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 مقدمة 

 ل يزاال الرللم الرةاي يماج اللبطباللئ والب ا ائ  ورأاه يريش  بق ص يح قلل    

تخبظة الشرا  الرةبيا  ل تؤوال ةليه ان داث في ي ليلقل المصيتصا  وتخبهز فيمل  

 ل يدخح لهل    فةص لبمشلارا والبرةية     أيهل   دق أ، ي ا، لهل اصيف في  

 تطتية  صيةقل واقم  دبطالبهل. 

واصدا لهذه ان داث المبدما اللبطبف والب اا  يحلوال تطتية الحللا الرةبيا    شهة  

  ةلطلء ال اء  بق أقم  ل شهده الرللم الرةاي  بق  2021تي  الثلاي  اافمالة/تش 

 المدباى الديلقي واخيبصل ي وال  ةي. 

فربق المدباى الديلقي  رلات اخاب لالئ قي الحدث انااز  بق الدل ا البيةيا  

 لمل أ لط اهل    لحو  اال الطلاا، اخاب لاي والش صيلئ المةشحا لبة لقا.

الدا ا،    جديد  ع وفي  الا ل   المشهد  ةلق  الاز اء  الداهلل  مدوئ  ا يس   ل  

الشل ع   ليظة  المداي   الم ا،  في  رةياا  شةلل  أ دثت  ل ال  ول خهل  الرد ة  

 الدا ااي ثل اا في  ااجها اخاطح  و اف ل لح م الرد ة.  

الطاائ  ل اوج  اا ل   اإل ح،     ةثة  جديدل   أ بل   ة با  فصلا  بق  الراا   أ ل 

 يةريا  ارد أ، أ ئ  واقل في تد ية الالبد الرةاي وةفدل  الحيلل الديلقيا فيه.ان  

قذا في  ي  تااصة اتص لايل  واقل البلرص ي في المأقلل ال بد يخيا  ابصخي هل  

 ةرا المطلو ا اإلقح يا " مل "  خظما ةاقلبيا  لبدبف    صل ف اناض  طه  

 في  طلو ا المحبة.
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م الرةاي بي  ان ة في تحد  انو لع اخيبصل يا ادالف  وايبصل يل  يريش الرلل

اقبمااا  قا  بيه  ع  الا ع  بق  ل  اطلء  والبشلؤم     الديلقيا   البدايلئ 

 المشلرة الخلاجا    الخزا لئ المدبحا.  

لالخل،   أز ا  اقبمااا  قملا  ي يبي    ال اء  بق  البطتية  قب   الديل    قذا  وفي 

وت ا ائ قا  الخ   واار لقلاهل  بق ايبصل ائ  اخيبصل يا وت ليم تدا يلاهل   

 المخ طا.

و بق المدباى ال  ةي  تخلوال البطتية  ل يثلا  اال "الديلاا اإلاااقيميا" المز ا ا  

والبي يدرق المخل و، اهل ةلق لد ا ال يل، الصهيااي وفةض الب ةيع  ره  الة 

اا الماأل   بق  اء  تطايض اإلقحم و حا قايا المدبمي . رمل تخلوال البطتية   ل 

  ل  خحبه لهل الشتصرا اإلقح يا و ل تخل ي اه المااثيق ال ةبيا. 

ولرمام الجل حا البي يشهدقل الرللم  يالدأ البطتية اةصد آلة ألاللا "را وال"  للصا  

جديدل  الم لوو     اجا  أثلا  الذي  "أو ي او،"   الجديد  المبحاا  ظهاا  ارد 

 قلاطلاهل.  لب ياو   يد ت ا، أشد وأل ة   
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 المحور األول: كورونا في الوطن العربي  

خ  فياو   ظهاا  يطة      ل ي   خذ  احا  ل  القم  COVID-19اماوا  المراوو   )

 262را وال   ةات الجل حا  رظم  وال الرللم  وابغ  د  اإلصلالئ الم بش ا احا  

انوال   انز ا في  يدمالة/رلاا،  ادايا  الرللم  خذ  رمل     2019 بيا،  للا  اال 

الثلاي  اافمالة/تشتي   اخهليا شهة  احا لمدا  حيي   للا   الافلل  جلوزئ  لخئ 

2021. 

الدالل  الذي يجةي  لليل  اال الرللم يبربق اللببطيح  للصا ارد تصل د  اجلئ ثللثا  

و اارا    ال ياو  وظهاا قحخئ جديدل في اح   ديدل وة ل ل صاال ال  ة 

 الذي ادأ  ع ادايا الجل حا. 

البطلح تبزايد اآل،  ع   الجديد خأو ي او،(  وخ شك أ، أقميا  المبحاا  تة   أصداء 

الدوال   ال ثية     في  الذ ة  وأثلا  اجا     ةفتصطيل   جخا   في  اربشد  الذي 

 فدفرهل خت لذ ةجااءائ  لجبا  لمخع وصاله ةلق أ ا يهل. 

جايا  ع جخا  فطد أ بخت الرديد    الدوال  للصا في أو وال  تربيق الة حئ ال

ةفتصطيل و دل  وال  جلوال لهل  في  ي   ل ئ ل ةض الطيا   بق  ااطخيهل في  

 الدالة    جديد  اهدو  خع اابشلا المبحاا بيخهم. 

تأاي الدوال الرةبيا في  للا  باق ا     يث انل لا و د  الحلخئ  طلااا  ع 

يث  د  اإلصلالئ في  اليي  وال الرللم   يث يرد الراا   وقا الدولا انرثة     

ة صل يا  ايع  والرشتي   للميل   دف  الثلايا  المةتالا  في  الرةاي   الاط  

worldometer    الرللمي  يبيه انا ، في المةتالا الثللثا وانااري   ةخ أاه اح شك

 ت ببد ر لءل الدوال في  ااجها الاالء والبرلطي  ع المدبجدائ.  

اافمالة/تشتي  الشهة   قذا  لحال  ةصلاا  2021الثلاي    اةصد  انرثة  الرةبيا  الدوال    

 ا ياو  را وال  وقي الراا   وانا ،. 
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 العراق:  ●

ويد   را وال   ا ياو   اإلصلالئ  انولق  ةبيل     يث  د   المةتالا  الراا   يحبة 

تجلوز  لجز المبيااي  للا  ؤلاا. وشهد شهة اافمالة/تشتي  الثلاي  زصل ل في أ دا  

    ثحثي  ألد  للا جديدل. اإلصلالئ امل يزصد 

 للا    2.081.172ابغ الرد  اإلجمللي لإلصلالئ اخهليا شهة اافمالة/تشتي  الثلاي   

  وقا  ل يشية ةلق تصل د  دبمة في  خحخق اإلصلالئ  ل خه أية  مل رل،  1ةصلاا

 الا ع  بيه في أربااة/تشتي  انوال.  

الر اهذا  الافلل  ئيبا  طلااا  تربالة  لخئ  اب ت في  ي   اإلصلالئ  فطد  د     

 للا وفلل  اخهليا اافمالة/تشتي  الثلاي   ل يرخي أ،  د    23.820الافيلئ ةجملخ  

  وقا  ل يشية ةلق قالاط المخحخق رذلك  2 للا وفلل   700الافيلئ زا  امل يطة      

    قلاطه في شهة أربااة/تشتي  انوال.  

اا  لض  بحاظ في أ دا  اإلصلالئ و الشهة  طلااا و اال تدجية  الافيلئ قذا 

في   أقهمت  الرااييا     اا ة  والةيئا  الصحا  وز ال  الدلاطا  رش ت  الل بةل 

لزصل ل  د   ببطي   الح ا يا  فرت  اإلجااءائ  أ،  اإلصلالئ  وأردئ  تااجع  د  

 .3البطلح الم ل  ل ياو  را وال لحال ال بةل المل يا 

ي تصتصح له ة، "ادالا الذي  تبطاا المبحدث القم وزاال الصحا "قيد ادا"  يلال ف

البطلح از ا ئ لحال انقلبيع انليةل  اظاا لبجها  الح ا يا المبالرا لزصل ل  د   

  ببطي البطلح   ؤردا أ، قذا ان ة قلقم اخدالا  ل في ا بااء أ دا  اإلصلالئ. 

  وفي انيلم انليةل  واظاا خربشلو المبحاا الجديد    را وال "أو ي او،" الذي 

انولق  بق  دباى   الدولا  الراا  وقا  أ،  اأقةه  فح شك  لبرللم  تهديدا   ثة 

 الاط  الرةاي في أ دا  اإلصلالئ  يااجه  دؤوليا رةيةل في البصدي لهذا ان ة.

 
 https://bit.ly/3jwyL0e  2021اافمالة/تشتي  الثلاي   30ةيحو  ة صل يلئ فياو  را وال في الراا    1

 https://bit.ly/3jwyL0e المةجع الدلاق  2

 https://bit.ly/3jOOyqK  2021أربااة/تشتي  الثلاي  2ا دا  اليام  أقالل  اا  لض أ دا   صلاي را وال   3
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في   لمااطخيهل   تاجيهل  الرااييا  الصحا  وزاال  أصدائ  اافمالة/تشتي     28ويد 

  ارد تأريد  4م ل ل ل ياو  را وال اإلقااع اببطي البطل لئ الالثلاي  لحثهم  بق  

 ظهاا  بحاا جديد.

ويللت الازاال في بيل، اشةته ورللا "ش ق اياز"  ةاه "ارد البأرد    ظهاا  بحاا 

   لحال البااصة المدبمة  ع  خظما الصحا الرللميا   19-جديد    فياو  رافيد

الم ب الرللم  في  وال  الاال ي  الةصد  لبطلرية  الدييطا  اد ا والمبلارا  ب ا  

المخلفذ  في  المبافةل  الةصيخا  البطل لئ  اببطي  اإلقااع  الق  جميرل  المااطخي  

 الببطيحيا لمؤقدلتخل الصحيا". 

    دألا  دم الثطا في ر لءل الح ا ا   2020ويد  لاق الراا  طيبا الرلم  

في البرل ة  ع انز ا   ل أ ى ةلق اخقبهبلا    يالة المااطخي   وقا  ل ظهة  

 اي لحال الجل حا. اش ة ي

تبطي   المااطخي   واإل ااض     ال لفي بي  ص او  الا ي  اابشلا  أ،  دم  رمل 

لئ اخدالا رةيةل  وةقملال اإلجااءائ الايل يا     ان اا البي ش بت ل اا  البطل  

 .5ة لفيل  طالطل لمل يااه  د     راا ا وزاال الصحا في الراا 

لالدا"  ة، الازاال تحذا    وجا   اجلئ  ويلال المبحدث القم وزاال الصحا  "قيد ا

الخدالي  اخا  لض  الةغم     وايريا  بق  وقذه  طيطا  بميا  ألةى   وال يا 

 .6المبحاظ اللحلخئ المدجبا  ول   ل ة  دوث  اجلئ وال يا جديدل  ل زاال يل مل 

لهل    بيل،  في  الصحا  وزاال  بيخت  انوال   دم    25رمل  اقبالرل قل  أربااة/تشتي  

  دوث  اجا  اارا ابيجا تبك البحا ائ الجيخيا في ال ياو .

ة لفا ةلق وجا  الراا ة المدل دل لبدقاا الا ع الاال ي في الراا  ابيجا  دم 

أااا هل   اشبق  الالشتصا  البجمرلئ  ورثةل  الايل يا   الخجااءائ  المااطخي   البزام 

 
 https://bit.ly/3d7J86x  2021اافمالة/تشتي  الثلاي  28ش ق اياز  الراا  يصدا تاجيهل لمااطخيه   4

ياليا/تماز  19الحةل  الراا  تحذياائ    رلاثا ارد اات لع أ دا  اإلصلالئ   5
2021 https://arbne.ws/3kCunM9  

 https://bit.ly/3jOOyqK  2021أربااة/تشتي  الثلاي  2ا دا  اليام  أقالل  اا  لض أ دا   صلاي را وال   6
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اطخي   ورة ذلك يخالئ احدوث ة لفا ةلق  دم تحطيق ادف  لليا    تبطيح الما

 .7اات لع الإلصلالئ  يد ت ا، يلقيا  وتهد  الخظلم الصحي 

أ دا   ببطي   الرةبيا     يث  الدوال  بي   الثلايا  شة  المةتالا  في  الراا   ويرد 

ل ياو  را وال الم ل ل  الدولا 8البطل لئ  اظاا ناه    وقي  ةتالا  بألةل رثياا  

 أ دا  اإلصلالئ وا لر  رةية    اليي الدوال. انولق  ةبيل     يث 

 األردن:  ●

يحبة انا ، المةتالا الثلايا  ةبيل     يث  د  اإلصلالئ ا ياو  را وال   يث ابغ  

 للا     953,943 ل يرل ال    2021الرد  اإلجمللي لهل اخهليا اافمالة/تشتي  الثلاي  

 .9وفطل لإل صل يلئ الةقميا

اإل تزايد  ردال  يدال  بق  اافمالة/تشتي   وقا  ل  صلالئ اش ة  بدل ع لحال شهة 

 الثلاي  ارد ل قدأئ اش ة ادالي لحال ال بةل الدلاطا.

لبمبرلفي    اإلجمللي  الرد   ابغ  أ دا     887,074في  ي   زصل ل  يرخي   للا   ل 

ألد  للا في شهة اافمالة/تشتي  الثلاي  وقي ادالا أرثة    60المبرلفي  امل يرل ال  

 اقبطاا ا. 

ادأ الثلاي    13في    وانا ،  "تااليص 2021يخلية/رلاا،  و خح  الب ريم      مبا 

و"أقباازصخي ل"   و"فليزا/بياابيك"  "قيخافلام"  قيا  لطل لئ  ل مدا  طلا ا" 

 في".  -و"جاادا، آاد جاادا،" و"قالاتخيك 

 
 https://bit.ly/3jORbZE  2021الثلاي أربااة/تشتي    25الص حا الةقميا لازاال الصحا الرااييا   7

8CNN    ياليا/تماز   31 ةبيا   ل قا تةتيف الدوال الرةبيا ارد  جة لئ فياو  را وال
2021 https://cnn.it/3gGyuG8  

 https://bit.ly/3x5bW84  2021اافمالة/تشتي  الثلاي  30  را وال في انا ،  ةيحو  ة صل يلئ اابشلا فياو  9
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  اصد  بيا، جة ا    لطلح فليزا تالة ت اهل  2021وتدبم انا ، في ياليا/تماز  

لبممب ا  اللشةل ال طيةل واشخ    لبدوال  لطل لئ  لبأ ي   الرللميا  اآلليا  وللرج    

 .10"رافلرس" 

رمل ادأ انا ،  في انوال    قالبمالة/أيباال  ةل لء رلفا أش لال الحظة الم او ا  

"ص ة    18 خذ   اإل حم  لشؤو،  الدولا  وزية  وفق  را وال   جل حا  ادالف  شهاا 

 .11 و ي " 

قالبمالة/أيباال لب ا، وجهل لاجه  وذلك  ويد  ل ئ الد اقا في انا ،  خذ ادايا  

 ارد اابرل  يدةي لمل يطلا  الرلم والخصد جااء جل حا "را وال".

