـول  لا دشـكيل 

خـالل  مـجـمـع  ـلـيــل  حـكـومـي 

الفتر  القصــــير  القادمة   ال  ذا 

أو  ــة  ــفوط داخلي مورســــــ   ــ

ــة  ــاني اللبن ــة  النضب ــة  لا  ــارجي خ

اـلـترـكـي   ـ ـلا  ـدـجـبر ــا  اـلحــاـكمــة 

الشـــعب ودحســـين  لا مصـــالت  

 حالتل المعيشية

" 
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 الحالة التونسية 

 أزمة مستمرة  ●

آذار   الداخلية    2021ال جديد يذكر في شهر مارس/  السياسية  باألزمة  يتعلق  فيما 

التي تعيشها تونس، فاألزمة ال تزال على حالها بين رئيس الجمهورية قيس سعيد،  

 من جهة، وأغلبية البرلمان ورئيس الحكومة هشام المشيشي، من جهة أخرى.

ل الوزاري الذي قام به المشيشي  فالرئيس ال يزال مصرا على موقفه الرافض للتعدي

الثاني   كانون  يناير/  الشهر    61، 2021منتصف  نهاية  الشعب  نواب  مجلس  وأقره 

 .62ذاته

وحتى اللحظة، لم يستلم الوزراء المعينون مهامهم بسبب عدم استقبال الرئيس لهم  

خروقات   تشوبه  الوزاري  "التعديل  أن  بدعوى  أمامه،  الدستورية  اليمين  لتأدية 

 63. عديدة" 

تزداد تعقدا يوما بعد يوم، ويبدو   -بطول أمدها-إال أنه من الممكن القول إن األزمة  

 أن األمر بدأ يأخذ شكال من أشكال التحدي بين النخبة السياسية التونسية.

 قيس سعيد يشترط استقالة المشيشي  ●

إضافتهم   تمت  الذين  الوزراء  من  عدد  على  قاصرا  سعيد  اعتراض  كان  أن  فبعد 

أن   يبدو  بعضهم،  حول  تحوم  شبهات فساد  أن  يرى  أنه  بسبب  الوزاري  للتشكيل 

اعتراض الرئيس تخطى ذلك بكثير، ووصل إلى درجة أن يكون اعتراض الرئيس على  

 شخص رئيس الحكومة بحد ذاته.

 
61France   24    يناير/ كانون    16حقيبة،    12عربي، تونس: رئيس الحكومة هشام المشيشي يجري تعديال وزاريا واسعا يشمل

 . 2021الثاني 
 https://bit.ly/3dikDTK 

يناير/ كانون   26كومة المشيشي،  وكالة عربي سبوتنيك الروسية، البرلمان التونسي يمنح الثقة للتعديالت الوزارية بح  62
 . 2021الثاني 

 https://bit.ly/3uam3GW 
 . 2021فبراير/ شباط  3موقع قناة العالم، قيس سعيد يتمسك بعدم دعوة الوزراء الجدد ألداء اليمين الدستورية،  63

 ttps://bit.ly/2Pjsd8Jh 
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، أعلن نور الدين الطبوبي األمين العام لالتحاد العام  2021خالل شهر مارس/ آذار  

أ للشغل،  لبدء  التونسي  منصبه  من  المشيشي،  استقالة  يشترط  سعيد  الرئيس  ن 

 64الحوار الوطني الذي كان اتحاد الشغل قد دعا إليه إلخراج البالد من أزمتها. 

، بأن "انطالق  2021مارس/ آذار    6وصرح الطبوبي لصحيفة الصباح التونسية، في  

ئيس الحكومة  الحوار الوطني بات مرتبطا، حسب ما يصلني من إشارات، باستقالة ر 

 65من منصبه". 

في   ودورنا  قناعاتنا  من  وانطالقا  شغل،  كاتحاد  نحن  "لكن  قائال:  استدرك  لكنه 

ال   يستقيل.  أن  طرف  من  نطلب  أن  يمكن  ال  الفرقاء،  مختلف  بين  التوازن  إحداث 

 66نستطيع أن نطلب اليوم من رئيس الحكومة أن يستقيل". 

في ذات  -المنقولة عن الرئيس، أكد رئيس الحكومة  وفي رد سريع على التصريحات  

أنه "لن يقدم استقالته من منصبه"، مضيفا أن "ربط رئيس الجمهورية انطالق   -اليوم 

الحوار الوطني بتقديم استقالته هو، كالم ال معنى له"، كما أكد أن "استقالته غير 

 67مطروحة".

حاجة لالستقرار ولحكومة  كما أكد المشيشي أنه قال مرات عديد "بأن تونس في  

تستجيب لتطلعات الشعب، وأنه لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه البالد ومؤسساتها  

 68الديمقراطية واستحقاقات الشعب". 

الشعب   نواب  رئيس مجلس  الغنوشي  راشد  المشيشي، صرح  لموقف  وفي دعم 

 )البرلمان( ورئيس حركة النهضة التونسية، أن حركته "ضد استقالة المشيشي".

 
 . 2021مارس/ آذار  7األخبار العربية، تقرير إخباري: استقالة الحكومة التونسية تطفو على السطح من جديد،  64

 https://bit.ly/3u8VhyE 
 المصدر السابق. 65
 المصدر السابق. 66
 . 2021مارس/ آذار  6صحيفة العربي الجديد، رئيس الحكومة التونسية المشيشي: لن أستقيل،  67

 https://bit.ly/3do8rB1 
 المصدر السابق. 68
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يستقيل،   لن  أنه  يعلن  والمشيشي  للحوار،  المشيشي  استقالة  يشترط  سعيد  إذن، 

 والنهضة تدعم األخير في موقفه، وهو ما يزيد األزمة تعمقا.

 هل االنتخابات البرلمانية المبكرة هي الحل؟  ●

في ظل كل هذه المعطيات، بدأت أصوات تعلو 

برلمانية   انتخابات  إجراء  في  كامن  الحل  بأن 

الذي 69مبكرة  ما  األخرى،  الناحية  على  لكن   ،

نفس   البرلمانية  االنتخابات  تنتج  أال  يضمن 

التشكيلة مرة أخرى؟ وهو ما يجعل البالد تعيد  

 كرتها من البداية مرة أخرى.

رئيس الحكومة لن يستقيل، وأن  وبذلك يتضح أن 

الحل  المبكرة قد ال تكون  البرلمانية  االنتخابات 

  األكثر نجاعة في ظل قانون االنتخابات الحالي.

أنه ال   تثبت األحداث في تونس يوما بعد يوم 

كل  يعلي  بأن  إال  لألزمة  ممكن  سياسي  حل 

مصلحته   على  والشعب  الوطن  مصلحة  فصيل 

يقتن وأن  الضيقة،  تونس الحزبية  بأن  تيار  كل  ع 

لكل التونسيين، وأنه ليس بإمكان أحد إقصاء اآلخرين، وأن حل أي أزمة في جلوس  

كل الفرقاء على طاولة الحوار السياسي الهادئ الذي تكون فيه مصلحة الدولة 

 .والشعب هي الغاية الكبرى والهدف األسمى

 

 

 
 . 2021مارس/ آذار  6صحيفة العرب، انتخابات مبكرة إلخراج تونس من األزمة السياسية،  69

 https://bit.ly/3wnAadQ 

 

تثبـ  األحـداث في دون  يومـا  

ــي   اســ ـــي ل ال حـل ســ بعـد يوم أـن

أن   يعلي كـل ممكن لمتمـة  ال ـب

فصــيل مصــلحة الوطن والشــعب  

ــيقة   ــلحتل الح بية الضـ  لا مصـ

دون   ــأن  ب ــار  دي ــل  ك يقتنع  وأن 

ـلـي    وأنــل  ـتونســـــلـين   اـل ـلكــل 

بإمكان أحد  قصــا  ا خرين  وأن  

ــل   جلو  ك في  ــة  أتم أل  ــل  ح

الـحـوار  طــاولــة  الـفـرقــا   ـلـا 

الســـياســـي الماد  اليل دكون 

ـــعب   ــلـحة اـلدوـلة والشــ فـيل مصــ

والـ  اـلـكـبرى  اـلفــايــة  مــدف  ـ ي 

 األسما

" 
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 أزمة مطابقة في عهد الباجي قايد السبسي  ●

الرئيس  وفي   بين  مطابقة  أزمة  حدثت  فقد  شاهد،  خير  القريب  التونسي  التاريخ 

يوسف   عهده  في  الحكومة  ورئيس  السبسي،  قايد  الباجي  السابق  التونسي 

، أعلن الشاهد تعديال وزاريا شمل 2018الشاهد، ففي مطلع نوفمبر/ تشرين األول  

 70حقائب وزارية، من بينها حقيبة سيادية هي وزارة العدل.  10

ومن ثم أعلن الرئيس السبسي رفضه للتعديل الوزاري الذي أجراه الشاهد، وأعلنت  

المتحدثة باسم الرئاسة آنذاك أن الشاهد لم يتشاور مع الرئيس، وإنما أعلمه فقط،  

 71في ساعة متأخرة، بالتعديل الذي أجراه.

بـ   الذي   8وبعدها  الوزاري  التحوير  على  الشعب  نواب  مجلس  صادق  فقط،    أيام 

 ، ولم يلتفت إلى اعتراض السبسي. 72اقترحه يوسف الشاهد

الرئيس سعيد   الماضيين بين  كل ما سبق ذكره هو تماما ما حدث خالل الشهرين 

تصرف   هو  الموقفين  بين  المختلف  لكن  والبرلمان،  المشيشي  الحكومة  ورئيس 

 الرئيس بعد تصديق البرلمان.

متعمقة األزمة  أن  السبسي  الرئيس  رأى  لما  مصير    حيث  ترك  الشاهد،  وبين  بينه 

المجلس،  يد  في  اليوم  الحكومة  "مصير  وقال:  النواب،  مجلس  في  الحكومة 

نحن   التي  والدولة  المهنة  يقتضيه شرف  الدستور وما  يقتضيه  ما  ونتصرف حسب 

 73فيها".

 
70France   24    ،نوفمبر/   5عربي، تونس: تعديل وزاري يشمل عشر حقائب ورجل أعمال من األقلية اليهودية وزيرا للسياحة

 . 2018تشرين الثاني 
 https://bit.ly/31vpviL 

 . 2021نوفمبر/ تشرين الثاني  5ة، تونس.. السبسي يرفض التعديل الوزاري، ميركيقناة الحرة األموقع  71
 https://arbne.ws/2PLX8Kz 

72RT   ،2018نوفمبر/ تشرين الثاني  13عربي، تونس.. البرلمان يصادق على تعديل وزاري اقترحه الشاهد . 
 https://bit.ly/3cxyAOy 

 . 2018نوفمبر/ تشرين الثاني  8وكالة األناضول التركية، السبسي: ال وجود ألي خصومة مع رئيس الحكومة،  73
 https://bit.ly/2QMNBU5 
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الدستورية   الجدد يمينهم  الوزراء  الوزاري، أدى  التعديل  البرلمان على  ولما صادق 

 74جمهورية بكل سالسة في اليوم التالي مباشرة. أمام رئيس ال

ال شك أن الدولة التونسية اليوم بحاجة إلى موقف وطني جامع مماثل للموقف 

فيه   ويتنازل  أخرى،  رؤى  أو  أي مصالح  على  الوطن  فيه مصلحة  تعلى  المذكور، 

   .لتحقيق المصالح العليا للشعب التونسي

 

  

 
 . 2018نوفمبر/ تشرين الثاني  14وزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس البالد، صحيفة رأي اليوم، تونس.. ال 74

 https://bit.ly/3diEQsK 

 

التونـسية اليوم ال ـش  أن الدولة 

بـحاـجة  لا موقث وطني ـجامع 

مـماـرل للموقث الـميكور  دعلا 

ــلحــة الوطن  لا أل  ــل مصــ في

انل  مصـــــالت أو ريى أخرى  ويتـن

ــا  العلي ــالت  المصــــ لتحقيق  ــل  في

 للشعب التونسي

" 
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 العربي  االقتصاد  المحور الثالث:

الهيكلية   ىتكشف األزمات االقتصادية بشقيها الداخلي والخارجي، عن ضعف البن

تت ريعية،  اقتصاديات  إما  فهي  العربية،  بالتقلبات  ألالقتصاديات  كبير  بشكل  ثر 

لتؤدي   تأهيل مستمر  إلى  تحتاج  لديها مرافق ومؤسسات  أو  العربية،  االقتصادية 

 وظائفها على الوجه األكمل.

ألزمة   السلبية  التداعيات  استمرار  العربية،  االقتصاديات  عاشت  الشهر  هذا  وخالل 

وثمة  كور التعافي،  عدم  حالة  من  يعاني  العالمي،  االقتصاد  يزال  ال  حيث  ونا، 

 سيناريوهات مجهولة للسيطرة على الفيروس، أو الوقوف على طرق عالجه.

التوجه   أو  األزمة،  هذه  لمواجهة  مؤسسي،  عربي  عمل  غياب  ظل  في  ذلك  كل 

العربية، فكل ق االقتصاديات  بين  التعاون  لتقوية سبل  عمل  يواجه  لمجموعة  طر 

رونا وغيرها من التحديات وزمة الحالية لكألاألزمة بشكل منفرد، في حين تتطلب ا

للمواجهة   أزمة  مجموعات  وجود  األقل  على  أو  عربي،  تكتل  هناك  يكون  أن 

  وتخفيف األعباء عن اقتصاديات الدول العربية.

االقتصادية على   األزمة  بسبب  أالزالت  واليمن،  لبنان وسورية  شدها في كل من 

،  األوضاع األمنية والسياسية، كما أن الخليج ليس أحسن حاال من الناحية االقتصادية

مة التمويلية تكشف كل يوم عن توجه دول الخليج لالقتراض والبحث عن حلول  فاألز 

ضعف  أن  كما  المالي،  العجز  لسد  تمويلية 

أسعار   تعافي  عدم  ظل  في  النفطية،  العوائد 

بشكل كبير   ةالنفط، عمق من األزمة االقتصادي

في   األكبر  المظهر  وكان  النفطية،  الدول  في 

ه المحلية، وثمة  الجزائر هو استمرار انخفاض عملت

المطاف   نهاية  في  الجزائر  لجوء  من  مخاوف 

للتعويم، كما ال يزال العراق يعاني تراجع عملته، 

 وزيادة معدالت الفساد.

 

ــادـية  لا  الزاـل  األتـمة االقتصــ

نــان  ـب ـل ـمن  كــل  ــد ــا ـفي  أشــــ

وسـو ية واليمن  بسـبب األو ـا   

ة  كمـا أن  ـــي اســ ـــي ة والســ األمنـي

ـمن  حــاال  أحســــن  ـلـي   ـيس  ـضـل اـل

 الناحية االقتصادية

" 
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تعطل   أزمة  تداعيات  وهما  مهمتين،  قضيتين  على  الشهر  هذا  التقرير  ركز  وقد 

 الجزائر.المالحة بقناة السويس، وكذلك انخفاض قيمة العملة في 

 

  تداعيات أزمة تعطل المالحة بقناة السويس

، 2021مارس/آذار    23تعطلت حركة المالحة بقناة السويس يوم الثالثاء الموافق  

ا صباح  حتى  الجهود    29ثنين  إلواستمرت  نجاح  عن  أعلن  حيث  الشهر،  نفس  من 

  قناة ال  ممر   في  جنحت  التي "Ever Givenالمبذولة في تعويم السفينة الهولندية "

 في  السفن  تكدست  حيث  األزمة،  أيام  مدار   على  المالحة،  تعطيل  في  وتسببت

عدد السفن التي كانت تتنظر المرور في ظل    زاد  وقد   األزمة،  حل  أمل  على القناة،

 سفينة. 400هذه األزمة إلى ما يزيد عن 

منذ اللحظات األولى، ألقت األزمة بظاللها على االقتصاد العالمي، فكانت أولى  

حركة  انتابت  ثم  الدولية،  السوق  في  النفط  أسعار  ارتفاع  السلبي  التأثير  مظاهر 

بسبب كثيرة،  مخاوف  الدولية  انتهاء   التجارة  بمدى  الخاصة  الرؤية  وضوح  عدم 

 األزمة، فزادت أسعار الشحن وباقي الخدمات المتعلقة بالتجارة والنقل الدوليين. 