و بق الةغم     للا "اخا بلح" والرا ل شاله ال ل با لبحيلل ال ةيريا في انا ،   

فإ،  للا الحذا البي تدا  الرللم اآل، ادالف المبحاا الجديد    فياو  را وال   

 ألذقل انا ، في اخ باللا  بق خ تز ا  أ دا  اإلصلالئ.  يخال ي أ، ي

اليا يا   اإلصلالئ  زصل ل  د   أ،  الهاااي"  "فاا   انا اي  الصحا  وزية  وصاح 

المطالبا ال بةل  في  را وال  بايرا  تشهد  اجا 12ا ياو   ل   الممب ا  ل      

 رللماجلئ الدلاطا. 

يز ا   لصاصل ارد فبح    وأو ح الهاااي في تصتصحلئ له أ،  ردال اإلصلالئ يد

جميع الط ل لئ و ا ل البربيم الاجلقي في المداا   ل خه تايع أ، الممب ا  

أرثة      تدجة  الطدال   3ل   لديهل  المدبش يلئ  أ،  يا يل   ا حل  آخو  للا 

 اخقبيرلبيا ال لفيا. 

رمل  ذا الهاااي     دم اإلياللال  بق ألذ البطلح لمااجها الجل حا   شياا ةلق أ، 

اللمئا  م     82اللمئا    المبافي  قم    غية الم رمي   وأرثة       87أرثة     

 يدلة المدبش يلئ    غية الم رمي . 

 
 https://bit.ly/3jst2II المةجع الدلاق  10

 https://bit.ly/2Wrn9CR الجزيةل  انا ، ترب  ةل لء الحظة   11

اافمالة/تشتي  الثلاي  8المصةي اليام  وزية الصحا انا اي يبحدث     اجا فياو  را وال   12
2021 https://bit.ly/3FZvA9x  

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/3jst2II
https://bit.ly/2Wrn9CR
https://bit.ly/3FZvA9x
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 حيي   فيمل وصة  د   ببطي    4ويلال ة،  د   ببطي الجة ا انولق وصة ةلق احا  

  بيا،  وفطل لاقل ة ة حم أا ايا.  3.5الجة بي  ةلق 

 ناقوس الخطر متحور كورونا الجديد يدق   ●

 ل أ، ادأ الخل  في أاحلء الرللم يبخ دا، الصرداء يبيح   دبالشتي  اطة  اهليا  

 أقلل را وال البي ا بدئ نرثة     ل ي   و ل أ، ادأوا الب  ية في الرا ل ةلق 

 يلل شاله طةيريا  والب  ي  لة حتهم وأق لاقم   بق لتج  بيهم "أو ي او،"  

فياو الجديد     ال او  المبحاا  ز    انوال     المةاع  ةلق  ليريدقم  را وال     

 والطبق. 

الرل يي    ولبخل   الربميا   لبمجبمرلئ  اللخدالا  أقئبا  الجديد  المبحاا  طاح ظهاا 

اح   را وال  المبحاال     ال ياوقلئ  اريش  صة  ابخل  ةذا  قااء   اال  ل   بق  د 

 اهليا؟

ل لئ  د ال ياو   قل  فالرد صالة طاية ت ببه  صاال الخل   بق الرديد    البط

قا  بحاا جديد يظهة  يطاال الربملء ةاه   ببد تمل ل  مل يالبه  وأ، رة البطل لئ  

 البي تبطلقل الخل  فيمل قالق  اامل ل  تجدي  ره ا رل. 

وصة ت  خظما الصحا الرللميا أ، الخبل ج انوليا تشية ةلق أ، الدحلا الجديدل     

ل في جخا  ةفتصطيل  قي انشد  دوى بي  را وال  والبي تم اربشلفهل نوال  ة 

 رة  بحا ائ ال ياو  البي ظهةئ  بق اآل،.

و طف  د     اخجبمل لئ الماقرا  صخ ت المخظما الدحلا الجديدل ردحلا  

 "تالرث  بق الطبق"  وأطبطت  بيهل الحةو الحتيخي "أو ي او،". 

با ة،  بق الدوال  ل    ذائ المخظما    اإلقااع في فةض ييا   بق الد ة  يل 

 .13اااللع "اهج  بمي يل م  بق الم لطة" 

 
13BBC  وال الجديد قا انشد  دوى وت بق  بيه اقم    فياو  را والا  خظما الصحا الرللميا تطاال ة،  بحاا را 

  https://bbc.in/3I9IbZKاافمالة/تشتي  الثلاي  26"أو ي او،"  

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bbc.in/3I9IbZK
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وتحةرت  دل  وال امل في ذلك  وال اختحل  انو واي والاخيلئ المبحدل ورخدا  

لمخع الة حئ الجايا    الدوال اإلفتصطيا ارد اربشلو  بحاا "أو ي او،"   ة  ل  

 اقبجلالئ ال ااائ الدلاطا البي أ ئ ةلق تجميد  للمي لبد ة. 

وانا ،  و والالحتي    و اي   و صة   الدرا يا   الرةبيا  الممب ا  رة     فة ت 

ييا ا  بق   وقخ لفاال  وتليحاد   والالاازية   واليلال،   المبحدل   والممب ا  وتةريل  

الة حئ الجايا والمدلفتي      وال جخا  ةفتصطيل في  اء المبحاا الجديد     

 14فياو  را وال. 

اإلصلالئ فط   بق اآل،  فإ، انلاللا  اال المبحاا وفي  ي  تم اربشلو  شاائ 

الجديد    فياو  را وال  الذي يحباي  بق  االي  رد رميا ال  اائ  ثة 

  بحاا " لبل"  تثية الل رة   لوو  اال الرللم. 

  

 
14CNN   اافمالة/تشتي    29 ةبيا   بحاا را وال الجديد يد  اليا  ال  ة.. قة ترا  الطيا   بق الد ة الدولي؟

  https://cnn.it/3pdwyZ8 2021. الثلاي 

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://cnn.it/3pdwyZ8
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 المحور الثاني: الحالة السياسية 

ان داث  بق  أااز    2021تبخلوال الحللا الديلقيا لحال شهة اافمالة/تشتي  الثلاي  

 الدل ا الرةبيا. 

البح ية   ةطلا  مبيا  في  الديلقيا  وان زا   انطيلو  جميع  تبخلفس  ليةيل  ف ي 

لحاب لالئ الشل با البي تدرق ةليهل الدولا اخهليا  يدمالة/رلاا، انوال  وللصا  

لحو  ظة  في  اخاب لالئ   في  وال ة   الشر   جالهبي  أااز  مثبي  تةشح  ارد 

"ي رذلك  بق  ةجااء  يلاااي  الاجله  الدولي  ال     و للا     اخاب لالئ"  لاا، 

 اخاب لالئ. 

و بق  دباى الحللا الديلقيا في الدا ا،  فطد شهدئ الرلصما ال ةطام  د ا  

ياا ائ   لب يا  الثلاي   بق  اافمالة/تشتي   لحال  المظلقاائ    25رةياا    

 الدال بلح الالةقل،"  ورلات  أربااة/تشتي  انوال  البي أ بخهل ا يس  جبس الديل ل "

 تمثة ااطحال  بق الم ا، المداي  الة المجبس.  

ةلق  ا ل   ان ة  اهليا  في  أف ق  الذي  الااقع  الدولي  ال     ةلق  الإل لفا 

اخت ل    تاييره  بق  ارد  جديد   الديلقي     المشهد  ةلق  " الداهلل  مدوئ" 

 الديلقي الذي  ل  امطب له ا يدل لباز اء  ةل ألةى. 

في الراا   ابخلوال الحديث    "اخت ل  ان يةري الراايي" الذي يط ي الابهلء  و

وزية الدفلع ان يةري "لايد  المهما الرد تصا لبطاائ ان يةريا وللصا ارد ة ح،  

اافمالة/تشتي  الثلاي   ا د اابهلء المهما الرد تصا ان يةريا    20أوقب "  في  

 في الراا . 

لوال البطتية ال ب يلئ الديلقيا لطااا اتص لايل ابصخيد وفي الشأ، ال بد يخي  تخ

 ةرا المطلو ا اإلقح يا  مل  " خظما ةاقلبيا"  وقا الطااا الذي يد ت ا، له 

 تالرلاه ال  يةل  رمل ابحدث    آثلاه  بق الط يا ال بد يخيا.

  

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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 الحالة الليبية  ●

لحال   ليةيل  الدي  الشهتي  شهدئ  ةطلا  واقرا في  لحفلئ  ةجااء  المل يي   احا  ة 

الرلم   اهليا  في  واالملايا  ا لقيا  شل با  البي 2021ااب لالئ  المهما  وقي    

 تباخقل الح ا ا الحلليا اة لقا " الد الحميد الدبيالا". 

لحاب لالئ   البمهيد  وال ة    اال  الشر   بي   رد ةي  ال حفلئ  أااز  وتربالة 

بي ترد  ة با قل ا في   يدمالة/رلاا، انوال  وال  24الة لقيا المطاا ةجااؤقل في  

  دم الخزاع البيالي الذي ا بد لدخاائ.

وقذه اخاب لالئ قي انولق البي تجةى الخيبااع الرلم في ليةيل  وتأاي تبايجل 

 بيا،    2,83لرمبيا قيلقيا شليا تة لقل ان م المبحدل. وجةى تدجية أرثة     

 ليالي    أصة قالرا  حيي  لببصايت فيهل. 

 ب لالئ الة لقيا الطل  ا  ال حو  اال اخا  ●

اخاب لالئ  2021قالبمالة/أيباال    9في   يلاا،  البيالي  شاوع  الخاا   أية  جبس    

 .15الة لقيا.

الخاب لالئ   يبربق  فيمل  والالالمل،  الدولا  بي   جبس  ال حفلئ  أااز  أ د  ورل، 

اقبطللاا الة لقيا  أ، الطلاا، يدمح لبمدؤولي  الحلليي  اللبةشح لبمخصف طللمل  

  ؤيبل     خلصالهم يالة ثحثا أشهة     ا د اخاب لالئ. 

"لبي ا   المبمة   البااء  يخلقف  للا  احا  صي ت  بق  المل ل  أ،  لبمخبطدي   وادا 

ليةيل  والذي رل، يد قل ع في   الطاي في شر   الةجة  قالبمالة/أيباال    23  بة"  

ةلق ياااه  ييل ل  واطة  الرد تصا   لمهل ه  "تجميد  ؤيت"  أ د  دل ديه    ةلق 

 الرد تيي . 

 
15RT    قالبمالة/أيباال  9 ةاي  الالالمل، البيالي يطة  شاوع يلاا، اخاب لالئ الة لقيا

2021 https://bit.ly/3zUvnkz  

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/3zUvnkz
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لر ايا   أو  لبة لقا  المبةشح  لبدولا  بق  ان بق  المجبس  ياااي   تشبةط  بيخمل 

 جبس ان ا أخ ي ا،    أفاا  المؤقدا الرد تصا  وأ، يم ي  ل ل،  بق انية 

  بق اابهلء لد به.

   أ،2015وا بالة المجبس ان بق لبدولا في ليةيل  الذي تأقس اماجف اا ل   لم  

يمب هل   خ  قب لئ  يد ل  دب د ل  اللطلاا،  الالالمل،(  فع  خا يس  صللح  " طيبا 

لبجلوزه  يلااال  ريالل  الصل ا  الطلاا،  رمل  د  الطل  ا   اخاب لالئ  ا ةض  ةيبا 

 .16اخت ل  الديلقي" 

البي و رهل  جبس   الطاااي   أ،  الدبيالا   الح ا ا  الدالحميد  ا يس  ا بالة رذلك 

ت صيبهل   جةى  في  الخاا   له  تصتصحلئ  وفق  اريخهم   أش لص    20بق 

لحاب لالئ   لببةشح  أو ايه  تطديم  وا د     يام  يالة  وذلك  الثلاي   اافمالة/تشتي  

 الة لقيا.

وأرد الدبيالا في تصتصح له لحال لطل ه   االئ وأقللي  ديخا "زواال" في الدل ة 

ل أشلا ةلق تخل ي  . رم 17ال ةاي  أ، البشتصرلئ خ اد أ، ت ا، شماليا وليس اابطل يا

  وا الط لء البيالي في قذه اخاب لالئ  اظاا لردم وجا  " قباا"  للي في الالح .

اافمالة/تشتي  الثلاي اأو ا  تةشحه ةلق   ا يا   21ورل، الدبيالا يد تطدم في  

اخاب لالئ  ارد ل أ ب  أ، ال بما انليةل قب ا، لبشرف البيالي   ربخل اذلك تطالبه  

 خاب لبيا  اغم  ل أاداه    ا باا لئ "يلااايا"  بيهل. قذه المخلفدا ا

ا باا لئ   شهد  الذي  الا يد  قا  الة لقيا  الخاب لالئ  ال لص  الطلاا،  ي    ولم 

الخاا  جمبا    اخابطل ائ  ده ارد   أثلا  جبس   ديدل  اقميا وغية اقميا  اة 

 .18 0212أربااة/تشتي  انوال   4ا بمل ه يلاا، اخاب لالئ البشتصريا في 

 
 https://bit.ly/3zUvnkz المصدا الدلاق  16

  20الطد  الرةاي  ليةيل.. الدبيالا يةفض ياااي  اخاب لالئ ويؤرد أاهل فصبت  بق أش لص اريخهم   17
  https://bit.ly/3nL6Yef  2021اافمالة/تشتي  الثلاي 

أربااة/تشتي  الثلاي   4البيالي يطة يلاا، اخاب لالئ البشتصريا   انال اال   جبس الخاا  18
2021 https://bit.ly/3jQ6bGS  

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/3zUvnkz
https://bit.ly/3nL6Yef
https://bit.ly/3jQ6bGS
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تجلوزئ اخابطل ائ تبك البي لب هل ةصداا يلاا، ااب لالئ الة يس يالة أية    شهة  

 ل يؤشة ةلق ة  لايا ةجااء ااب لالئ  ريالا و  را، فيهل تشاله تبك البي أجتصت  

 .2014في 

و بق الةغم    تجلقة الطاااي  لتص ا ال تيق واخت ل  الديلقي  أادئ الجمل ا  

تأييدقل ةجااء اخاب لالئ  ةلق جلاف اخقبملم بإاهلء الاجا  انجخالي في  الدوليا  

 (  و مل، ويد ةطح  الخلا. 5+5ليةيل و  م البجخا الرد تصا المشبةرا خ

ليةيا يااا  جبس   أثلائ اقبيلء وافض أطااو  البي  ال حفيا  الخطلط  رلات ة دى 

ا بم شهة     ارد  الالالملايا  اخاب لالئ  تأجية  الة لقيا  الخاا   اظيةتهل  ابل ج  ل  

  .19احدف  ل أ بخه المبحدث القم  جبس الخاا 

انطااو البيةيا اا طت أ، ت ا، اخاب لالئ الة لقيا والالالملايا  بزا خا  اة فيهم 

لب حفلئ   اظاا  الة لقيا   وتأجية  أوخ  الالالملايا  اخاب لالئ  بإجااء  ي للف     رل، 

ابةشح ش صيلئ جدليا   ثةا لبي ا   بة    الرميطا اشأ، انليةل  للصا  ل تربق 

 و"قيد اإلقحم"  اجة  رمة الطذافي  ا يس الخظلم البيالي الدلاق. 

رمل ا بالةئ انطااو الحتصصا  بق ةجااء اخاب لالئ اللبزا    أ، ةيدام  طيبا صللح  

الالالمل،  يد يؤ ي ةلق لحو أرالة  اال اخاب لالئ   ااب ل   تأجية  الة لقيا   بق 

الجديد   الالالمل،  أ لم  اليمي   يؤ ي  أ،  الم بةض  الطل م     الة يس  أ،  ال باللا 

 اللبزا  . 

قذه اإلش لليلئ البي تحدث في الدالة البيالي تر س  جم  دم الباافق  والذي  

ارد   وللصا  في  ا دقل   اخاب لالئ  ةاملم  تصحاله   لوو     ةيبا  مبيا 

الالالمل، في طالر  ورل ئ أ، ترةية  ديةل اخابطلال  اإلجااءائ الحل ل البي اا ذقل  

 الدبمي في ليةيل. 

 
 https://bit.ly/3165OkG المصدا الدلاق  19

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/3165OkG
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   جف الثطا      ا ا  20قالبمالة/أيباال   21ةذ رلات  حلولا الالالمل، البيالي في  

اخاب لبيا  اللرمبيا  لببح ف  امثلاا  حلولا  الدبيالا   ياأقهل  البي  الاطخيا  الا دل 

ة أ د أقم لصام المرد ة الشةيي  الطل  ا     طتيق الب بص    الةجة الذي يربال

 الذي يطا ه لبي ا   بة و طيبا صللح.  

تم   الدبيالا    يبف ال لولا  بق  جبس الخاا  اة لقا  طيبا صللح     لحال  

 شد أاصلاه في طااابس و د،   بب ا  امل فيهل المد، ال ل را لمبيشيلئ البااء 

 .21المبمة  لبي ا   بة

يدالق قي  ولم  ز يم  تم    في  أ،  الطذافي  اظلم  رمة  قطاط  ليالي  خذ  لقي 

    شد  ثة تبك ان دا  البي جمرهل ا يس   ا ا الا دل الاطخيا في    2011

الثطا      ا به   الالالمل،  قحف  ا ا  بق  طااابس   اللرلصما  الشهداء   يدا، 

 .22اش ة خ ي با    البدليس

يلااايل" "ش ح  تألذ  أ،  صللح  أ ا   طيبا  البي  ال  ال  لحال    قذه  اصدواقل    

البيالي   الشرف  صتصحل     اف ل  واجهت  قيلقيا  ت   قاى  خلوال  لم  الالالمل،  

ةلق   الالالمل،  وا  ة  ة اللطهل   ةلق  أ ى  وقا  ل  رذلك   الدولي  والمجبمع 

 .23اخقبجلاا واخ بااو اللح ا ا  ةل ألةى 

في   البشتصريا  اخاب لالئ  يلاا،  الخاا   ا بمل   جبس  رل،  تشتي   أربااة/  4ثم 

انوال  والذي شلاه   لل لئ يلااايا رذلك  وخيق ا باا ل    يالة  جبس الدولا 

و د     الطاى البيةيا  ل ال ألةى    يالة  جبس الخاا  في ةطلا "المخلوال 

 الديلقيا". 

 
20France  24   قالبمالة/أيباال  21  الح ا ا اة لقا  الد الحميد  بيالا    الالالمل، البيالي يدحف الثطا

2021 https://bit.ly/3umHOEA  

قالبمالة/أيباال  24الجزيةل ات  ا ا  بق قحف الثطا    الح ا ا  ظلقاائ في الرلصما البيةيا   21
2021 https://bit.ly/3CvSHHw  

قالبمالة/أيباال  28الطد  الرةاي  الالالمل، البيالي أ ا   زال الدبيالا فةفع شرةيبه   22
2021 https://bit.ly/3GuXknD  

 https://bit.ly/2ZL5pnB  2021قالبمالة/أيباال  25الجزيةل  ليةيل..  طيبا صللح يؤرد أ، الح ا ا تااصة  مبهل   23

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/3umHOEA
https://bit.ly/3CvSHHw
https://bit.ly/3GuXknD
https://bit.ly/2ZL5pnB
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ويم   ا باللا  حلوخئ  جبس الخاا  لبب بص    الدبيالا أو فةض ياااي  ااب لالئ  

اش  والالالمل،  الصحيحا  الة لقا  والباافطيا  الطلااايا  الصاال  غية  ة  ري   بق 

ل اائ غية رل با  يث لم ت دح ال تيق أ ل هم  اة  بق الر س أظهةئ يال  

 ال ةو اآللة الذي يمثبه ا يس الح ا ا و د     البيل ائ الشرةيا. 

 ويد تجلوز المشهد البيالي الحللي  حلولا أ د انطااو  ةيبا الرمبيا اخاب لبيا 

الطلاااي   أاداقل  بق الش ة  البي  الدبيالا  اغم اخ باا لئ   يث رلات ل اائ 

ليةيل   أجة  الرصس     لحال  ؤتمة  ذرةه  وقا  ل  البةشح   في  دلا  لحاب لالئ  

 خاافمالة/تشتي  الثلاي(. 

انولق  خاخد بيه  "االي "  أ،  ؤتمة  الدبيالا  أرد  الرصس   ولحال ربمبه في  ؤتمة 

لحال   تم ي   2021و  2020والثلايا  الطل م  بق  الدبمي  لبحة  أا يا  ش ة   )

اخابطلليا   الماا ة  اطلء  ةلق  يؤ ي  وةاهلء رة  ل  الاطخيا   الديل ل  البيةيي     

 واخاطدلم الديلقي أو الصااع المدبح. 

رمل ايباح تردية يلاا، اخاب لالئ لب ا،  ل خل لبحطيق الردالا وازاقا اخاب لالئ   

و ع  رليي ةلق  و اف يهل   وأشلا  اخاب لالئ  لبرطاالئ  بق  رةيبي  وا حا  ة 

يطالة  خ  وا ح  جدوال  في  والالالملايا  الة لقيا  اخاب لالئ  تزا    ةلق  الإل لفا 

 اخلبالل . 

في   الشرف  يخب الهل  البي  لبجها  الدب ا  تدبيم  الدبيالا  ز ه  أ ب     24رمل 

 .24" يدمالة/رلاا، انوال في  لال جةئ اخاب لالئ اش ة "ازصه وتاافطي

ادالف   اخاب لالئ   ةاملم  احا  اطال  يبجه  في  جمبه  البيالي  الديلقي  الظةو 

في   لبدفع  واإليبيمي  الدولي  الاأي  تالخي  ورذلك  الحلليا   المة با   دلقيا 

 طتصطهل. 

  

 
اافمالة/تشتي    12يخي ش ق  الدبيالاا قأقبم الدب ا ة، جةئ ااب لالئ ليةيل اش ة ازصه وتاافطي   24

  https://bit.ly/3p33ALw 2021الثلاي 

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/3p33ALw
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 ال    الدولي إلتملم اخاب لالئ في ليةيل   ●

المدلا اخاب لاي  المجبمع الدولي  الة    لحال يخاااه الم بب ا     اوال ةاملم  

في   اارطد  الذي  الرصس  المحلفة   12ورل،  ؤتمة  آلة  قا  الثلاي  اافمالة/تشتي  

 الدوليا البي اجبمرت في قذا الصد .  

يبربق   الثلاي  ؤتماا  وليل  ورلات فةادل يد اقب لفت لحال شهة اافمالة/تشتي  

ائ   ربخا قخا   5اللا ع في ليةيل  وقا المؤتمة الثللث الذي تخظما الرصس لحال  

قذه المةل ت بيهل    قيلقبهل الدلاطا الطل ما  بق اخاحيلز ةلق طةو  بق  دل   

 طةو آلة. 

البزام جميع انطااو  الةيل، ال بل ي لمؤتمة الرصس    أجة ليةيل  أرد  بق  اوال  

 .25البيةيا بإجااء اخاب لالئ ويالاال ابل جهل

ة ليةيل أو للاجهل  الذي  يد يحلولا، رمل  ذا الةيل،    أ، انفاا  أو ال يلالئ  ال

أ، يرةيباا الرمبيا اخاب لبيا أو يطا اقل أو يبح الاا اهل أو يزو وقل  قي  را، 

 لبمدلءلا  ويد يداجا، في يل ما لجخا الجزاءائ البلارا لأل م المبحدل.

ويد  لولت فةادل    لحال قذا المؤتمة الذي  شدئ له انطااو ةيبيميل و وليل   

رل ل الدوا في ليةيل     لحال اخا ااط في  ا ةل المجبمع الدولي الذي يبرل ة اقب

 ع شة يا الح ا ا البيةيا البي يمثبهل الدبيالا  ارد اخاحيلز الدلاق لصللح لبي ا 

   بة في  رةربه  د   ا ا الافل  الدلاطا. 

ي ااب لبيا  فطد أ ارت فةادل أ، المرةرا الحلليا البي يجف أ، ت ا هل في ليةيل ق 

وقم   فاز  ب ل هل   في  أ ح  الرمبيا  قذه  لد م  ياتهل  ترمة  بق  شد  ولذلك 

  مثبا المرد ة الشةيي الذي يطا ه لبي ا   بة و طيبا صللح. 

رمل قد  الة يس ال ةادي ةيملااية  لراو،  رةيبي الرمبيا اخاب لبيا المةتطالا 

غةبي لبطدياائ  ووفطل  الدوليا   اللرطاالئ  ليةيل  تةريل في  في  اذلك  يطصد  فإاه  ا 

 
25CNN   12الرصس يد ا إلجااء اخاب لالئ ولاوج المةتزيا.. والدبيالا ي بف ترديح يلااايل   ةبيا  ليةيلا  ؤتمة  

  https://cnn.it/3FJSUrz 2021اافمالة/تشتي  الثلاي 

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://cnn.it/3FJSUrz
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لاؤيا   ال لقة انرالة في  لال فلز  ب لء فةادل  وفطل  المطلم انوال  ناهل قب ا، 

  لراو،.  

و     رذلك  اخاب لاي  لبمدلا  الرصس      مهم  في  ؤتمة  المشلارا،  وأ ة  

ت برهم ةلق ة دا    ا يا اخاب لالئ جدوخ ز خيل رل ح لحاب لالئ وتخ يذه "في  

 اوو قبميا".ظة ظ 

ةلق   الرصس  في  ؤتمة  ربمبهل  في  أشلائ  أا يح  يةرة   انلملايا  المدبشلال 

ليةيل أاض  أجلاف"  بق  " طلابي   وجا   ارض  26ةش لليا  تةريل  لدى  ة،  ويللت    

اادحل    لبخ يذ  بيخمل  وقيل  دبردل  المطلابي     قخلئ   لاوج  البح ظلئ  بق 

  بالل ال  احدف ترةيةقل. 

الخظلم المصةي  الدال بلح الديدي ةلق قذا ان ة لحال  شلاربه  رمل أشلا ا يس  

في المؤتمة  يل ح ة، ليةيل ل  تدبريد قيل تهل وو دتهل واقبطاااقل  و، "البرل ة 

الجل   ع اإلش لليا الة يدا البي ترا   دوث ذلك"   شياا ةلق المطلابي  انجلاف  

 الماجا ي  في أ ا يهل. 

يل  خذ قجام البااء المبمة  لبي ا   بة  بق الرلصما  وتاجد ياائ تةريا في لية

طااابس. ورلات أاطةل تد م  يخهل ياائ   ا ا الافل  في  ااجها   بة  الذي 

  لا  في ص افه  طلابا،     ةتزيا شةرا "فلغخة" الاوقيا.

ال ةو   يد ما،   زالاا  و ل  اإليبيميي    ماا   تةريل  أ، لصام  تجلقة  يخال ي  وخ 

  بة  وذلك يرخي أ، أاطةل لم ت   لديهل ليل ائ رثيةل قخل  اة ة،   مهل    اآللة  وقا

لبافل  ثم لبا دل الاطخيا جزء     رل لا البخلفس الجياقيلقي في المخ طا  

 وقا قيل  خ تمبك أاطةل افلقيا الباالي فيه  ف ح    ال دلال. 

ي انز ا  خ قيمل  وتطام قة يا تةريل الةقميا  بق أاهل آلة انطااو المخ ةطا ف 

 تبك البي   مت البااء المبمة  لبي ا   بة امل فليم انز ا و مطهل. 

 
26CNN    ..12والدبيالا ي بف ترديح يلااايل    ةبيا  ليةيلا  ؤتمة الرصس يد ا إلجااء اخاب لالئ ولاوج المةتزيا 

  https://cnn.it/3FJSUrz 2021اافمالة/تشتي  الثلاي 

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://cnn.it/3FJSUrz
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وتحلجج أاطةل اأ، اا ااطهل يلاااي  ةذ أاق ا بف      ا ا الافل  المربةو اهل  

 وليل  آاذائ  واخلء  بق اا لييا البرلو، ان خي والرد ةي  رهل  ولذا تةفض تةريل  

ا بحال أو "أجخةيا"  بق ان ا ي البيةيا  فهي  اجا ل النقل  تدميبهل اطاائ  

 اماافطا الح ا ا الةقميا وطبالهل. 

ال لاجيا  وزية  أوالال"  دل د  "قل ائ  أرد  فطد  اخاب لبيا   اللرمبيا  يبربق  وفيمل 

البةري   م اح ه تخظيم ااب لالئ  ةل وازيها في  ا دقل تر س ة ا ل البيةيي  

  خفبل خقبردا  اح ه  27تباافق  بيهل جميع انطااو وفق أطة يلااايا و قبارصا  

 لد م الرمبيا اخاب لبيا في ليةيل والمدلقما في ةاجل هل و الاا قذه المة با. 