من التجارة العالمية، من حيث   بالمئة  12قناة السويس تستوعب نحو  والمعلوم أن  

مرور السفن الخاصة بنقل البضائع بين الشرق والغرب، والعكس، وبخاصة حركة نقل 

م انتظام  .. وكانت مخاوف عدالنفط من منطقة الشرق األوسط إلى آسيا وأوروبا

 أصحاب تسليم البضائع في مواعيدها تخيم على

  العالقة   السفن  ظهر   على  الموجودة  التجارات

  .السويس بقناة

الشحن  في  المتخصصة  المجالت  أحد  قدرت 

حركة المرور اليومية من التجارة العالمية بقناة  

بنحو   منها    9.6السويس  دوالر،   5.1مليارات 

للغرب، ونحو   لبضائع متجهة    4.5مليارات دوالر 

 

 12قنا  الســوي  دســتو ب نحو  

المـةة من التـجار  الـعالمـية  من   ـب

ــة بنقل  حيث مرور الســفن الضا 

ــقق والفر     ــائع بين الشــ البضـــ

والعك   وبـضا ـــــة حركـة نـقل 

ــقق  الشـــ مـنـ ـقــة  مـن  الـنـفـ  

 األوس   لا آسيا وأوروبا
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 السويس   بقناة  المالحة دوالر لبضائع متجه للشرق، وهو ما يعني أن تعطيل  اتمليار

 . دوالر  مليار   67.2 بنحو العالم  مستوى على بضائع حركة عطل أيام، 7 لمدة

وتعد قناة السويس، واحدة من أهم موارد النقد األجنبي بمصر، على مدار العقود  

الماضية، حيث تظهر البيانات الخاصة بالحكومة المصرية، أن إيرادات القناة حققت  

 . 2019ت دوالر في  مليارا  5.8مليارات دوالر، مقارنة بنحو    5.6نحو    2020في عام  

من الناتج المحلي، وكانت القناة   بالمئة  1.5ويمثل عائد المرور بقناة السويس نسبة  

، وكان المستهدف من هذه التوسعة  2015عمليات توسعة في عام    تقد شهد

إلى   السويس  إيرادات قناة  تزيد  أرض   13أن  يتحقق على  لم  مليار دوالر، وهو ما 

لق  تحقق  عائد  فأفضل  عام  الواقع،  في  كان  السويس  قيمة    2019ناة    5.8عند 

 مليارات دوالر. 5.6إلى  2020مليارات دوالر، وتراجع في 

حادثة جنوح السفينة الهولندية في قناة السويس، سوف يلقي بظالله  وبال شك أن  

السلبية على إيرادات قناة السويس، على األقل فيما يتعلق بتوقف إيرادات القناة  

خالل األيام السبعة التي تعطلت فيها. فضال عن تكاليف أخرى تخص عمليات تحريك  

تعويمها جهود  وكذلك  تقليل  السفينة،  على  المصرية  الحكومة  حرصت  وقد   ،

البيطرية   الرعاية  تقديم  مثل  السفن،  ظهر  على  الموجودة  البضائع  تجاه  خسائرها 

األعالف، حتى ال تتعرض   لألغنام الموجودة على ظهر أحد السفن، وكذلك تقديم 

  هذه األغنام للنفوق، ولكي ال تزيد فاتورة التعويضات.

الحديث عن  السابق ألوانه اآلن  وقد يكون من 

السفينة   جنوح  حادثة  عن  الناجمة  التعويضات 

هذه  يتحمل  من  أو  السويس،  بقناة  الهولندية 

الخاصة  الفنية  التقارير  لحين صدور  التعويضات، 

المس وجه  ؤ بتحديد  على  عملية ول  عن  الدقة 

التعويضات  تكون  وبالتالي  السفينة،  جنوح 

جنوح  بحادثة  الضرر  ألحق  من  حق  في  الزمة 

  السفينة.

 

حادثة جنو  الســــفينة المولندية 

في قنا  الـسوي   سـوف يلقي 

ــلبيــة  لا  يرادا    الســ ب اللــل 

قنا  الســـوي    لا األقل فيما 

ـقنــا    اـل رادا   ـبـتوـقث  ـي ـعـلق  ـت ـي

خالل األيام السبعة التي دع ل   

ــال    ن دكـاليث أخرى  فيمـا. فضــ

ــفيـنة   دضص  ملـيا  دحرـي  الســ

 وكيل  جمود دعويمما

" 
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طرح   عن  يتحدثون  بدأوا  السويس،  لقناة  المنافسة  المشاريع  أصحاب  أن  كما 

مشاريعهم لتشجيع التجارة الدولية للمرور من خاللهم، كبديل لقناة السويس، وهو  

وجود إمكانيات  صدر من قبل وزارة الطاقة الروسية، حيث صرح بـ" ما حدث من قبل م

كبيرة لزيادة حجم الشحن والنقل عبر الطريق البحري الشمالي، بعد تعطل المالحة  

 ".من الشحن العالمي بالمئة  12 في قناة السويس، والتي يمر عبرها 

 تهديدات مستقبلية 

، تشير إلى نجاح شبه كامل 2021آذار /مارس 29ثنين إلنباء الواردة يوم األرغم أن ا

األخرى   السفن  مرور  حركة  وأن  السويس،  قناة  الجانحة في  السفينة  تعويم  في 

سفينة، تنتظر أن تعود المالحة    400التي تنتظر في طابور طويل، ويزيد عددها عن  

نية  إلى طبيعتها بالقناة، إال أن األمر لن يمر مرور الكرام على صعيد المؤسسات المع

بالتجارة الدولية، فسيكون هناك إعادة تقويم فيما يتعلق بالمرور من قناة السويس، 

 رغم أنها التزال البديل األفضل لمرور التجارة الدولية من وإلى أوروبا وآسيا. 

قد   السويس  تحظى لكن  قناة  مرفق  إلدارة  بعد  فيما  التقويم  بتقديرات  عمليات 

التأم رسوم  تزداد  وبالتالي  وقد سلبية،  بالقناة،  العابرة  السفن  على  والشحن  ين 

استغالل كذلك  األمر  الحديث،    الدولية  بالتجارة  المعنية  المنشآت يتطلب  هذا 

بالقناة المرور  رسوم  في  بتخفيضات  على    ،بالمطالبة  السلبية  باآلثار  سيعود  ما 

 العوائد السنوية للقناة.

اة السويس على  كما يتطلب األمر سعي مصر الستعادة الثقة في مرفق قن

الصعيد العالمي، حتى تظل القناة محافظة على نسبة المرور بها للتجارة 

  القناة لمرفق العالمية، وذلك من خالل تصدير صورة إيجابية عن الشروط الفنية

  قناة إدارة فريق كفاءة  على التأكيد وكذلك.. الكبيرة الحاويات لمرور   وصالحياتها

  السفن العابرة.لدى  مشكالت أي مع للتعامل  وجاهزيته السويس،

رة إدا في ر للقصو  أوجه عدة  عن السويس بقناة كشفت أزمة السفينة الجانحةلقد 

المرفق، سواء فيما يتعلق بعدم توافر معدات مهمة لطبيعة عمل القناة، أو على  
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، فحسب تصريحات مهاب مميش الرئيس  زمةألمستوى تعامل إدارة المرفق مع ا

  كبرى، أوناش إلى نحتاج أننا أوضحت األزمة" السابق لمرفق قناة السويس،

وهي أوناش ال تمتلكها    الضخمة السفن على الكبرى، الحاويات ترفع أن تستطيع

 القناة حاليا". 

في حديثه "نحتاج أيضا لقاطرات   وأضاف مميش

أحجام  ألن  حاليا،  نمتلكها  التي  من  أقوى 

دائم  تحديث  وهناك  عمالقة،  أصبحت  السفن 

بناء السفن يجب أن تقوم الهيئة بتحديث    ،في 

  أسطول اإلنقاذ لديها".

اإلدارة  مستوى  على  األزمة  كشفت  كما 

ضرورة التعامل بشفافية مع األزمات، إذ ظلت 

عن   يئا القناة والحكومة المصرية ال تنشر شإدارة  

  األزمة، في حين كان اإلعالم األجنبي يتابع األزمة لحظة بلحظة.

 

 انخفاض قيمة العملة في الجزائر وتوقعات بتعويم قريب 

تستثن   لم  العربية،  تنتاب االقتصاديات  التي  العام  الضعف  أن حالة  يبدو  على ما 

وكا  النفطية،  الدول  وبخاصة  االقتصاديات أحدا،  تلك  ضعف  مظاهر  أبرز  من  ن 

حدث   كما  األجنبية،  العمالت  أمام  العربية  الدول  عمالت  قيمة  تراجع  العربية، 

 ، ومؤخرا في الجزائر. اوسوري ولبنان والعراق مصر، في

الدوالر   ب2021  شباط/فبراير   في جزائريا دينارا  132بلغ سعر  دينارا   127  ـ، مقارنة 

الدولية،    قالسو  في  النفط  أسعار   انهيار   أزمة  بداية  معو ،2020في أبريل/نيسان  

دينارا فقط. أي أن العملة المحلية في    83، كان سعر الدوالر  2014منتصف عام  

 .بالمئة  59بنسبة    2021وحتى فبراير/شباط    2014الجزائر تراجعت خالل الفترة من  

 

ــفينة الجانحة   ــف  أتمة السـ كشـ

ــوي   ن  ـد  أوجـل   بقنـا  الســ

للقـصور في  دار  المرفق  ـسوا  

فيمـا يتعلق بعـدم دوافر معـدا  

مممــة ل بيعــة  مــل القنــا   أو 

عــامــل  دار   ـد وى  ا مســــــت  ــل

 المرفق مع األتمة
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فيو مخاوف   في  المحلية  العملة  قيمة  انخفاض  استمرار  ظل ثمة 

 تستمر   بأن  البعض  يتوقع  حيث  المتبعة،  االقتصادية  السياسات بسبب الجزائر،

  لتطبيق  تمهيدا  األجنبية،  العمالت  أمام  المحلية  العملة  قيمة  تخفيض  في  الحكومة

 .التعويم  نظام

لع الجزائر  في  الموازنة  قانون  بيانات  الدوالر 2021م  اووفق  صرف  سعر  فإن   ،

 دينارا. 149إلى   2022دينارا، وقد يصل في عام  142سيكون بحدود 

بقدر ما يتعلق باألزمة االقتصادية    ةبانخفاض العملة المحليلكن األمر ال يتعلق فقط  

  حيث   الدولية،  األسواق  في  النفط  أسعار  التي تمر بها البالد، منذ وقوع أزمة انهيار 

  احتياطيات النقد األجنبي. من كبيرا قدرا الجزائر  فقدت

بلغ احتياطي النقد األجنبي    2013ففي نهاية  

قاعدة   201.3 أرقام  حسب  وذلك  دوالر،  مليار 

نك الدولي، ولكن البيانات الخاصة في  بيانات الب

هذا   2021فبراير/شباط   انخفاض  إلى  تشير 

مليار دوالر فقط ال غير، وهو   42االحتياطي إلى  

لعملة المحلية بالجزائر،  ا  أزمة  عن ما يعبر بوضوح

  بالدلل  السلعية  الواردات  أن  علمنا  ما  إذا وبخاصة

 مليار دوالر.  32تبلغ سنويا حوالي 

وإذا ما استمرت أوضاع احتياطي النقد األجنبي على ما هي عليه، من حيث حالة 

من  األول  الربع  نهاية  ففي  عامين،  خالل  احتياطياتها  الجزائر  تفقد  فقد  التراجع، 

مليار دوالر، وخالل عام تقريبا فقد االحتياطي    60كان رصيد االحتياطي عند   2020

 مليار دوالر. 20

تماسك  إلى  يؤدي  تحسن  حدوث  إلى  الجزائر  في  االقتصادية  األوضاع  تشير  وال 

األ العمالت  أمام  الوطنية  بسبب  العملة  المتوسط،  أو  القصير  األجل  في  جنبية 

 

ــتمرار   ثمـة مضـاوف في وـل اســ

انضفـا  قيمـة العملـة المحليـة 

الج ائر  بســـبب الســـياســـا   في 

االقتصـادية المتبعة  حيث يتوقع 

البعت بأن دســتمر الحكومة في  

ــة  المحلي ــة  العمل قيمــة  دضفيت 

أمـام العمال  األجنبيـة  دمميـدا  

 لت بيق ن ام التعويم
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استمرار انخفاض أسعار النفط، إذ ال يزال االقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على 

  .العوائد النفطية

األم  النقد وهو  اتفاق مع صندوق  لتوقيع  الجزائر  الطريق التجاه  يمهد  قد  الذي  ر 

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون   الدولي، للحصول على قروض خارجية، وإن كان 

  لن   وأنه قد قلل من تلك المخاوف المتعلق بشأن تراجع احتياطي النقد األجنبي،

  للجوء لالقتراض من الخارج. النقدية االحتياطيات قيمة انخفاض يدفعهم 

اتفاق مع صندوق  على  الجزائر  أقدمت  ما  وإذا 

لتطبيق   مضطرة  نفسها  فستجد  الدولي،  النقد 

التقشفية،   االقتصادية  اإلجراءات  من  مجموعة 

فضال عن إجراء تغييرات كبيرة في بنية االقتصاد  

تنفيذ   اإلجراءات  هذه  رأس  وعلى  الجزائري، 

الدعم،   وتقليص  للخصخصة،  سعر برنامج  وتحرير 

العملة   لتعويم  بقوة  سيمهد  ما  وهو  الصرف، 

 المحلية. 

أو  اقتصادية،  خطط  وجود  عن  الحديث  ورغم 

إيجاد اقتصاد متنوع ال يعتمد على  العمل على 

تحسن   مع  تتبخر  ما  سرعان  الحلول،  هذه  أن  إال  السوق أالنفط،  في  النفط  سعار 

 العقود الماضية. الدولية، وهو أمر عاشته الجزائر غير مرة على مدار 

إلى   االقتصاد  تحويل  في  الجزائر،  في  االقتصادية  لألزمة  الحل  ويكمن 

 . عقود منذ  االقتصاد  يعيشها التي الريعية الحالة عن والتخلي إنتاجي، اقتصاد 

بشكل   الدولية  االقتصادية  للتقلبات  عرضة  البالد  يجعل  الريعي،  االقتصاد  فوضع 

احتياطي النقد األجنبي، التي تتهاوى في ظل اختالل الميزان  كبير، وال تفيد أرصدة  

 التجاري للبالد، بسبب تراجع عوائد الصادرات النفطية.

 

ال دشـير األو ـا  االقتصـادية في 

ــن يؤدل   الج ائر  لا حدوث دحس

ــ  العملـة الوطنيـة   لا دمـاســـ

فـي   يــة  ـب األجــن عـمـال   اـل أمــام 

ــ     المتوســ أو  ــير  القصــ ــل  األج

بســبب اســتمرار انضفا  أســعار  

ــاد  االقـتصــــ يـ ال  ال  الـنـفـ    ذ 

الج ائرل يعتمد بـشكل كبير  لا 

 د النف ية.العوائ

" 

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                             

 

 

   
 
49 

صالح اقتصادي حقيقي في الجزائر، ال يعتمد على إفالبد من  وليس هذا فحسب،  

جندة صندوق النقد الدولي، التي تركز فقط على النواحي النقدية والمالية، ولكن  أ

من األخذ في االعتبار بمزيد من األهمية التركيز على الجانب اإلنتاجي، وإعطاء  البد  

العام القطاع  إهمال  دون  الخاص،  للقطاع  معتبرة  إدارة مساحات  يجب  بل   ،

مؤسسات القطاع العام وفق معايير اقتصادية، والتخلص من مظاهر الفساد داخل 

 هذا القطاع.