طااابس    في  اارطد  الذي  ليةيل  اقبطااا  في  ؤتمة  تةريل  شلارت    21رمل 

 .  ولا  لد م  دلا اخقبطااا 31  اح اا  مثبي     2021أربااة/تشتي  انوال 

والثلات  الدا م  اخلبزام  أقمهلا  اطلط  ةلق  دل  لبص  ليةيل   اقبطااا   ؤتمة   م 

الالح  واقبطحلهل وقح بهل اإليبيميا  الاطخيا اديل ل  الا دل  والطاي لح ا ا 

وو دتهل الاطخيا  واف هل الطلطع لجميع أش لال البدلحئ انجخةيا في الشؤو، 

 .28دحح وةثلال ال ا ق"البيةيا  وة اابهل لمحلوخئ لر   ظة ال

ليةيل   اشأ،  ان    ياا ائ  جبس  ابخ يذ  الح ا ا  البزام  ةلق  أي ل  المؤتمة  لبص 

ورذلك   ةجلئ  ؤتمةي االي  انوال والثلاي  وللاطا ال تيق الصل ال     ببطق  

 .الطاا ائالحااا الديلقي البيالي  و  ال الجميع لبخ يذ قذه 

  

 
ألاللا ليةيل  الحفي لمدل د وزية ال لاجيا البةريا خ اد    ياااي  ااب لالئ يباافق  بيهل  جبدل الخاا  والدولا    27

  https://bit.ly/3nNz2hi 2021ال أربااة/تشتي  انو 20

28DW   أربااة/تشتي  انوال   21   ؤتمة   م اقبطااا ليةيل يؤرد  بق تهيئا انجااء خاب لالئ ازيها
2021 https://bit.ly/3nRe2pQ  

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/3nNz2hi
https://bit.ly/3nRe2pQ
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 الحالة السودانية  ●

ةجااءائ  شهد   ارد  تحاخ قل ل  ة ح،    25الدا ا،  ةثة  انوال  وذلك  أربااة/تشتي  

يل ه   الدا ااي   الديل ل  المداي  الة  جبس  الم ا،  ااطح   د ةي  بق 

الديل ل   ةثةه  ة  جبدي  وتم  بق  الالةقل،"   " الدال بلح  لبجيش  الرلم  الطل د 

 والاز اء وة ح،  للا ال ااائ في  مام الالح . 

قذا   في  ش ة  الديلقي  المشهد  بي    االئ  لحو  ميق  ال ال  المشهد 

 الدا ا،  وللصا الم ا، المداي "ياى الحتصا والب يية".

وقا الم ا، الذي ويع  ع المجبس الرد ةي  بق وثيطا تطلقم الدب ا  في   

وذلك  2019أغد س/آ    الالشية   الدلاق  مة  الة يس  اظلم  الب بص        طف 

ة اال المة با اخابطلليا في الالح   بق الاصاال ةلق ااب لالئ  ا ةض البشلائ في  

 . 2024شل با في 

و ع ية  اابهلء فبةل ا لقا الم ا، الرد ةي لمجبس الديل ل الدا ااي البي  

شهاا وفطل لاثيطا "تطلقم الدب ا"  وية  تدبيمهل ةلق الم ا،   18رلات  دتهل  

 بي  الم ااي .   المداي  الة المجبس  ادئ ال حفلئ  بق الد ح

رل،    أااز  ح لئ ال حو البي  هدئ لهذا اإلجااء انلية أ، أ ب  الجيش     

 قالبمالة/أيباال. 22ة اللط " حلولا ااطح  فلشبا" في 

اابطل ائ    وال اله  ميدتي  الالةقل،  الديل ل  الدال بلح  ا يس  جبس  اردقل  وجه 

قالف البدقاا الذي    لبم ا، المداي والطاى الديلقيا اش ة  لم  زا مي  أاهم

 آلت ةليه انو لع في الالح . 

ا بالة ال ثية    الخلش ي  الدا اايي  أ،  حلولا اخاطح  ال لشبا قذه  اللال     

الدا ااي  لبشل ع  االض  ل ةض   م  29جس  تمهيدا  المدبحا  الطاائ  اه  تطام    

  د ةي طاية ان د  والطيلم ا  ال يبم فيهل الب بص    الم ا، المداي. 

 
29BBC  قالبمالة/أيباال  22الدا ا، قة قي  دة يا أم  ؤا ةل  د الثاال       حلولا ااطح

2021 https://bbc.in/3F0paYb  

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bbc.in/3F0paYb
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في  رلا الدا ااي  الجيش  أيدم  بيهل  البي  ال  ال  انوال    25ت  أربااة/تشتي  

الب بص      جةى  المبالل لا   يث  اختهل لئ  المة با     قذه  ت  ي  ة حال    

 الم ا، المداي  الة  جبس الديل ل اماجف اإلجااءائ البي أ بخهل الالةقل،.  

ااي الذي للو     ةخ أ، قذه ال  ال لم يطالبهل ي لع  تصض    الشرف الدا 

قةيا ثااته    يالة يل ل الجيش  تحت ذرصرا ةاهلء الصااع بي  الديلقيي   بق  د  

 يالهم   ل يهد  ان   والدحم  الة الدا ا،.

و ؤلاا  لحال شهة اافمالة/تشتي  الثلاي  جةئ  دل أاااع    ال  اط  بق يل ل  

بيحء الطدةي  بق الجيش في الدا ا،    الطاى الدوليا البي اف ت قذا اخق

الدب ا  وطللالت اللبرل ة  ع " الداهلل  مدوئ" ا يس الاز اء  ة لفا ةلق ال  ف 

 الشرالي  وقا  ل أ ى ةلق ة ل ل تةتيف المشهد الديلقي الا لذ  دل ةجااءائ. 

 ال     بق الالةقل،  طف اخاطح    ●

ولتج   أجااء  باتةل   ال ةطام  الدا اايا   الرلصما  في  ال ثية     قل ئ 

المبظلقتي  ةلق الشاا ع لح بجلج  بق ااطح   الدال بلح اةقل،  وقا  ل واجهبه  

 ياائ ان   ا ةض طا  أ خي غية  دالا   بق الرلصما. 

في   الدا اايا  الصحا  لازاال  بيل،  اات ع  د    20و دف  الثلاي   اافمالة/تشتي  

البظلقاائ  خذ   يمع  في  مبا  قط اا  الذي   المدايي     25ااطح   الطببق 

 أربااة/تشتي  انوال في الدا ا، ةلق أااري  يبيح. 

لحال   الدا ا،      في  الدب لئ  ترمدتهل  البي  البربيم  قل ئ  للا     رمل 

احتصا   اإل ح ي  اشلطهم  في  ملاقا  واإل ح يي   الصح يي   الب ييق  بق 

 لب  يا ان داث في الرلصما.  

 دية   بالهل في الدا ا، "المدبمي    وأ بخت شال ا الجزيةل اإل ح يا    ا بطلال

في   الثلاي  14ال اللشي"   الصح يي  30اافمالة/تشتي   الرديد     رمل  خع    

 
30France  24  الدا ا،ا الدب لئ تربطة  دية   بف الجزيةل غدال قطاط  دل يببق في  ظلقاائ  لشدل  د  

  https://bit.ly/317HBdK 2021 اافمالة/تشتي  الثلاي  14اخاطح   
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الرل بي  في ورللا انااللء الةقميا خقاال( وفي اإلذا ا والبب زيا، الةقميي     

  ملاقا  مبهم وجةى اقبالدالهم. 

المبظلقتي     "الطمع"  د  اقبخ ةئ  للا  الدوال  الد لال  الرديد     اد ئ   يث 

ان يةريا في ال ةطام القب دام الطال    جلاف ياائ ان    ويللت في بيل،  

لهل "ةاهل تأقد اشدل لمطبة وةصلاا  شاائ المااطخي  الدا اايي  الذي  تظلقاوا  

 اليام    أجة الحتصا والديمطااطيا". 

"في ي فاا "     رمل يللت وزيةل الشؤو، اإلفتصطيا في وزاال ال لاجيا الالتص لايا

 ةاهل "يبطا لب ليا اشأ، البطلرية البي ت يد امطبة  بظلقتي  في الدا ا،". 

وأ لفت "يجف أ، ي ا، الشرف الدا ااي يل  ا  بق البرةية    آ ا ه اريدا    

ةلق  تد ا  البي  الهل با  ةلق ان دا   أ، يدبمع  الجيش  الرخد  و بق  ال او    

 اقبرل ل اخابطلال الديمطااطي".

ا ل ال رة الطايا  بق  دباى الشل ع و لاال ال ةطام وارض المد، انلةى في 

 صيل، شل ة  و للا الذ ة البي أصلات المااطخي  ارد أ، ذرةتهم ل اائ الجيش 

والةفض  المل يا   الرطا   طيبا  انو لع  قبالل  بق  اار دت  قلاطا  الاطحالئ 

ائ  ربهل  فرت ةلق تهد ا الدولي الااقع  والحديث ان يةري    تربيق المدل د

 لهجا الجيش البي ظهةئ في ل ل  الالةقل، اهليا أربااة/تشتي  انوال. 

الالةقل،  لوال اقبيرل   للا ال  ف الدالبيا وال لاجيا  وللصا    الدوال البي  

" يل حا  الح م   اإلقح يا  بق  الحةرلئ  ت او    قي ةل  يدمح ني  لديهل  ل  

ي ةل  بق الدا ا،  ةل ألةى"  وطمأ، تبك الدوال  جمل ا تحمة ف اا  طل ديل اللد

 .31اأ، " الل ئ الثاال البي أطل ت اخظلم  مة الالشية قبظة  ل ةل" 

أاارا  اقبالرل   جةى  اخاطح    أ طف  الذي  الجديد  الديل ل  تش ية  جبس  وفي 

 مثبي  لطاى الحتصا والب يية. وا ب ظ الالةقل، امخصاله ا يدل لبمجبس  رمل ا ب ظ  

أ ال الل ال تيق  امايره  الدتصع  الد م  يل د يال  خ ميدتي(  وال  حمد  مدا،  يبا 

 
أربااة/تشتي  انوال   27الرةاي  الالةقل، يمبص  دل ال  ف الدولي اب  يد ةجااءائ ةيصلء المدايي    31

2021 https://bit.ly/3cTUKKc  
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 2023لة يس المجبس. وترهدا أ، يجتصل "ااب لالئ  ةل وش لفا" في صيد الرلم  

32. 

أ  لء       5واحدف المةقام الذي أصداه الالةقل،  ي م  جبس الديل ل الجديد  

 يمثبا، انيلليم.  أ  لء 5أ  لء    الجالها الثارصا و 3الم ا، الرد ةي و 

أ  لء جد   باا   4أ  لء رلااا في المجبس الدلاق  و  9و مت البش يبا الجديدل  

  حة أ  لء المجبس الدلاق    المخبمي  ةلق ياى الحتصا والب يية.

لمجبس   ا يدل  اليمي   الالةقل،  أ ى  ارد ل  والدوليا  المحبيا  ال رة  ا و   تاالت 

تشتي  الثلاي  و أئ ارثا ان م المبحدل أ، قذه  اافمالة/  11الديل ل الجديد  في  

 ال  ال تصرف  ا ل الخظلم الدقبااي.

أ،  ةلق  تايبة   ت تصدل  بق  في  ةيملااية  لراو،   ال ةادي  الة يس  أشلا  رمل 

ان داث الجلرصا في الدا ا، " صدا يبق اللغ"  و  ل ةلق اإلفااج ال ااي    "رة  

 ايا البي خ يخال ي لذخاهل".    يمثة  وح وت برلئ الثاال الدا ا

الالللغ   الطبق  المبحدل "الاااا و ووا "     اتص لايل في ان م  رذلك  الةئ  خدواا 

ةزاء "البطلرية البي تبحدث     زصد    اإلجااءائ ان ل يا الجلاف    يالة الجيش   

 .33والبي تبرلاض  ع  وح واص اإل ح، الدقبااي"

لأل ي    ال لص  الممثة  البريي  و أى  أ،  بيتصبس"   "فال ة  اللدا ا،  الرلم 

الخظلم الدقبااي  و  ل    "ان ل ي" لمجبس الديل ل يزصد    صرااا الرا ل ةلق

 الجيش ةلق اا لذ ةجااءائ لبحد    البصريد واخلء الثطا  وفق ترةيةه.

 اخت ل  الديلقي وة ل ل ت بيد  مدوئ اة لقا الح ا ا   ●

اا تبت  البي  ال رة  ا و   تاتة  تالرت  الدا ا،     للا  شهده  و ل  الالةقل،  طح  

 34وافض  بق المدباى الدالبي و    للاجي  ل ال تاييع "اا ل  قيلقي"

 
الالةقل، يرب  تش ية  جبس قيل ل جديد وياى الحتصا والب يية تةفض وترب  تصريد   الجزيةل  الدا ا،.. 32

  https://bit.ly/3I1eoSP 2021اافمالة/تشتي  الثلاي  12اخ بجلجلئ  

 eoSPhttps://bit.ly/3I1 المصدا الدلاق  33

 https://bit.ly/3paEmdY  2021اافمالة/تشتي  الثلاي  21الجزيةل  اا ل  قيلقي يريد  مدوئ لبح ا ا   34
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في   وذلك  و الداهلل  مدوئ   الاز اء  وا يس  الديل ل  ا يس  جبس    21بي  

 اافمالة/تشتي  الثلاي. 

ح   يب م  اخت ل   ا ل  مدوئ ةلق  خصاله رة يس لبح ا ا  الإل لفا ةلق ةط 

قااح المربطبي  الديلقيي   خذ قي ةل الجيش  بق الدب ا في أ طل  اخاطح    

وتردية  اخاطح    ارد  ويرت  البي  اخ بجلجلئ  في  لببحطيق  لجخا  وتش ية 

الح م   في  والمدايي   الجيش  بي   الشاارا  جديدل     ليب م   اا   الدقباا 

 اخابطللي. 

ي اقبالطت  اارل جملقيتصل يا هل    ت  تالليخت اآل اء  اال تاييت قذه ال  اائ الب

ةليه لجل، المطلو ا وتجمع المهخيي  الدا اايي  وياى الحتصا والب يية خالمجبس  

 اافمالة".  21المةرزي(  وأطبطت  بيه " بياايا 

اخ بجلجلئ  يل ئ  البي  الة يدا  المدايا  ال ببا  والب يية   الحتصا  ة ح،  ياى 

 ع الجيش  اف ت قذا    2019الدب ا  لم    المخلق ا لبالشية وويرت اا ل  تطلقم

اخت ل  الديلقي  ويللت في بيل، لهلا "اؤرد  اي خل الاا ح والمرب  قلاطل  أاه  

 .35خ   لو لئ وخ شاارا وخ شة يا لحاطح "

وتحت شرلا "خ ت لوض  خ شاارا  خ  دلو ا"  أ ب  تجمع المهخيي  الدا اايي  

 ".اف ه  ل أقمله "اا ل  ال يلاا

اخاطح    لشة خا  اخاطحبيي  و حلولا  لةغاللئ  تبةيا  "جلء  اخت ل   ة،  الةيل،  ويلال 

 واخابحلا الديلقي لحمدوئ"  وفق ترةيةه. 

الاثيطا  "يالطي  بق  اخت ل   أ،  له  بيل،  في  الدا ااي  الشيا ي  الحز   وأشلا 

لرل ي  الدقبارصا البي رلات  خصاا أقلقيل في جة الالبد ةلق  ل وصبت ةليه لحال ا

المل يي "  رمل وصد الخلطق القم الحز   "فبحي ال  ة"  اخت ل  اأاه "ليلاا  

 لبشرف الدا ااي ولم للاله الرل لا". 