طنية لتوظيف االستثمارات األجنبية في  وثمة أمر مهم وهو ضرورة وجود أجندة و

ضوء احتياجات التنمية، وبخاصة القطاعات اإلنتاجية الصناعية والزراعية، إذ المالحظ  

نشاط   وهو  السيارات،  تجميع  مجال  في  االستثمارات  بعض  استقدمت  الجزائر  أن 

  قيمته المضافة شديدة الضعف، ألن هذه االستثمارات ال تستجلب تكنولوجيا، وتركز 

تكوين  في  المحلية  المساهمات  توسعة  في  تساهم  وال  المحلي،  السوق  على 

  السيارات.

ضوء  في  االستثمارات  هذه  تكون  أن  والبد 

رؤوس   صعيد  على  ليس  محلية،  مشاركات 

األموال فقط، ولكن على صعيد مراكز البحوث 

 والجامعات، من أجل توطين التكنولوجيا.

الضروري اإلشارة إلى زيادة جهود مكافحة ومن  

الفساد في الجزائر، فمؤشرات مدركات الفساد 

  ل لمنظمة الشفافية الدولية، تبين أن الجزائر ال يزا 

رغم  الفساد،  مكافحة  في  متأخرة  مرتبة  يحتل 

، حيث حصلت على 2020تحسن وضعها في عام  

من    36 درجات   100درجة  إجمالي  هي  درجة 

 دولة.  180من بين  104المرتبة  المؤشر، وحلت في

وقد يكون وراء هذا التحسن في وضع الجزائر على مؤشر مدركات الفساد، الحراك  

، والذي أدى إلى تغيرات 2019الذي شهدته البالد على مدار الشهور األخيرة من  

 

اقتصــــــادل   ــال   ــد من   ــ فالب

ــد   ـيـعـتم ال  اـلـج اـئر   ـفي  ـحـقـيـقي 

ــد   ق ـن اـل أجـنــد   ـــــنــدوق  ـلا  ـ 

ـ ـلا   ـفـق   ـدرـك   اـلـتي  الــدوـلي  

النواحي النقدية والمالية  ولكن 

الـبد من األـخي في اال تـبار بم ـيد  

كي   لا الـجاـنب من األ مـية التر 

ا رتــاجي  و   ــا  مســـــاحــا   

دون   اـلضــا    ـلـق ــا   ـل ر   ـب ـت ـمـع

   مال الق ا  العام
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المس انتخابات، ووضع مجموعة من  التحقيق  ؤسياسية وإجراء  السابقين قيد  ولين 

  جرائم تتعلق بممارسة الفساد.بتهم ارتكاب 

وسوف تظهر الفترة القادمة، إن كانت جهود مكافحة الفساد، مجرد إجراء لتسكين  

 للوصول بالجزائر إلى وضع أفضل في مجال الشفافية.   إستراتيجيةالحراك، أم هي 
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  المحور الرابع: الحالة الفكرية

في اليوم العالمي للشعر.. األول: "يتناول المحور الفكري لشهر مارس موضوعين، 

ار/ مارس من كل عام  ذآ  21يوافق  مفهوم الشعر ودوره في حياة الفرد والمجتمع"  

أهم   باعتباره من  الشعر  إلى معرفة مفهوم  يدعونا  للشعر، وهذا  العالمي  اليوم 

الفنون األدبية، وكذلك دوره في حياة الفرد والمجتمع، وإذا كان هناك من يرى  

له غرض فني بحت، فإنه على الجانب اآلخر هناك من يرى أن للشعر رسالة    أن الشعر 

 يضطلع بها في الحياة.

النفس   ودفع  والجمالية،  اإلنسانية  القيم  تعزيز  المجتمع  في  أدواره  أهم  فمن 

البشرية إلى الصمود في وجه العقبات والتحديات التي يمر بها اإلنسان في هذه  

 الحياة.  

"وا وأثرها"لثاني:  مفهومها  النسوية:  للمرأة..   العالمي  اليوم  يوم    في  يخصص 

الثامن من مارس كل عام لالحتفال باليوم العالمي للمرأة، والشك أن ذلك انتصار  

بدايته    ،للمرأة في  وكان  الغرب،  في  "النسوية"  لمصطلح  ظهور  أول  كان  وقد 

الواقع   الظلم  من  المرأة  تحرير  إلى  هذا  يسعى  تحول  الوقت  بمرور  لكنه  عليها، 

باختالف   جديدة،  مفاهيم  إلى  المصطلح 

الشذوذ   حد"  إلى  وصل  أن  إلى  االتجاهات، 

"النسوية"  هذه  فيه  تنادي  الذي  الفكري" 

األنثى  حول  وأنها  بالتمركز  عن ،  منفصل  كيان 

كوني   صراع  وفي  ذاتها،  حول  متمركزة  الذكر، 

   تاريخي معه.

المصطلح   هذا  انتقل  العربي،  ثم  الوطن  إلى 

بالفكر   المتأثرة  النسوية  الحركات  فوجدنا 

اإلسالمية"  "النسوية  مصطلح  ظهر  ثم  الغربي، 

 

لــمصـــــ ــلــت  كــان   وــمــور  أول 

ــويــة" في الفر   وكــان   "النســ

ــعا  لا دحرير  ــل يســ ــدايت ب في 

المرأ  من ال لم الواقع  ليمــا  

بمرور الوقــ  دحول  ــيا   ــل  لكن

ــ لت  لا مفا يم جديد     المصــ

أن  االـدجــا ــا    ـلا  بــاـخـتالف 

و ل  لا حد" الشيوذ الفكرل"  

اليل تنادل فيل  ي  "النسوية" 

 بالتمرك  حول األرثا

" 
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بش ثقافته  أالمختلف  يفرض  أن  يريد  الغرب  في  العلماني  االتجاه  أن  شك  وال  نه. 

هو   النهائي  والهدف  واإلسالمية،  العربية  المجتمعات  على  "العولمية"  ورؤيته 

القيم واألديان، والفطرة التفكك األسري، ون الذي هو ضد  شر اإلباحية والشذوذ 

 تحت مظلة "الحرية".  -كذبا  -السوية، وكل ذلك يتم الترويج له  

أوال: بمناسبة اليوم العالمي للشعر.. مفهوم الشعر ودوره في حياة الفرد 

 والمجتمع 

حيث اعتمد في أثناء الدورة الثالثين    ،للشعر   العالمي  باليوم  سنويا اليونسكو تحتفل

 كل   من  مارس /آذار   21  يوم  إعالن –بباريس    1999التي عقدت في عام    -لليونسكو  

 .للشعر  عالميا يوما عام

في كافة    -في تعزيز إنسانيتنا المشتركة، بدعوى أن جميع األفراد    فللشعر أثر كبير 

 يتشاطرون ذات التساؤالت والمشاعر.  -أرجاء العالم 

كما أثبت الشعر الذي يعد حجر األساس في الحفاظ على الهوية والتقاليد الثقافية  

العصور    -الشفهية   مر  للثقافا  -على  األكثر عمقا  التواصل  الفائقة على  ت قدرته 

 المتنوعة. 

ووفقا لمقرر اليونسكو، فإن الهدف الرئيس من ذلك هو دعم التنوع اللغوي من  

خالل التعبير الشعري، وإلتاحة الفرصة للغات المهددة باالندثار بأن يستمع لها في  

 مجتمعاتها المحلية.  

وعالوة على ذلك، فإن الغرض من هذا اليوم هو دعم الشعر، والعودة إلى التقاليد  

ت الشعرية، وتعزيز تدريس الشعر، وإحياء الحوار بين الشعر والفنون  الشفوية لألمسيا

جذابة   صورة  رسم  أيضا  منه  الهدف  أن  كما  وغيرهما،  والرسم  كالمسرح  األخرى 
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للشعر في وسائل اإلعالم، بحيث الينظر إلى الشعر بعد ذلك كونه شكال قديما من 

  .75أشكال الفن

كنة واختالف المجتمعات وتعددها، حاجة لقد ظل الشعر على امتداد األزمنة واألم 

إنسانية أساسية ال يمكن إنكارها أو التهوين من شأنها. فهو فن ال يمتاز بالعراقة  

والريادة والفرادة فحسب، بل إنه يشكل مصدر معارف ومستودع قيم، وهو ما بوأه  

  .مكانة الذاكرة في ثقافتنا العربية

الشعري اإلنساني في مختلف الثقافات، وجدنا أنه كان  وإذا ما قلبنا مليا التراث  

أو   تعليمية  أو  ثقافية  أو  سياسية  أو  اجتماعية  بمهمة  يضطلع  العصور  مر  على 

 .76دينية 

وظيفة   حول  والنقاد  الشعراء  اختلف  وقد 

)  ،الشعر  شيلي  بيش  بيرس   -   1792وأكد 

الثقافي  1822 للتغيير  "آلية  الشعر:  أن  م( 

كما  االجتماعية".  والمعايير  القيم  في  وللتأثير 

 -  1888ذهب الشاعر اإلنجليزي تي إس إليوت ) 

تختلف 1965 الشعر  "وظيفة  أن:  إلى  م( 

 باختالف العصر".  

وفي الشعر العربي، منذ العصر الجاهلي وحتى  

ن لم يتخل الشاعر العربي عن البعد العصر الراه

للقصيدة أحد    كما  فالشعر .   الوظيفي  يقول 

: "يصور حياة العرب  م(  934هـ /    322ت  أشهر النقاد العرب قديما، وهو ابن طباطبا ) 

 
 day-poetry-https://www.un.org/ar/observances/world  موقع األمم المتحدة       75
الشرالسائل    76 زمن  في  دورالشعراء  موسى،  آمال  د 
 1237606https://aawsat.com/home/article/ 

 

ــداد  امت ــعر  لا  الشــ وــل  ــد  لق

واخــتــالف   واألمــكــنــة  األتمــنــة 

ــاجــة   ودعــدد ــا  ح المجتمعــا  

 نسانية أساسية ال يمكن  نكار ا  

ــأ نما. فمو فن أو التموين من شــ

والــريــاد    بــالــعــراقــة  يــمــتــات  ال 

والفراد  فحســب  بل  نل يشــكل 

مصـــدر معارف ومســـتود  قيم  

و و ـما بوأ  مـكاـنة اـلياكر  في 

 ثقافتنا العربية

" 
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والحاالت المتصفة في خلقها من حال الطفولة إلى حال الهرم، وفي حال الحياة 

 زون مقفى يدل على معنى". إلى حال الموت". والشعر عنده: "كالم مو

أما في العصر الحديث، فقد اتفقت نظرة بعض األدباء مع ما ذهب إليه المتقدمون،  

 ( )1937-1880فالرافعي  حسين  وطه  أن    -مثال   -(  1889-1973(،  إلى  يذهبان 

الشعر، هو: "الكالم المقيد بالوزن والقافية، والذي يقصد به إلى الجمال الفني". 

 ة مع نظرة المتقدمين. وهذه النظرة متفق

لكن الرافعي يضيف في تعريف الشعر أنه: "معنى لما تشعر به النفس، فهو من  

خواطر القلب إذا أفاض عليه الحس من نوره انعكس على الخيال، فانطبعت فيه  

. وجعل للشعر غاية هي "التأثير"،  77معاني األشياء، كما تطبع الصورة في المرآة"  

 السلوك. وهذه وظيفته. الذي يعني تغييرا في االتجاه، وتحوال في 

كالهما يعين اإلنسان    ،يشبه الدين  –كما يقول الرافعي    –فاألدب من هذه الناحية  

على االستمرار في عمله. وكالهما قريب من قريب، غير أن الدين يعرض للحاالت  

النفسية ليأمر وينهى، واألدب يعرض لها ليجمع ويقابل، وذلك وحي اهلل إلى الملك  

 .78وهذا وحي اهلل إلى البصيرة إلى إنسان مختار  إلى نبي مختار،

لقد ظل للشعر دوره الرائد في حياة الفرد والمجتمع العربي، وإن لم يعد يحتل هذه 

المكانة كما كان من قبل ألسباب عديدة، أهمها انشغال األفراد في هذا العصر  

يستمتع به  بالعلوم في كافة المجاالت، كما أن الشعر لم يعد الفن الوحيد الذي  

الفنون   الناس، وأنواع  والمسلسالت،  والروايات،  والقصص  المسرحيات  فهناك 

  .األخرى

 
الثالثة  77 )السنة  نقدية  إضاءات  حامد صدقي،  والعقاد.  الرافعي  عند  الشعر  العاشر-مفهوم  - العدد 

 (. 2013حزيران 
 السابق نفسه.   78
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الكافي  الوقت  العربي  للمواطن  يعد  فلم  الحياة،  في  منافس  له  أصبح  فالشعر 

والهواة المتخصصين  بعض  لدى  إال  بالشعر كما كان سابقا،  وقلة من   لالستمتاع 

 الناس. 

د مشكلته في قلة من يستمع إليه فقط، بل في نوع كذلك فإن الشعر اآلن لم تع

الشعر، فهناك الشعر العمودي، والشعر الحر أو ما يسمى شعر التفعيلة. وال شك 

أن أذواق الناس وثقافتهم في العالم العربي ، لم تعد كما كانت من قبل، فقد قل  

دة إال االهتمام باآلداب عموما والشعر خصوصا. فالصحافة األدبية لم تعد موجو

عموما    –نادرا، وكذلك المسابقات الشعرية والروائية، والفنية بشكل عام. فاإلبداع  

  ال يثمر إال في تربة الحرية. –

السريع،   الحياة  بإيقاع  اليوم  الناس  انشغل  لقد 

ووسائل   والمحمول  اإلنترنت  يعني  الذي 

إلى   باإلضافة  بأنواعها،  االجتماعي  التواصل 

أنواع الفنون المرئية ، كل ذلك أدى إلى ضعف 

 اهتمام الناس بالشعر والشعراء. 

هو اللسان الذي يعبر عن غم ذلك يبقى الشعر  ر و

الذي   الشعب  ضمير  عن  ثم  ومن  الشاعر،  ضمير 

ينتمي إليه هذا الشاعر، وأنه وسيلة من وسائل  

أي  المقاومة   أو  تحد،  أي  وجه  في  والصمود 

عائق يصادف اإلنسان مهما كان، وأنه الطريقة  

جانب   إلى  الشعب  وحضارة  ثقافة  تظهر  التي 

  .79باقي أنواع الفنون واآلداب

 
 atmonawa3-https://wiki.kololk.com/wiki65716 أهمية الشعر وفائدته.     79

 

ــعر دور  الراـئد في  لـقد ـول للشــ

اـلـعرـبي    واـلـمـجـتـمع  اـلـفرد  ـحيــا  

ة  ل  ـي  المكـاـن و ن لم يعـد يحـت

ــا    ــب ــل ألســ قب ــان من  ك ــا  كم

ـــفال   األفراد ـ دـيد   أ مـما انشــ

ــالعلوم في  ب ــر  في  ــيا العصــ

ــعر   كافة المجاال   كما أن الشــ

الــيل   الـوحـيــد  الـفـن  يـعــد  لـم 

ـفـمنــاك   نــا    اـل بــل  ـمـتع  يســـــت

المسرحيا  والقصص والروايا   

والمســــلســــال   وأنوا  الفنون 

 األخرى

" 
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وإن دل تأثير الشعر على شيء، فإنما يأتي ليؤكد أن الشعر األصيل المميز ببالغته  

البديعة يؤثر في النفس، ويثير  ورقة لفظه وحسن سبكه واشتماله على الخصائص  

 العواطف ويمضي بالسامع إلى حيث يقصد الشاعر.   