 
35France  24   ،الدا ا،ا تة يف  ولي وةيبيمي ارا ل  مدوئ ةلق ا لقا الاز اء ارد اا ل  قيلقي  ع الالةقل  

  https://bit.ly/3I0QmaD 2021  الثلاي اافمالة/تشتي 21
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وذلك  بق ا باللا أ، اخت ل  الديلقي بي   مدوئ والالةقل،  يد اخي  بق أقل   

     ع ةجااء ارض البرديحئ2019الاثيطا الدقبارصا البي جةى الباييع  بيهل في  

 بيهل  وفق اص اخت ل  الديلقي  وقا  ل أ ى االرض الطاى الديلقيا ةلق اف ه  

 اظاا لردم وجا   ل    طيطي لحلبزام اه. 

رمل ا بالة  ز  المؤتمة الدا ااي اخت ل  شة خا صتصحا خقبمااا الخظلم اخاطحاي  

يمخحه لمل  وأ    ااطخيه   الالح   خقبطااا  ل ياا  تهديدا  و ده  الح م         في 

صح يلئ لطاى  برد ل خ تؤ   اللبحاال المداي الديمطااطي أو احق الشرا  

 في تطتية  صل ةقل و دبطالبهل. 

واغم  للا ال  ف الشرالي وافض ارض ان زا   فإ،  ا ل  مدوئ ةلق المشهد  

الح ا ا ارد  ا لقا  ليبالق  الديلقي   ةل ألةى في ةطلا تاييره  بق اخت ل  

غية  ألةى   ااطح   ت بي ه  ةل  الدولي  المجبمع  اهل  واجه  البي  الصاال    25ئ 

 أربااة/تشتي  انوال   يث أ  ق الةفض اا ل    البأييد والشة يا  ةل ألةى. 

فطد رلات  للا "الد  " البي واجهت الالةقل،  بربطا اش ة رةية ارزله  الداهلل 

يمثة اا ل  مدوئ و  ا به  والذي يحظق اطدا رةية    الد م ال لاجي  رااه  

   أاااع الح م المداي الذي يجرة اخابطلال ةلق  للا    الديمطااطيا   مئخل  

 في الدا ا،.

  أ،  ا ل  36وتذرة أقبلذل الربام الديلقيا "فلطما الرليف"  في تصتصح لبجزيةل 

 مدوئ خ  حيا لهل اأي  الل ال  البيا  وذقالت ةلق أ، المجبمع الدولي خ يطالة  

 تصا و لا    اطل رةيةل  لذلك رل، خ اد    الرا ل ةلق المدلا  اخاطحالئ الرد

 اخابطللي الديمطااطي. 

واالهت ةلق  دم ةغ لال الة ل ان يةري    الم ا، الرد ةي  وة، ادا لبخلظة غية  

ذلك   دف يالهل. وأ لفت أ، البخلغم ان يةري  ع الجيش الدا ااي  ل ة وفطل  

 
 https://bit.ly/3paEmdY  2021اافمالة/تشتي  الثلاي   21الجزيةل  اا ل  قيلقي يريد  مدوئ لبح ا ا    36
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قذا قا  ل ي دة  ا ل  مدوئ وليدت المالل  ائ  لبمصللح الدوليا   شيةل ةلق أ، 

 الاطخيا.

أربااة/تشتي  انوال  تطد ت الاخيلئ المبحدل واتص لايل    25ويذرة أاه  طف ياا ائ  

وألملايل امشاوع يااا ةلق  جبس  طا  اإلادل، ي للف ارا ل المدايي  فا ا ةلق 

لحله اللح ا ا الح م في الدا ا، ارد اخاطح  الذي يل ه الجيش وأطلح     

 اخابطلليا.

و ا،  شاوع الطااا "اأشد الرالل ائ" اخاطح  الذي ا ذه الجيش الدا ااي    للالل  

اأ، تدبريد الدب ا فا ا الح ا ا المدايا اخابطلليا اة لقا ا يس الاز اء  الداهلل 

  مدوئ. 

بإ ح المبحدل  الاخيلئ  قلا ت  الاز اء"   "ا يس  ةلق  ايع  ،  فاا  ا ل  مدوئ 

الخت ل    ابيخ  "   "أابااي  ان يةري   ال لاجيا  وزية  وأشل   ال  ال   قذه    مهل 

   حذ ا في  37الذي جةى الباصة ةليه في الدا ا، إل ل ل المدلا احا الديمطااطيا 

 المطلاة الدب لئ    اخقب دام الم ةط لبرخد  د المبظلقتي . 

شد ئ  بق "الحلجا ةلق  مليا     جهبهل  ا الت ان م المبحدل الخت ل   ل خهل  

الديلقي   اللبحةئ  المبمثبا  الحتصلئ انقلقيا  لبمحلفظا  بق  الدقبااي  الخظلم 

 و تصا البرةية والبجمع الدبمي". 

اهل انطااو   تحبت  البي  اللح ما والمدؤوليا  الطلقةل  و"أشل ئ  اه  ا الت  رمل 

  امل ي دم  صللح  الدا اايا في الباصة ةلق تاافق  اال ةاجلح ال بةل اخابطلليا

 الدا ا، الربيل"  وفق بيل، لب لاجيا المصتصا. 

وتحطيق   ان لم  ةلق  اخابطلليا  الرمبيا  "لدفع  الخت ل   رذلك  التصلض  وأشل ئ 

اختحل    وا ف  الدرا يا.  لب لاجيا  بيل،  وفق  الدا ااي"   الشرف  ت برلئ 

 ال قل ا احا  اإلفتصطي الذي  بق   ايا الدا ا، ارد اخاطح   امل ا بالةه "ل

 الرا ل ةلق الخظلم الدقبااي". 

 
 https://bit.ly/3I0QmaD المصدا الدلاق  37
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و اال أقالل  البحللد  ةل ألةى  ع يل ل الجيش  يلال  مدوئ ة، "الح لظ  بق  

الم لقف اخيبصل يا البي تحططت لحال الرل ي  المل يي " رل،    بي  انقالل   

 .38البي  فربه لبرا ل ةلق  خصاله

ة ةيل به الل ةطام   يث رل، اق   وفي  طلابا  ع ورللا  ويباز الالتص لايا في  ط

البي      الب خايااطيا"  "الح ا ا  أ،  يربطد  ةاه  يلال  مدوئ  الجالتصا   اإليل ا 

 .39المبايع أ، يش بهل "قتبلح لهل فةصا تحدي   دبايلئ المريشا" في الالح  

الميزاايا   الدوليا  وقبم ي  الملليا  المؤقدلئ  ااصلختخل  ع  وأ لوا "قخااصة 

البي   أ لم  الجديدل  الالل   وت بح  اخيبصل ي  اإلصحح  يخلية  بق طتيق  قبالدأ في 

 اخقتثملا في الدا ا،".

وتلاع أ، الح ا ا يد ترمة أي ل  بق اقب ملال اا ل  قحم جةى تاييره  ع ارض 

   إلاهلء قخاائ    الصااع الدالبي. 2020الجمل لئ المبمة ل في الرلم 

يذه واقب ملال  مبيلئ الدحم  ع الجمل لئ  رمل أشلا ةلق اا ل  "جاال"  يل حا "تخ 

 .40البي لم تايع  بيه  بق  أ  جدوال أ ملال الح ا ا الجديدل"

وصاح  مدوئ أثخلء  ااقم الباييع  بق اخت ل  الديلقي في الرلصما ال ةطام   

اخابطلال   واقبرل ل  دلا  وللاجيل  اخلبخل   البيل  فك  يدل د  بق  "اخت ل   أ، 

 .41ا"لبحطيق الديمطااطي

يل ل   الذي  دث  بق  ال     ةلق  الباييع   في  ااقم  ربمبه  أثخلء  أشلا  ويد 

الجيش  والذي أ ى اهم ةلق الرا ل لبب لوض والةجاع ل ال ةلق الا اء   يث  

 
اافمالة/تشتي  الثلاي   22الحةل  الدا ا،  مدوئ ي شد أقالل   ا ته ةلق  خصاله    38

2021 https://arbne.ws/3IcIp2n  

 https://arbne.ws/3IcIp2nالمصدا الدلاق   39

اافمالة/تشتي  الثلاي   22الحةل   الدا ا،  مدوئ ي شد أقالل   ا ته ةلق  خصاله    40
2021 https://arbne.ws/3IcIp2n  

اافمالة/تشتي  الثلاي   21ا ي ليل اخابطلال الديمطااطي  انال اال  اخت ل  الديلقي يمهد لمرللج  41
2021 https://bit.ly/315aJT4  
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يلال "ة، الشرف الدا ااي يل ا  بق تصحيح المدلا  ا مل والرا ل ةلق ال تيق  

 الصحيح ارد ل رل  أ، يذقف ةلق  ل خ اهليا". 

في  اااه  ع يخلل الجزيةل   طف الباييع  بق "اخت ل  الديلقي"  صاح  مدوئ  و

أربااة/تشتي  انوال قا ااطح   د ةي وليس له  دمق آلة    25أ،  ل  دث في  

 شياا ةلق  دألا الرا ل ةلق المدلا الصحيح لبداائ  ل ويع    أل لء واقب ملال  

 .الح لظ  بق المؤقدلئ لحال المة با اخابطلليا

  دبطالة المة با اخابطلليا و صية الم ا، المداي   ●

اخابطلليا  المة با  تدلؤخئ  اال  دبطالة  الدا اايي   الخلش ي   أثلا  د     

و مبيا "اخابطلال الديمطااطي في الدا ا، ارد اخاطح  ثم الرا ل ةلق البحللد 

قية   قح ا  الح لظ  بق  و    ملالئ  ألةى   الحيلل   ع  الداهلل  مدوئ  ةل 

 الديلقيا. 

فم  ال يا  يةى ا يس الاز اء  الداهلل  مدوئ أ، اخت ل  الديلقي الذي أاة ه  ع  

الالةقل، والذي جةى اماجاله ت بي ه اة لقا الح ا ا  ةل ألةى قا ال ل   لرا ل  

المدلا الديمطااطي  وال ل   رذلك لبح لظ  بق   بداللئ الثاال البي أطل ت 

 الشية.  اللة يس الم باع  مة ال

فيمل يةى  د     البيل ائ  ثة الحز  الشيا ي الدا ااي  وياى ة ح، الحتصا 

ادايا  هد   تمثة  الالةقل،  أ، ل اائ  انااز  لليل   المداي  الم ا،  والب يية  وقمل 

 اقبالدا ي  وخ ياجد  ل    طيطي ارد تاليا  مدوئ  ةل ألةى.  

"الحتصا والب يية" ارد ل قئة   ويد أشلا  مدوئ  في لطل ه اطخلل الجزيةل ةلق ياى

    صية قذه الطاى و دى ةال ا ال ةصا لهل لببشلائ في المة با اخابطلليا  ةذ 

رلات ياا ائ الالةقل، اخاطحبيا ةل لء تل ل لمشلاربهل ارد أ، رلات شتص ل أقلقيل 

 . 2019في الح م اماجف اا ل  تطلقم الدب ا المالةم في أغد س/آ  

أ،   قيلقيا أجل   مدوئ   أطيلو  تب مخه     امل  والب يية  الحتصا  ياى  بق 

 بخا ا أ، ترمة لحال المة با اخابطلليا  بق اإل دا  لمل ارد المة با اخابطلليا 

 والبجهيز ل اض الدالل  اخاب لاي في اهليا قذه المة با "المؤيبا".  
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ث     طهل  وترد ةجلاا  مدوئ   ال لهل لبطالة ان ة الاايع وت  يل لمدألا الحدي

الدا ا،  مة  بق   أقلقي في  اخابطلليا ررخصة  المة با  المشلارا لحال  في 

 .  2019اإلطل ا اللالشية وأقس لهذه ال بةل في ل م أ داث الثاال في 

ويالطق البدلؤال     دى يدال البحللد الجديد بي   مدوئ والالةقل،  بق الح لظ 

يب م  "أ، ال ةفي  يبرهدا،  بق   بداللئ الثاال وفطل لحت ل  الديلقي الذي  

اللرمة قايل خقب ملال المدلا الديمطااطي  ويؤردا، أ، الاثيطا الدقبارصا لرلم 

 قي المةجريا الة يدا لذلك".  2019
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 الحالة العراقية  ●

 اا لييا اادحل  الطاائ ان يةريا    ان ا ي الرااييا   ●

في   أوقب "   "لايد  ان يةري  الدفلع  وزية  الثلاي   ا د    20 د   اافمالة/تشتي  

 .42اابهلء المهما الرد تصا ان يةريا في الراا  

واخت ل  ا صاص اإل ح،     ا د اابهلء الاجا  الرد ةي ان يةري في الراا   

"جمرا  خل    الراايي  اظيةه  ان يةري  ع  الدفلع  وزية  جمع  اجبملع  لحال  جةى 

الدولي الدخاي  اال ان      قردو، الجالااي"   بق قل ش  ؤتمة  ااا المخل ا

 اإليبيمي في الالحتي . 

وأو ح بيل، صدا    "جا، ريةاي" المبحدث الةقمي القم وزاال الدفلع ان يةريا  

الرلم   اهليا  يالة  الراا    ان يةريا في  الرد تصا  المهما  اابهلء  أرد  أوقب   أ، 

 ا الرااييا  الحللي   شياا ةلق أ، اطلء الطاائ ان يةريا قي ا، اد ال    الح ا

 لد م ياائ ان   المحبيا. 

ووفطل لةيل، ريةاي  شد  أوقب   بق أ، الاخيلئ المبحدل قب ي الخلبزا لئ البي 

  امل في ذلك  دم وجا  ياائ أ يةريا لبطيلم  2021ترهدئ اهل في ياليا/تماز  

 .43امهملئ يبلليا في الراا  احباال اهليا الرلم

في  الراايي   الالالمل،  أ،  الثلاي    5  ويذرة  يااا  2020يخلية/رلاا،  لصللح    صائ 

  امل فيهل ان يةريا     الالح   وذلك ارد يا ي  44ي للف بإلااج الطاائ انجخةيا 

    ةاا جايا أ يةريا أق ةئ     طبة الجخااال اإلياااي يلقم قبيملاي  ة لفا  

 ةلق أاا  هدي المهخد  ال ف ا يس قيئا "الحشد الشرالي" . 

 
42i24news  اافمالة/تشتي    21اافمالة / تشتي  الثلاي  ا د اابهلء المهما ان تص يا في الراا    20  الالخبلغا،ا

  https://bit.ly/3I4DxMD   2021الثلاي 

 https://bit.ly/3I4DxMD المصدا الدلاق  43

ياليا/تماز   27ورللا انال اال  الراا  تة يف قيلقي واقع الادحل  الطاائ ان تص يا   44
2021 https://bit.ly/3o2kZo1  
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الالالمل، الراايي  بق اخادحل  لم ي    بز ل  ل   جلء اخت ل   بيد أ، تصا يت 

ارد لطلء بي  الة يس ان يةري جا اليد، وا يس وز اء الراا   ص  ق ال لظمي  

 ليخهي فصح    الاجا  الطبللي لبجخا  ان يةريي . 

المهما  2021ياليا/تماز    26وفي   اقميل  يخهي  اا ليل  وال لظمي  اليد،    ويع 

 ل ل  بق  لاال    18  ارد أرثة     2021يا ان يةريا في الراا  احباال اهليا  الطبلل

 الطاائ ان يةريا ةلق الالح . 

ويد أردئ الح ا بل، ان يةريا والرااييا في الةيل، ال بل ي المشبةئ لبجالا  

الدولي  البحللد  أفاا   الراا  احمليا  البزام  الحااا اإلقبااايجي   بق  الااارا    

 د ا، المشاال والبدرصف.الذي  يط

ان خيا  لبطاائ  تربزم  ااصبا   مهل  المبحدل  الاخيلئ  أ،  ةلق  الةيل،  وأشلا 

اإلقبااايجيا  الرحيلئ  الح لظ  بق  وأ يةرل  الراا   الرااييا   شد ا  بق  زم 

بيخهمل في جميع الط ليل الثخل يا وامل ي دم المصبحا الاطخيا. رمل أ ب  الجلاالل، 

 الحةل والخزيها قبد م قيل ل ا دا  و يمطااطيبهل وتخميبهل. أ، اخاب لالئ

وأ لو الةيل،ا "ل  ت ا، قخلئ ياائ أ يةريا تؤ ي  و ا يبلليل في الراا  اخهليا  

 ".  2021الحل ي والثحثي      يدمالة/رلاا، انوال  لم 

أو   لبماايةي   ةليه أي   لجأل  الباصة  أو  اخادحل   اا ل   ة ح،  يحمة   بق  ولم 

لبرااييي  ناه جلء رخبيجا غية  اللشةل لأل داث البي ويرت في يخلية/ رلاا، الثلاي  

 .2020 لم 

الثلاي   يخلية/رلاا،  الثللث     وأاا  هدي    2020ف ي  قبيملاي  يلقم  يبة 

الاخيلئ   غلال شخبهل  ةياا، في  تد مهل  ألةى     بيشيلئ  المهخد  وش صيلئ 

 رالهم في   لا ا دا . المبحدل ا ل ةل  ديةل اقبهدفت  ا

الرااييا   ان يةريا  الرحيلئ  ااهيلا  ةلق  قبيملاي  يلقم  تدا يلئ  طبة  وأ ئ 

وأيط  ادالالهل الرااييا، أ، الديلقا ان يةريا  ل ئ ةلق تالخي اهج  دوااي وغية 

 .وايري   ل فليم  للا ااردام الثطا بي  الالبدي 
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ةريا البي أثلائ غ ف الراا   و بق ويع قذه الحل ثا وغيةقل    الرمبيلئ ان ي

يااا   جلء  الرااييا   الديل ل  خابهلئ  اظاا  والةقمي   الشرالي  المدباى   بق 

 صائ في أوالة يخلية/تشتي  الثلاي  بق طة  الطاائ ان يةريا.الالالمل،   يث 

ويد وجهت الاخيلئ المبحدل   بق ةثة قذه الب ا ائ وتزايد المشل ة المرل يا لهل   

 را ل ةلق اح قم وأيد ت  بق ةلحء ق لاتهل.  ااطخيهل الل

الديلقا   في  الخظة  ة ل ل  واشخ    انليةل  بق  الب ا ائ  قذه  فة ت  رمل 

ان يةريا   الرحيلئ  ريلال  دبطح     اص به  الراا   تجله  اإليااايا    – ال لاجيا 

 المباتةل  لليل. 

راا  قلقم في  وتجدا اإلشلال ةلق أ، تزايد  د  اإلصلالئ ا ياو  را وال في ال

يااجه  شلرة   الالبد  أ،  ةلق  ة لفا  فبةل   الدل دل  خذ  اخقبطااا  ةاملء  للا  دم 

الديلقا   - اجبمل يا   صلاع  يدفع  وقا  ل  اد     رللجبهل.  خ  ايبصل يا  بزايدل 

 ان يةريا ةلق  ااجرا شؤواه قخلئ. 

ان يةري  و ع ذلك  واغم ال جا البي صل الت اإل ح،    اخت ل   فإ، اخادحل   

   الراا  ل  ي ا، رل ح  بق غااا  ل  دث في أف لادبل،  اهليا أغد س/آ   

2021. 

وصاح اليد، في شهة ياليا/تماز   طف لطل ه  ع ال لظمي وتاييع اا ل  اادحل   

وارلو،   البدرصف   اااصة  أ،  الراا   "قي ا،  واال في  يل حا  ان يةريا  الطاائ 

ولا  ل خخل ل  ا ا،  احباال اهليا الرلم  في  هما  وادل د  وابرل ة  ع تخظيم الد

 .45يبلليا"

الرد تصا   المهما  البلليا     المة با  اليشل  ال ةفي   أ،  ةلق  ريةاي  بيل،  وأشلا 

ان يةريا في الراا   والبي قتب م  في  جمبهل "تطديم المشاال والمدل دل  

 م الدولا اإلاقلاي. وتالل ال المربا لئ اخقب الل اايا" رجزء     مبا   لفحا تخظي

 
ياليا/تماز   26الرةبيا ات  اليد، وال لظمي يايرل، اا ل  ةاهلء المهما الطبلليا ان يةريا اللراا    45

2021 https://bit.ly/3o1ZHHl  
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جخدي أ يةري ش باا الرما    3000ةلق    2500ياجد في الراا  اليام  االي  و

ال طةي لطاائ البحللد  د تخظيم الدولا ولرالاا  و ا  حارصل في قزصمبه  وذلك  

اللةغم    أ،  وا الطاائ ان يةريا تحاال في  ة با    الماا ة ةلق  وا ةش للي   

أ،   تةي   أ،  ارد  ةلق للصا  المبحدل  الاخيلئ  تطد ه  رلات  الذي  الد م   رظم 

الطاائ الةقميا الرااييا يد ذقف في اهليا الم لو ةلق المبيشيلئ المحدااا  

  بق ةياا،. 

ويةى  اايالا، أ، وجا  قذه الطاائ  هم لبباازالئ الدالبيا واإليبيميا أي ل  وأاه 

ان الاجا   اخت ل   وأاهق  اهذا  اليد،  البزم  الراا   ةذا  ل  الرد ةي في   يةري 

في ظة الظاوو الدل دل  فهذا يرخي أاخل يد اصالح أ لم قيخلريا  شلاه لمل  صة  

 في أف لادبل،. 
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 الحالة الفلسطينية ●

 لب يا الطااا الالتص لاي ابصخيد  مل   ةرا ةاقلبيا   ●

في   اتص لايل  الديلقي    26صخ ت  اجخل يهل  الثلاي  ةرا  مل   اافمالة/تشتي  

ةقح يا"  ةاقلبيا  " خظما  ةليهل  46والرد ةي  المخبمي   ترةض     حذال    

 و خلصتيهل لرطاالئ قج   شد ل.

يل ما   ةلق  لحةرا  مل   الديلقي  الجخلح  ة لفا  الالتص لايا  الح ا ا  يااا  أثلا 

الطااا   لهذا  المحبمبا  البالرلئ  ةلق  اللخظة  اإلاقلبيا جدخ رةياا  وذلك  البخظيملئ 

 قيا أو ةادلايا.قااء رلات قيل

الدحم   في  مبيا  الالتص لاي  اللدوا  ان ة  يبربق  الديلقي   المدباى  فربق 

البي  ال ةيةل  المب ياائ  ابيجا  البي ت يق  وليل ائ  مل  والدب ا ال بد يخيا 

 تشهدقل المخ طا فيمل يبربق اللصااع  ع ةقاا ية.  

ا المبحدل لط لع غزل   أ ل ةادلايل  فيبربق ان ة اللمدل دائ البي تطد هل الممب 

 والبي خ يم   ةيصللهل ادو، البخديق  ع  مل  البي تدي ة  بق الط لع. 

الإل لفا ةلق الطيا  البي يد ي رهل الطااا  بق الجلليا ال بد يخيا في اتص لايل   

للصا وأ، الحةرا تبمبع ابأييد رةية في ي لع غزل الذي يخحدا  خه جزء رةية    

 ممب ا المبحدل.أاخلء الجلليا في ال

الجخلح  وتبالع   اختصلال"  ع  " دم  قيلقا  طايبا  فبةل  المبحدل  خذ  الممب ا 

  ويبم  رظم البرل ة  ع غزل  امل فيه تطديم المدل دل  47الديلقي لحةرا  مل 

 اإلادلايا     لحال المخظملئ الدوليا   ثة ان م المبحدل. 

 
46DW    2021اافمالة/تشتي  الثلاي  26   اقميل اتص لايل تصخد  مل   ةرا ةاقلبيا  https://bit.ly/3lhBIC8 

47 https://bbc.in/3FTiMBuBBC. Hamas to be declared a terrorist group by UK. 19 NOV.   
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اا ااط اتص لايل  أو  دم وجا قل   ع  مل    لذا  يد خ ي ية قذا الطااا رثياا     يث  

ل   قذا الطااا يجف أ، يخظة ةليه أي ل     خظاا الممب ا المبحدل  بق المدباى 

 المحبي. 

لبط يا   و اارل  ا مل  اشلطل  تشهد  البي  ال ةبيا  الرااصم  أرثة  ة دى  لخد،  ترد 

 ال بد يخيا  للصا لحال فباائ الحاو  اإلقاا يبيا  بق ي لع غزل. 

ويرا  جزء رةية    أقالل  ذلك ةلق  ل يص ه ال بد يخيا، اللمدؤوليا انلحييا   

البي تبحمبهل اتص لايل     أقلاهم  خذ البزا هل "بإيل ا وط  يا ي لبيها  في  

فبد ي "  احدف  ل اص  بيه ة ح، وزية ال لاجيا "أاثة جيمس اب اا" الصل ا  لم  

1917. 

الدابا لق اللشؤو،  الم بص  الطااا  ويخظة  ةلق قذا  "جيمس خادال"   الالتص لاي  يا 

  48 بق أاه اقب ملال لطبية    ان ملال الدابا لقيا غية الم بمبا   بق  د ياله

ويةى "أاه يجرة الممب ا المبحدل  بق ا س ال    ع الاخيلئ المبحدل واختحل   

 انو واي". 

الحة  وتأقدت  واآللة  د ةي   قيلقي  أ دقمل  جخل ل،   را  لم  ولدى  مل  

  وقي ترلاض وجا  ةقاا ية وةجااء  حل ثلئ قحم  رهل  وتخبهج قيلقا 1987

 "المطلو ا المدبحا" لح بحال اإلقاا يبي. 

ورلات اتص لايل قلاطل تحظة الجخلح الرد ةي فط  لبحةرا وقا "ربل ف  ز الدي   

 الطدلم". 

المح ةقاا ية و ز   بي   المدبمة  البااصة  لفظي  في  وتحدث "خادال" رذلك    

فبةل   ذلك  خذ  أجة  ت        رلات  أبيف  تة  أ،  ةلق  وأشلا  "الحلرم"   اتص لايل 

 .49و طيطا  دوثه اآل، تر س اختصلخئ الرميطا البي تجتيهل  الة الحز 

 
48 https://bbc.in/3FTiMBuorist group by UK. 19 NOV. BBC. Hamas to be declared a terr  
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البي   الل  ال  بيخيت"  "ا بللي  اإلقاا يبي  الاز اء  ا يس  أشل   الطااا   وفاا صدوا 

في   ووصد  اتص لايل   ةقح يا  اا ذتهل  "جمل ا  اأاهل  تايبة  مل   ت تصدل  بق 

   وفق ترةيةه. 50 ا ي لليا تدبهدو اإلقاا يبيي  اناتصلء وتدرق ةلق تد ية ةقاا ية"

أ ل وزية ال لاجيا في   ا به "يل ية خبيد"  فطد  أى أ، قذا "يااا  هم يمخح ياائ  

مل  اإلاقلبيا امل في  ان   الالتص لايا أ وائ ة لفيا لمخع اقبمااا ترزيز  خظما  

 ذلك في الممب ا المبحدل"  احدف وص ه.

في المطلاة  فإ،  ز  الرملال الالتص لاي رل، له اهج آلة في البرل ة  ع الط يا 

المؤتمة الدخاي الرلم المخرطد ال بد يخيا  وقا  ل يب ح     اي ه المرب  في  

 في  ديخا "ااايبا،". 

قالبمالة/أيباال في  الحز   و  ل  2021  وطللف  ةقاا ية  ا ةض  طاالئ  بق    

 لح بااو ال ااي ادولا فبد ي   لال تش يبهل   ا ا.

في  صاتاا  الرملال  أ  لء  ز   فإ،  "وفل"   ال بد يخيا  انااللء  ورللا  واحدف 

يدي    يااا  اأغبةيا وا حا  ع  ااايبا،  المخرطد في  ديخا  الرلم  الدخاي  المؤتمة 

وقج فبد ي    في  المدبمةل  المدجد "الخ الا  الرد ةي  بق  ةقاا ية  ام 

انيصق  والبهجية المبرمد في  ي الشيخ جااح  و ةاهل  بق غزل"  وية ف ابحطيق 

 .51المح ما الجخل يا الدوليا في جاا مهل 

الرزلا انو وبيا إلقاا ية "  ادء  الطااا " هم ويؤرد  واحدف  اايةي   يخهل  فإ، 

دفرهل احا تخ يذ ياا ائ الشة يا  ؤردي   اوال ال    ان يةري وانو واي ل

الدوليا وةيل ا الدولا ال بد يخيا"  ةخ أ، الطااا انلية ا م  مل  ةلق ال يلالئ  

 اإلاقلبيا جلء   بب ل    قذا المدلا الل بيا.

 
50DW   اافمالة/تشتي  الثلاي   26  اقميل.. اتص لايل تصخد  مل   ةرا ةاقلبيا وتحذا المخبمي  ةليهل

2021 https://bit.ly/3rmPeIp  

51Sputnik    ةاي  ي للف ا ةض  طاالئ  بق ةقاا ية...  ل أقميا يااا  ز  الرملال الالتص لاي لبط يا 
  https://bit.ly/3FYgFwi  2021قالبمالة/أيباال  28ال بد يخيا؟   
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الدلاق  اإلقاا يبي  خالالالمل،(  ال خيدت  تصتصحلئ   ا  ذلك  بدطل  ع  ويأاي 

  د ةقاا ية البي يل قل  ز  الرملال.   " حمد  د  رخرل،"  فاا  مبيا البصايت

الرملال  "  للف  ز   أ،  الرةاي"   الطا ي  "الحز   ا يس  وقا  رخرل،  وا بالة 

في   ان اا  رثياا  بق  جتصلئ  تؤثة  خ  ةقاا ية  ا ةض  طاالئ  بق  الالتص لاي 

 خ طا الشر  انوق   خ قيمل وأ، الحز   رلاض في اتص لايل  ل خه أرد ة  لايا 

اش ة يؤثة  اختحل     أ،  في  وال  الرملليا  ان زا   و بق  الرلم  الاأي   ل  بق 

 .52انو واي" 

 الدخخئ واآلثلا المبةتالا  بق قذا الطااا    ●

يةى  د     الماايةي  أ، الطااا "ل  يؤثة  بق  مل "  اة " بق اتص لايل وأ خهل  

لشرف  واقبطاااقل"  وأ، لخد، اهذا الطااا  خحت الحةرا وايا ألةى احا الب لو ا 

 ال بد يخي وشرا  ان ا  الهل. 