توجيه   القدرة استطاعة تمكنه من  يمتلك من  يقول  بما  المؤمن  الصادق  فالشاعر 

المجتمع والتأثير فيه، وهو يعكس ما في أصغريه قلبه ولسانه، وربما كان في هذا 

   80 .من التأثير ما هو أقوى وأمضى من كل سالح

 ثانيا: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ..  "النسوية: مفهومها وأثرها"

 النسوية الغربية: 

عن  للدفاع  قامت  التي  النسوية  الحركة  كانت 

كة إيجابية، رغم قضايا المرأة في التيار األول حر 

أفكارها  بعض  على  المالحظات  وجود 

والفكر   للمرأة  قدمت  فإنها  ومنطلقاتها، 

اإلنساني دفعة جيدة ومهمة في سبيل مراجعة 

يلف  كان  الذي  واإلجحاف  والحيف  االعوجاج 

بالعدالة   تمتعهن  دون  ويحول  النساء  حقوق 

إيجابية وفاعلة  واإلنصاف ومشاركتهن مشاركة 

المجتمع بناء  الرسالة وحمل  في  ألداء  العامة  الحياة  إلى  وخروجهن  البشرية،  ات 

األمانة بجانب الرجال دون تقليل من دورهن وال إجحاف لحقوقهن، ودون تمردهن 

على أدوارهن الطبيعية الخاصة والتي لها الدور األعظم في سعادة البشرية، ورقي  

  .81المجتمعات وتمتعها بالرفاهية واالستقرار واألمن

 

 
 https://www.balagh.com/article  تأثير الشعر في النفس وانعكاسه على المجتمع   80
 .148مثنى أمين الكردستاني. حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر. ص   81

 

ــادق المؤمن بـما  ــا ر الصــ ـفالشــ

يقول يمتل  من القدر  است ا ة 

مـع  مـجــت اـل وجـيــل  ـد مـن  مـكـنــل  ـد

والتأرير فيل  و و يعك  ما في 

أ ـفريل قلبل ولسـانل  وربما كان 

في ـ يا من الـتأرير ـما  و أقوى 

 وأمضا من كل سال   

" 
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الجنسية"،   لكن بـ"الثورة  سمي  ما  حدث  الماضي  القرن  من  الستينيات  فترة  في 

األسرة وتفككت  الجنسية،  الحريات  فسادت  تماما،  الغربية  المجتمعات    ،وتغيرت 

وكانت نهايات القرن التاسع عشر بدايات لظهور حركات نسوية منظمة في العالم 

وأميركا وبريطانيا  فرنسا  في  وخصوصا  فيمينيزم  ،   الغربي،   " مصطلح  وظهر 

Feminism ."الذي يترجم إلى "النسوية" أو "النسوانية" أو "األنثوية " 

واألنانية   واإلباحية  العلمنة  درجات  تصاعد  ومع 

من  الكثير  تحولت  ما  سرعان  الفكري،  والتخبط 

وشمولية   هدامة  حركات  إلى  فصائلها 

حدود   تجاوزت  متطرفة،  اختصاصها وراديكالية 

خاصة   أيديولوجيا  عن  الحديث  إلى  وقضاياها 

ة، وبدأت أبالمرأة. بل حتى مجتمعات خاصة بالمر 

واألخالق  العدالة  مع  تتعارض  مطالبات  تتبنى 

والقيم واألديان، وتؤدي إلى الفوضى والعبث  

األسرة  وتستهدف  االجتماعي،  األمن  وتهدد 

متاهات  في  المرأة  وتدخل  األطفال،  وحقوق 

  .82لها أول ، وال آخر لها وظلمات

وعالقات   المرأة  بقضية  خاصة  فلسفية  مدرسة  عنوان  النسوية"  مصطلح"  وأصبح 

الحركة، وأصبحت مدارس متعددة وتيارات   الجنسين، وقد توسعت وتشعبت هذه 

  .ليبرالية ودينية وشيوعية ووجودية ودنيوية وراديكالية متطرفة

عمارة   محمد  الدكتور  اهلل    -ويرى  بذلك    - رحمه  االهتمام  علينا  يفرض  الذي  أن 

نحن   علينا  يفرض  مهيمنة،  كحضارة  الغرب،  أن  هو  الفكري،  المسلمين    –الشذوذ 

عندما   –والشرقيين   وذلك  والفلسفات،  األفكار  تلك  جنون  العالم  كل  وعلى 

  ،متحدة التي يسيطر عليهايعولمها، ويضع عليها أختاما وشعارات وأعالم األمم ال

 
 . 19. المواثيق الدولية وأثرها في هدم األسرة . رسالة دكتوراة . ص د. كاميليا حلمى 82

 

ـــتـيـنيــا  من  الســ فـتر   لـكن في 

ــمي   ــي حدث ما سـ الققن الما ـ

ــ"الثور  الجنســـية"  ودفير    بــــــ

مــامــا   ـد يــة  رـب ـف اـل ـمعــا   ـجـت ـم اـل

ــة   ــي الجنســ ــا   الحري فســــــاد  

ــ    وكــان ــر    فـكـكــ  األســـ وـد

الققن   ــا   ــر نمــاي ــع  شــ ــاســ الت

ة  ــوـي ا  ل مور حركـا  نســ داـي ـب

رـبي   ـف اـل م  عــاـل اـل ـفي  ـمـن ـمــة 

وخصــو ــا في فرنســا وبري انيا 

 وأميركا

" 
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حيث استولت الحركة األنثوية الغربية المتطرفة على لجنة المرأة فيها، ونجحت في 

صياغة الشذوذ ضمن مواثيق دولية، وأصبح هذا الشذوذ السلوكي والفكري جزءا  

 .83من المنظومة الغربية التي يراد فرضها بالعولمة على العالمين 

مصطلح   ظهر  "حركة Feminismم  "فيمينيز لقد  مصطلح  محل  ليحل  "النسوية"،   "

هناك فرق بين "حركة تحرير  تحرير المرأة والدفاع عن حقوقها" كأنهما مترادفان. و 

اجتماعية،   حركة  هو  األول  فالمصطلح  األنثى"،  حول  التمركز  و"حركة  المرأة"، 

تدافع عن  بمعنى أنها تدرك المرأة باعتبارها جزءا من المجتمع، ومن ثم تحاول أن  

اإلطار  خارج  األنثى  مع  فيتعامل  الثاني،  المصطلح  أما  المجتمع.  داخل  حقوقها 

االجتماعي، كأنها كائن قائم بذاته. أو "حركة التمركز حول األنثى". فلسنا هنا أمام 

رؤية   أمام  وإنما  الثقافية،  حتى  أو  واالقتصادية  االجتماعية  المرأة  حقوق  قضية 

نابعة من   متكاملة  متمركزة  معرفية  الذكر،  عن  كيان منفصل  األنثى  بأن  اإليمان 

  حول ذاتها، وفي صراع كوني تاريخي معه. 

ويقول د. عمارة في هذا الشأن: "لقد ثبتت هذه 

النزعة األنثوية مبدأ الصراع بين الجنسين اإلناث 

انطالقا من دعوى العداء والصراع هما    ،والذكور 

على  ثورة  إلى  ودعت  بينهما،  العالقة  أصل 

الدين، وعلى اهلل، وعلى اللغة، وعلى الثقافة، 

بتعميم والتا واألعراف،  والتقاليد  والعادات  ريخ، 

األنثى  فيه  تتمحور  عالم  إلى  وإطالق! وسعت 

عالم  عن  كامال  استقالال  مستقلة  ذاتها  حول 

إلى  دعت  ذلك،  تحقيق  سبيل  وفي  الرجال، 

ال   مبلغا  اإلغراب  في  وبلغت  واالنحالل،  التحرر  وإلى  النساء،  بين  السافر  الشذوذ 

جعل هذه النزعة األنثوية المتطرفة كارثة على األنوثة،  يعرف الحدود! األمر الذي  

 
عمارة   83 د. محمد  الجندر. مقدمة  إلى  المساواة  من  المرأة  تحرير  حركات  الكردستاني.  أمين  مثنى 

 للكتاب . 