رذلك فإ، ان ة الذي يبربق احمل   ةتال  اش ة  اللشة  ع " مبيا الب ةيع" البي 

الدلاق  الة يس  المبحدل ان يةريا  وللصا في اهليا  هد  الاخيلئ  تالت   مهل 

 واللد تاا ف  و دى ة  لايا اقبماااقل والاصاال احا قحم شل ة في المخ طا  

 بالة الحةرا  خصاا أقلقيل في البرل ة الديلقي  ع الط يا ال بد يخيا.  يث تر

والنلص   في  أز    الرةبيا  الدوال  ي ع  الالتص لاي  الطااا  فإ،  للصا  واصاال 

 "البااي الرةاي الذي قرق لحال ال بةل الدلاطا ةلق ت ةيع  حيلاه  ع ةقاا ية".  

اللرحيلئ بي   مل  و يبربق  الالرض أ، ان ة  ال ة  و بق  ويةى  ةياا،  ولشيا 

ةقاا ية   المديةل  د  ال ل اائ  الحةرا قحح  ا بحئ  المبحدل     الاخيلئ   أقه 

 ابيجا   م طهاا، لبحةرا وتدبيحهل.  

ورلات وزيةل الدالبيا الالتص لايا "اتصبي الاة"  يد صة ت يالة أيلم    صدوا الطاااا 

ذلك   في  امل  رةيةل   ةاقلبيا  يد ائ  تمببك  واقرا " مل   تةقلاا  ةلق  الاصاال 
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لحظة  مل   اليام  أاحةئ  "لهذا  وأ لفتا  ةاقلبيا".  و ب اال  ف ح     ردائ 

   وفق ترةيةقل. 53الل ل ة" 

وتبهم الاية  مل  أي ل اأاهل " رل يا لبدل يا في انقل  واشااقا"   ؤردل 

 أ،  ظةقل  اواي لحمليا الجلليا اليها يا  احدف ز مهل. 

لالتص لاي أ، اخابملء لمخظما  حظاال أو  شد البأييد لهل أو ااتداء  ويربالة الطلاا، ا

 حاس يم   أ، ترالة    الد م لهل امثلاا جتصما جخل يا تصة  طاابهل ةلق الدج   

 .54قخاائ رحد أيصق و فع غاا ا  لليا أو ة دى الرطاابي  10

لبمربدي   بق و طف ة ح، قذا الطااا  أردئ  مل  أ، يااا  ظةقل قا  خلصةل  

 .55 دل  ال حليل   ربالةل أ، "يااا اتص لايل  خحلز إلقاا ية"

ادخ      الطديم   غيهل  في  تدبمة  "اتص لايل  أ،  بيلاهل  بق  في  الحةرا  وشد ئ 

في   ال بد يخيي   تجله  ل يئبهل  وتصحيح  خفباب اا  و داخ بذاا  أ،  "   ةلق  ا 

" طلو ا اخ بحال ا ة الاقل ة المبل ا  امل فيهل المطلو ا المدبحا   ق    اال  

لبشرا  تحت اخ بحال  واخ بحال قا اإلاقل  الذي يةت ف جاا م  ة   وجاا م  

 .56 د اإلادلايا"

وذرةئ أ، "اخ بداء  بق المطدقلئ  وتاويع اآل خي  في بيائ الرالل ل قا  ي   

صاا  اإلاقل "    أاشع  قا  المدباطخلئ  بيهل  واخلء  ان ا ي  "قةيا  أ،   ا حا 

 اإلاقل ". 

 
53DW   اافمالة/تشتي  الثلاي   26  اقميل.. اتص لايل تصخد  مل   ةرا ةاقلبيا وتحذا المخبمي  ةليهل

2021 https://bit.ly/3rmPeIp  

54BBC   23   مل ا  ل تالرلئ ة ح، اتص لايل ا بزا هل تصخيد الحةرا ال بد يخيا  خظما "ةاقلبيا"؟  
  https://bbc.in/3d5RCLf  2021اافمالة/تشتي  الثلاي 

55elnashra  19ربدي   بق  دل  ال حليل و خحلز إلقاا ية    " مل "ا يااا اتص لايل  ظة الحةرا قا  خلصةل لبم  
  https://bit.ly/3d0ct2N 2021اافمالة/تشتي  الثلاي 
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از واجيا  ال د     اتص لايل   وفي  طد به  الدولي   المجبمع  " بق  أ،  وبيخت 

المرليية واابهلئ الطلاا، الدولي"  يل با "ةاخل اد ا شرالخل  وفصل به  والمخلصتي   

 اللاه اقبماا ا لبردوا،". في اتص لايل وأو وال  ةلق ة ااا الطااا وا ب

رمل أ بخت اا لذقل ةجااءائ قيلقيا ويلااايا لبة   وأاهل ادأئ "قبدبا ااصلخئ 

الجميع  خد  لا ع  الرللم  أاحلء  في   ببد  وأقبيا  و زبيا  جهلئ   ا يا   ع 

  دؤوليلاهم ةزاء يااا اتص لايل ال  ية". 

الالتص لاي الح ا ا  يااا  ال بد يخيا  الدب ا  رذلك  " مل "  وأ اات  تصخيد  ا 

الشرف  غية  الاا"  بق  "ا بداء  تمثة  ال  ال  ة،  ويللت  ةاقلبيا    خظما 

ال بد يخي  وقببز هل امااجرا  حيبهل  ع اتص لايل و واقل في المخ طا و مبيا  

 .57الدحم

الالتص لايا    الح ا ا  يااا  فيه  بيلال   اات  ال بد يخيا  ال لاجيا  وزاال  وأصدائ 

غية   ا بداء  أش لال  وا بالةته  ناشع  يبرةض  الذي  ال بد يخي  الشرف   الاا  بق 

طة       المشؤوم؛  يث  اب اا"  "و د  له  أقس  الذي  البلرص ي  والظبم  اخ بحال 

و يلل و دبطالة  أا ه  غلليا     أثملال  يدفع  يزاال  و ل  المخلفي  وطخه وقجة في 

رطاالئ أجيلله  ابيجا خقبمااا اخ بحال واخقبي ل، و مبيلئ البهجية الطدةي وال

 الجمل يا والمح طا والم لا ل.

ال ية   قيلقا  اللبايد     الالتص لايا  الح ا ا  ال بد يخيا  ال لاجيا  وطللالت 

 شيةل ةلق   58ام يللي  واخز واجيا في المرليية والبااجع ال ااي    قذا الطااا 

وتأثية  أاهل قبدا   ع الجهلئ المرخيا آثلا وتالرلئ قذا الطااا  بق الرحيلئ الثخل يا  

ذلك  بق  وا اتص لايل البطبيدي في المخ طا  و حدو يا  دلقمبهل المدبطالبيا 

 في أي  مبيا قيلقيا  حبمبا. 

 
اافمالة/تشتي  الثلاي  21ارد يااا اتص لايل   الشر  انوق   ت ل    ع الشرف ال بد يخي  57

2021 https://bit.ly/3DcADBv  
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ويلال " مل  اآلغل"   مثة  ةرا "فبح" في  ؤتمة ال صل ة ال بد يخيا المخد  اطااا  

اتص لايل  ة، " ةرا  مل  قي جزء أصية    الخديج ال بد يخي  و  ا، أصية 

الشرف ني جها       اا يدمح  ل   الذي  لبشرف  البحااي  الاطخي  الرمة  لئ 

 رلات اللمدل  اأ د   االاه". 
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 المحور الثالث: االقتصاد العربي 

تشهد المخ طا الرةبيا الرديد    الب ا ائ  بق  دباى الرحيلئ الةيخيا  و بق 

يبايع أ، يخر س   أقهل البدايلئ الديلقيا لالرض ال حفلئ بي   وال المخ طا   ل  

  بق تحد  الرحيلئ البجلرصا واخيبصل يا.

ول    بق صريد آلة   لزالت  ش حئ الخزا لئ المدبحا في ارض الدوال الرةبيا  

اشأ،  دبطالة  البشلؤم  تمثة  للا     الدا ا،(  الراا    ليةيل   اليم    خقارصل  

 ايبصل ائ قذه الدوال.

الخل، وتااس  اجد أ،  للا  دم اخقبطااا وفي  شهد آلة يبمثة في  للا الدا ا، ول

 الديلقي  ورذلك قاء ة اال المبد اخيبصل ي  تخذا اراايف وليما.

وخ يخبظة في انجة الطصية الباصة لحباال ايبصل يا يم      لحلهل  بق انية  

لب اوج   تخمايا وايبصل يا  تؤ ي  أو ةقبااايجيلئ لمرللجا  ةلق تصا ائ  الاصاال 

اخ الاايع  قيلقيل      لدوال  دبطةل  وتطا قل  الدوال   لببك  المبة ي  يبصل ي 

 وايبصل يل. 

الثلاي   اافمالة/تشتي   المحاا اخيبصل ي لشهة   ا ا ي   همي     2021ويبخلوال 

انز ا   وقمل  بد  الرةاي   اخيبصل ي  لبمبد  المبرد ل  الما ا لئ  بي      

الب  الجلرصا في قا   البالخلايا وتدا يلاهل اخيبصل يا واخجبمل يا  ورذلك  ا ائ 

 الخ   واار لقهل  بق ايبصل ائ المخ طا.

 استمرار أزمة لبنان االقتصادية وتفاقم التداعيات ●

قالبمالة/أيباال   ثطا    2021في  تخلال  تش ية   ا ا   ةلق  "اجيف  يطلاي"  تاصة 

لب اوج      لبحة   طتصطهل  في  ان اا  أ،  الالرض  وظ   قخلئ   الديلقي  الم ا، 

اخيبصل يا  فبااصبت المحل ثلئ  ع صخدو  الخطد الدولي  ا يا ةاجلز اا ل   انز ا  

اقتثمل ائ     شأاهل   تخ يذ  ائبملايا  رمل يدل دقل  بق  ابدهيحئ  لبالخل،  يدمح 

 تخشي  اخيبصل  البالخلاي. 
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ورلات البطدياائ تذقف ةلق أ،   ا ا  يطلاي قبحظق اد م  ولي وةيبيمي  

ال ة ل ل  يم خه     المصةو  قتصع   انز ا  ع  أ،  ةخ  لبالح    اخيبصل ي  خشلط 

المةرزي قخلئ   اال تاصيد انز ا الملليا  والمبدالف فيهل  والدلاال في ازاع  

ي ل ي بي   لرم المصةو والح ا ا   ل تزاال تمثة  ل طل لباصاال ةلق اا ل   ع  

 صخدو  الخطد الدولي.

ا يخبظة     وال  والذي رل،  اإليبيمي   الد م  أ،  الخزاع  رمل  تحديدا   ةيبه  ل بيج 

 اإليبيمي والدولي  الة ة اال الدولا البالخلايا.

ولرة أز ا وزية اإل حم البالخلاي "جارج ية ا ي" تةي  ةلق أي  دى تخصةو  وال  

 ال بيج    المدلقما في  بحبا الا ع في لالخل،. 

لئ  ول   ارد   ي أرثة    شهتي   بق تش ية   ا ا  يطلاي   ل زالت البدا ي

أ لم   تااجرهل  تااصة  المحبيا  فللرمبا  تب ليم   واخجبمل يا  اخيبصل يا  الدبةيا 

ةلق   الدوخا  قرة  وصة  انجخةيا   بق  ليةل  25الرمحئ  قرة  59ألد  رل،  بيخمل    

 ليةل فط .  1500الدوخا  يالة اادخع انز ا في لالخل، 

لطل ما  اال تطييم  ثما اجبمل لئ بي  الح ا ا والالخك المةرزي لبدايا ال حفلئ ا 

الا ع المللي  والاصاال لبدايا لمش حئ الجهلز المصةفي  وقذه ال  ال لهل  

 افرل،ا انوال تطديم  بد يبدم اللمصداييا لبمؤقدلئ الملليا الدوليا  والثلاي 

الاصاال لحة لمش حئ الجهلز المصةفي  والح لظ  بق أ ااال الما  ي   وال اوج 

 ح  أ لم المطة ي  الدوليي .   الا ع المللي الديئ لبال

الا ع  تايع طي  ش حئ  لحلهل  يم       يتيالا  انفق  باال  في  يباح  وخ 

اخيبصل ي واخجبمل ي في لالخل،  ول   لرة البدايلئ البي تبم في الرديد     

 المب لئ بي   وال المخ طا ي ا، لهل  وا في  ة المش با البالخلايا.

صد  دل  ظلقة  لهل  خختهل الدبةيا  بق الاايع ولحال فبةل  مة البطتية  أ    ا

المدبمة    انقرلا  غحء  لالخل،      في  واخجبمل يا  اخيبصل يا  لألو لع  المريش 

 
  25ألد ليةل   25. والدوخا يطبة     الرةاي الجديد  لالخل، يخهي   لو لاه البطخيا  ع صخدو  الخطد. 59

 https://bit.ly/3I3h3LL  2021اافمالة/تشتي  الثلاي 
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واات لع الال للا وال طة  و جز ان ويا  وغية ذلك    المش حئ  وفيمل يبي ابخلوال  

 قذه البدا يلئ اشيء    الب صية.

والملزوئ  وال لز( ادالف اا  لض ييما الرمبا    اات رت أقرلا ال ليا خالالخزي   -

  فاصة  2021اافمالة/تشتي  الثلاي    26المحبيا اللخدالا لبرمحئ انجخةيا في  

 .ألد ليةل  313احا  95قرة ص يحا الالخزي  

أ، قذه    واح شك ، 60ألد ليةل  323ةلق احا    98قرة ص يحا الالخزي     رمل وصة 

 أقرلا الدبع وال د لئ اش ة  لم.  اخات ل لئ يصل الهل اات لع في 

واش ة  لم تدرق الح ا ا البالخلايا لبحصاال  بق ال هةالء وال لز ال ةيري  

اريدل     جلال  61   رة     صة وانا ، تجلرصا    ول   في  اء ص طلئ 

الد م أو المدل دل  وخ اد أ، األذ في اخ باللا أاه في  للا الخجلح في قذه  

قالالل لبافية ارض ا بيلجلئ لالخل،    ال ليا  ول خه   المالل ثلئ  فدي ا، ذلك

 ل  يؤ ي ةلق ل ض ت ب ا ال ليا قخلئ. 

ادالف ادال الخطد انجخالي. و دف تصتصح    رل،  اات لع أقرلا ان ويا اش ة رةية  -

  62شااء الدواء  يدب يرا،اللمئا    الشرف خ    70لخل ف االملاي لالخلاي فإ،  

 وخا لد م ان ويا لأل ااض المدبرصيا     بيا،  35وأ، الح ا ا  فرت اخحا  

 والمز خا فط .  