 

أ ـبت مصـ لت" النسـوية"  نوان 

مدرســة فلســفية خا ــة بقضــية 

ــين  وـقد   المرأ  و الـقا  الجنســ

دوســع  ودشــعب   ي  الحركة  

مـتـعــدد    مــدار   ــبـحــ   وأ ـــ

وديارا  لهبرالية ودينية وشيو ية  

ووجوديــة ودنيويــة وراديكــاليــة 

 مت رفة.
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إذا انتصرت    –ووباال على المرأة، وعلى االجتماع اإلنساني بوجه عام، بل وجعلها  

 .84مهددة للوجود اإلنساني ذاته –وعمت 

 

 النسوية العربية 

تاريخي   سياق  وفق  الغرب  في  بداية  ظهرت  للمرأة  التحررية  الدعوة  كانت  وإذا 

هذه  امتدت  االستعماري  الغربي  التوسع  مع  فإنه  معين،  وثقافي  واجتماعي 

 الحركة لتشمل باقي الدول في الوطن العربي.  

تخرج  ومما   أنها  العربي  الوطن  في  النسوية  الحركات  خطاب  على  لوحظ 

، وكانت  ولمية" فيما يخص قضايا المرأة واألسرة كذلكبمصطلحات ومفاهيم "ع

أخرى   لجداالت  مثيرة  والحضارية  الثقافية  الخصوصيات  متجاوزة  المفاهيم  هذه 

المدني  العمل  وسياسات  برامج  إليها  ستستند  التي  المرجعية  األطر  مع  خصوصا 

 والرسمي في مجال تطوير وتحديث وضع المرأة. 

وذلك يعني أن المرجعية واألجندة الغربية تربط  

الثقافة  من  باالقتراب  والتحديث  التنمية 

الغربي   الحداثي  العلماني  المادي  والنموذج 

السائلة المعرفية  للنظام   والمنظومة 

 .85العولمي 

 

 

 

 
 السابق نفسه. 84
؟     85 جديدة  عربية  نسوية  إلى  حاجة  ثمة  هل 

https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous /2017 /4 /19 

 

ـخ ــا    ـ ـلا  ـحركــا  ـلوـحع  اـل

النسـوية في الوطن العربي أنما 

وـمفــاـ ـيم   ـــ ـلحــا   ـبمصــ ـدـضرج 

" ولميــة" فيمــا يضص قضـــــايــا 

 المرأ  واألسر  كيل 

" 
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 النسوية اإلسالمية 

على  الواقع  الظلم  أشكال  ضد  متدينة،  نسوية  أوساط  في  المصطلح  هذا  ظهر 

المرأة، مع السعي إلى إيجاد حلول تنبثق من الشريعة اإلسالمية نفسها، بعيدا عن  

اعتراضات استنساخ حلول خارجية ال تصلح للبيئة الشرقية. لكن ذلك التوجه القى  

 شديدة، بوصفه تقليدا أعمى للثقافة الغربية.

النساء   بين  من  نجد  حين  ففي  ومعارض.  مؤيد  بين  ما  بشأنه  الناس  واختلف 

رفض هذا التوجه  ت دافع عن هذا التوجه، نجد على الصعيد اآلخر من  تالمسلمات من  

جد من  عترف بشيء اسمه" النسوية اإلسالمية". وال يوتهاجم هذا االتجاه، وال  تو

 .86وجهة نظرهن إال نسوية واحدة هي النسوية الغربية وربيبتها العلمانية 

المسيري أن التعامل األمثل مع قضية  ب  وفي سياق متقارب يرى الدكتور عبدالوها 

"التحرير النسوي" يجب أن يكون بدراسة األمر "وفق نموذجنا المعرفي ومنظومتنا 

 يسبق فيها المجتمع واألسرة، الفرد والمادة.  القيمية"  التي

حسب  -فالطريقة األنسب لمحاربة )الطغيان/اإلهمال( الذكوري ضد األنثى يتجلى  

في سحب الرجل نحو األسرة وواجبه المجتمعي، وليس بإخراج األنثى من   -كالمه

سياقها ووضعها في مقابلة تنافسية معه، ألن في هذه الحال ستتفكك األسرة،  

كما أن األسرة   ،محورية بالنسبة لألمة و سيؤثر ذلك في الدور المنوط باألمة  وهي

هي الحلقة الوسيطة بين الفرد والمجتمع التي يتحول بدونها لمجموعة من العناصر 

 .87المتنافرة

"اإلسالم دين الفطرة، فكل ما شهدت   إنيقول العالمة محمد الطاهر بن عاشور  

سلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم، وكل ما الفطرة بالتساوي فيه بين الم

 
86https://arabi21.com/story/1165564/     النسوية اإلسالمية ما مدى تلبيتها لحاجات المسلمات؟ 

أصيلة    87 ثقافة  أم  للغرب  تقليد  اإلسالمية  النسوية 

https://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2017/9/6                    
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أحكام متساوية   بمعزل عن فرض  فالتشريع  فيه،  البشرية  بتفاوت  الفطرة  شهدت 

  ."فيه

يقول يحتاج    :ثم  إال عند وجود مانع، فال  يتخلف  التشريع أصل ال  "فالمساواة في 

م عن  البحث  إلى  األصناف  أو  األفراد  بين  التشريع  في  التساوي  وجب  إثبات 

 المساواة، بل يكتفى بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي". 

بالغوا المسلمين قد  المسلمون وغير  -  وإذا كان 

  والتمييز   التفريق  دائرة  توسيع  في  -العصور   عبر 

  أساس   غير   على  والمرأة،  الرجل  بين  التسوية  وعدم

الدين أو الفطرة، فليس من اإلنصاف وال من   من

وفرض   المضاد،  الطرف  إلى  الذهاب  اإلصالح 

البشرية،   الفطرة  ضد  المطلقة  اإلجبارية  التسوية 

وضد مصلحة الحياة البشرية، بل ضد مصلحة المرأة 

 88ذاتها وضد كرامتها وسعادتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 /https://www.aljazeera.net/opinions/2005/3/10  المرأة والرجل بين المساواة الفطرية والتسوية     88

 

ــالم دين الف ر   فكـل مـا  ا ســ

ــاول فيل  شـــمد  الف ر  بالتسـ

ــريع يفر   بين المســلمين فالتش

ل التســـــاول بينمم  وكـل مـا  فـي

شـمد  الف ر  بتفاو  البشـرية 

فيل  فالتشــــريع بمعنل  ن فر  

 أحكام متساوية فيل".
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 خاتمة: 

تمليه عليه المتغيرات الدولية في الواليات ال يزال وطننا العربي يتحرك وفقا لما  

يتجدد عن حقوق اإلنسان والحريات إال حين تتحدث  المتحدة وأوروبا، فالحديث ال 

 أميركا ابتداء عن هذه القيم.

يفرض بشكل ما السير في    أميركيوالتسويات والتهدئات ال تتم إال حين يأتي رئيس  

ب في مصلحة الشعوب والدول، سواء  هذا المسار، رغم أن التسويات والتهدئات تص 

 بسواء. 

كذلك ال تزال الطبقات والنخب السياسية الحاكمة في وطننا العربي تضع أولوياتها 

 ومصالحها الحزبية الضيقة فوق مصلحة شعوبها ودولها. 

ومن الضروري القول إن المنطقة لن ينصلح حالها إال حين تتحرر من تبعيتها ابتداء  

وتت الخارجية  يحقق مصلحتها ومصلحة شعوبها،  للقوى  لما  نفسها  تلقاء  حرك من 

 وكذلك حين تتحرر من النخب السياسية التي تضع مصلحتها فوق أي اعتبار. 
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