اخيبصل يا   - المبحدل  ان م  خلجخا  انق اا  صل ال     خظما  احدف   اقا 

اللمئا   28  ي زئ  ردخئ ال طة     أيباال/واخجبمل يا ل ة  آقيل( في قالبمالة 

  وذلك  2021اللمئا في    74  ثم ةلق  2020اللمئا  لم    55ةلق    2019 لم  

 ل يبربق ا طة الدلة.فيم

 
   2021اافمالة/تشتي  الثلاي  26 وقيل اليام  أقرلا المحاويلئ في لالخل، تااصة اخات لع    60

https://bit.ly/3o4oaLT 

   2021أربااة/تشتي  انوال  25 ، تبطدم  اق لي اياز  ةبيا  لالخل،ا  الل ثلئ ال لز وال هةالء  ع  صة وانا 61
https://bit.ly/3D7KJDG 

   2021اافمالة/تشتي  الثلاي  27الرةاي الجديد  أز ا أقرلا ان ويا تدب حة في لالخل،ا الحيلل لألغخيلء فط    62
https://bit.ly/3xKqZVW 
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 2021  –  2019أ ل ال طة  برد  انارل   فبشية الد اقا  أاه ي ز لحال ال بةل     

هل  اللمئا  و بيخل أ، اطاأ قذه انايلم اشيء    البمر   فدخخت  82  -  42    

شديدل ال  اال  بق الصريد الديلقي واخجبمل ي في ابد يرلاي أصح    

 قيلقي واجبمل ي. اقبطااا   دم  للا 

ةليه   تشية  أ ة  هم  أغخالد اقاوثما  أ،  لالخل،    10  ق  وقا  اللمئا    ق ل، 

  وبإ  لاهم تدديد ت ب ا 2020 بيلا  وخا   دف تطدياائ    91يمبب ا، احا  

 .63اللمئا    ثاوااهم  1ةذا  ل يا وا البالاع اخدالا  الالبدالط لء  بق ال طة في 

في  10  أغخقوتر س  للا   المبل ا    اللمئا  وال ةصا  ثاوتهم   وييما  لالخل،  

أ ل هم لب بيص اح قم    ال طة   للا     دم البرل د المجبمري  واقبمااا  

 بق صرد   بب ا  قااء رلات قيلقيا   الالبدريشهل  ي للا الجزا المخرزلا البي  

 أو اجبمل يا  أو طل  يا. 

باياو  بق  ردخئ  اات لع  ردخئ الال للاا خ تاجد أايلم  بق وجه الديا ل -

الال للا في لالخل،  في ظة  للا الديالا البي تمة اهل ة اال الدولا  ول   ثما  

تطدياائ  خدااا ةلق وزاال الرمة البالخلايا  تذقف ةلق أ، المردال يد يصة ةلق 

  .642020اللمئا في  لم    36  ارد أ، رل، احدو   2021اللمئا اخهليا  لم    41.4

صل ي المبدقاا قخلئ له آثلاه الديئا  بق بيئا و خلخ واح شك أ، الا ع اخيب

ت  يد  دل   في  تدلقم  أ،  يم    رل،  البي  الط ل لئ  أ،  رمل  اخقتثملا  

لجل حا  الدبةيا  البدا يلئ  ادالف  رةية   اش ة  تأثةئ  الديل ا   الال للا   ثة 

را وال  ورذلك  للا البصريد البي تالخبهل  وال لبيجيا  و خلشدتهل لمااطخيهل  

 ال لالخل،  و دم الذقل  ةليهل  في  اء أز ا تصتصحلئ وزية اإل حم البالخلاي    ل

 "جارج ية ا ي"     وا الدرا يا واإل ل ائ في  ة  اليم .  

 
 د الرملال المهلجتي  الااغةي  في  والهجةل الدوليا تدل – اخق اا  اخق اا تحذا    ت ليم ال طة في لالخل،  63

 https://bit.ly/3E9wdN9  2021قالبمالة/أيباال  3  ل ال الالح    

   2021قالبمالة/أيباال  24المد،  النايلما الال للا تدحق البالخلايي  وافع الد م قي ل د المأقلل    64
https://bit.ly/31gR3LS 
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ولم تطبصة البدا يلئ الدبةيا نز ا تصتصحلئ ية ا ي  بق  ردخئ الديل ا  

ال بيج   مل  فط   ول   ا بدئ لبخلال    الصل  ائ الز ا يا البالخلايا ةلق  وال  

 قالف  ش حئ رةيةل لمخبجي الحلصحئ الز ا يا البالخلايا. 

يؤ ي ةلق المزصد    المش حئ اخيبصل يا في لالخل،  لحال ال بةل يد  و مل  

الطل  ا  الب ا ائ الدبةيا لمبحاا "أو ي او،"  و ل قيخبج  خهل    البزا لئ  

 اخيبصل ي قخلئ.  تبربق اللة ليا الصحيا  أو تااجع  ردخئ الخما 

البي   الملليا  اإل  لايلئ  تاجيه يف ي  اء  ان ة  اوال  يب بف  لالخل،  رلايهل 

المدل دائ البي تم   الح ا ا     ااجها أي   لطة قبةيا  بق الصريد  

ال طة  في  جلخئ  ااجها  الدبةيا  البدا يلئ  ف ح     قخلئ   الصحي 

  .  والال للا  وتافية اخ بيلجلئ انقلقيا لبمهمشي

البرطيد  و بق  ل    دتالطق  هما الح ا ا في تهد ا المبد اخيبصل ي شدي

فط  قي  بحبا انو لع اخيبصل يا  و ا ل الخشلط    الح ا ايالدو أ، ل ا  

 اخيبصل ي  ثم البةتيف لبخلوال المش حئ اخيبصل يا  الاا دل ارد انلةى.  

الذي   البالخلاي  الشرف  صللح  في  ليس  الايت  أ،  البدا يلئ  ةخ  يرلاي    

 .2019اخيبصل يا واخجبمل يا نز به البي اادلرت في أوالة  لم 
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التطورات الجارية لسوق النفط وانعكاساتها على اقتصادات  ●

 دول المنطقة 

لماجا ت  ميا رةيةل  وا لصا   الرللمي  اخيبصل   لمرليشا  أقالل   تدالبت  دل 

الثلاي  و   بي  قذه انقالل     لحال شهةي أربااة/تشتي  انوال واافمالة/تشتي 

لخحا   الخ    اة ية  الدوليا   بق وصة قرة  الدا   في  الخ    أقرلا    86اات لع 

 وخ ا لبالة ية  و بق   90 خد قرة    2021 وخ ا  ورلات البايرلئ أ، يخبهي  لم  

 . 2022أ، يبجلوز ذلك في الخصد الثلاي     لم 

الميزا،   تحد   الخ    بق  أقرلا  اات لع  الخ  يا اار س  الدوال  لالرض  البجلاي 

الرةبيا   ثة ي ة والجزا ة والراا   وتايع الالرض أ، ا ا، أ لم  وال جديدل     

  و بق  خبصد  2014اات لع انقرلا ارد تبك الدوال البي تدات فيهل  خذ  خبصد  

الرةبيا  2021 لم   لبدوال  والملليا  اخيبصل يا  المش حئ  لبرديد     أ ى     مل 

 الخ  يا.

لصا في  خ طا ال بيج   يث شهدئ قذه الدوال لحال فبةل تااجع أقرلا الخ    وا 

في الدا  الدوليا ظااقة قبةيا   ثة  جز الميزاايلئ الرل ا  واا  لض ا بيلطيلئ  

الخ    والبجاء لبدحف    أاصدل الصخل يق الديل يا  والباجه لحقبدااا  وت ةيق  

وايبصل يا  دبطةل  خذ فبةل طايبا     ةجااءائ تطش يا  اللت    أو لع اجبمل يا

رل، أقم قملاهل   م   ا لئ ال بيج لبرديد    الدبع وال د لئ الرل ا  والبي 

 رلات تصة ت ب بهل اللخدالا لبمااط  يتيالل    الص ة. 

ول   انيلم الطبيبا المل يا شهدئ قيخلرياقي   همي ا انوال ال حو الذي ويع 

"أواك ابس"  والذي افض    لحله   بف اليد، بي  الة يس ان يةري  ع ت بة  

 اةفع  صص اإلابلج     أجة ل ض قرة الخ    وتهد ا الماجا الب  ميا.

اإلقبااايجيا     الم زوالئ  وايا  خقب دام  البجاء  ةلق  اليد،  وقا  ل   ل 

المدبهب ا   ال الةى  الدوال  الخ  ي   يث ت ل خت  ره  جما ا     اخ بيلطي 
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الصي  ةفتصطيل  لبخ     ثة  وجخا   ورارصل  واليلال،  ل اائ 65والهخد  واا ذئ    

  ملثبا. 

ابدا، ألةى  صدال    10 ع    13وتحللد أواك ابس  قا تجمع ي م أ  لء أواك الا

لبخ    وقي  وقيل  وأذابيجل،  والالحتي   وااوالي  و لليزصل  ورذلك رلزالدبل،  

 والم ديك  و مل،  والدا ا،  وجخا  الدا ا،.

  وقا "أو ي او،"  والذي  19يا الثلاي  تمثة في المبحاا الجديد ل افيد  والديخلر

أ ى تزايد  لخئ اإلصلاا اه ةلق اا لذ ارض البدابية اخ باازصا لالرض الدوال   ثة 

لهالاط  انجلاف  وقا  ل  فع  اقبطاللال  أو  انجخةيا  الجايا  الة حئ  اقبطاللال   خع 

اافمالة/تشتي  الثلاي    26اللمئا في    10أقرلا الخ   في الدا  اخدالا وصبت ةلق  

662021. 

اخدالا ط ي ا في    تحدخت  الثلاي    29وة، رلات انقرلا     2021اافمالة/تشتي  

 مل   ل أ د ان ااء الدرا يي  لبذقل  ةلق أ، البأثية الدبالي الذي شهدته أقرلا 

البأثية الدبالي لمبحاا "أو ي او،"  وليس   اأيلم يةجع ةلق  رة  فرة  الخ   يالبهل 

 لطااا اليد، القب دام   زوالئ الخ   اإلقبااايجيا.

في   الخ    قا   أ اء  ا   دل د  الدرا ي  الدالة م   ان ية   29ووصد 

 .67اأاه تجلوز ا  ال رة لمبحاا "أو ي او،" 2021اافمالة/تشتي  الثلاي  

و بق  ل يالدو أاخل أ لم  بطا جديدل لصااع أو لحو أ يةري قرا ي  اال أقرلا 

خ   البي يجف أ، تشهدقل الدا  الدوليا  فللبربيق    يالة اا   دل د  ظي  ال

الاأي  ول     تؤيد قذا  الدرا يا  الرةبيا  الممب ا  ة ح يا رةيةل  ورأ،  اب  يا 

  بق لدل، أ د أاخل هل  وليس  بق لدل، أ د  دؤوليهل. 

 
65BBC   24المبحدل الصي  ترب  اقب دام   زواهل الخ  ي اخ بيلطي   ةاي  أقرلا الخ  ا ارد الاخيلئ  

 https://bbc.in/3o6QtJP  2021اافمالة/تشتي  الثلاي 

66CNN    26.. اا  لض أقرلا الخ   ادالف   لوو     بحاا "أو ي او،" ل ا وال  2020 ةبيا  انقاأ  خذ أاتية  
 https://cnn.it/3pfnS4b  2021اافمالة/تشتي  الثلاي 

  29وقيل اليام  أ ية قرا ي ي شد "قالف" تااجع أقرلا الخ   ويبحدث    " ة اليد، الرالطةي"    67
 https://bit.ly/3E98a11  2021اافمالة/تشتي  الثلاي 
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ت ا ائ رةيةل  اظاا  وةذا  ل تصل د قذا ال حو  فطد تشهد قا  الخ   الدوليا   

لم لاا و وا رة    أ يةرل والدرا يا في قا  الخ  . ول   قة الممب ا  بق  

 اقبردا  ن، ت اض  رةرا في قا  الخ    ع واشخ  ؟

أ ئ خاهيلا أقرلا  2020ويذرة قخل أ،  ة  الدرا يا  ع  وقيل في أاتية/ايدل، 

ة  رااهل    اا ذئ ياا ا ا خ  الخ    وتحمبت الممب ا  يخهل الجلاف انرالة لب دل 

رميلئ أرالة في الدا   ثم قرت  اق ا خت ل   رهل   مل أ ى ةلق يصة أ د  

واشخ    بي   الصااع  قذا  اادلع  ةذا  ل  ول    آاذائ   الدرا ي  الاوقي  الصااع 

 والتصلض  فإلق أي  دى يم   أ، ي اال  بق يباصة ال ةفل، خت ل ؟

اايف أ اء الدا    يث أ بخت أاه    الصرف  ورل، ا  فرة  وقيل قا اخابظلا وت

 اآل، ترجة ةصداا ياا ائ اشأ، قيلقلئ اإلابلج لحال ال بةل المطالبا. 

ةخ أ، وقل ة اإل حم اطبت أ، "أواك ابس" أجبت اجبمل لئ فخيا لهل  اال قا  

 الخ    خابظلا أ اء الدا  لحال انيلم الطل  ا.

 مستقبل سوق النفط:

ل المطالبا في أي ااجله اادليت  اجا الهالاط  قة    لحال  قيب ح لحال ال بة 

الديلقا ان يةريا والدوال المب ل خا  رهل لببأثية  بق قا  الخ    أم أ،  اجا 

 الهالاط رلات  بأثةل اخبل ج المبحاا الجديد "أو ي او،". 

وفي رح الحللبي  قب ا، الخبيجا المهما قي  قة قتبجه انقرلا لحات لع  ةل  

الاألةى لتبجلوز  لجز  الدرا ي    80   ان ية  تحبية  ي ا،  واذلك  لبالة ية    وخ ا 

 صحيحل؟

أم أ، انقرلا قتبجه لمزصد    الهالاط  قااء رل، ذلك اقبجلاا لديلقلئ اليد،  

المحدااا   غية  الب ا ائ  تجله  البةيف  لم لوو  اقبجلاا  أو  له   الدا ما  والدوال 

 لمبحاا "أو ي او،". 
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 ادات العربية:التأثير على االقتص

وغية   الخ  يا  الدوال  بي   قي ا،   بب ل  الرةبيا  الدوال  ايبصل ائ  البأثية  بق 

الخ  يا  فم  صللح انولق أ، يدبمة تحد  انقرلا في قا  الخ    ليبجلوز  لجز  

 وخ ا  بق انية  لبراض لدل ةقل  بق  داا الدخاائ المل يا  وليم خهل    80الا

اال  ب لاهل اخيبصل يا في ظة و ع  للي  يم خهل     اات لع أقرلا الخ      ة 

تجلوز  دألا اخقبدااا  أو تر ية ارض المشاو لئ اخقتثملرصا الرل ا  أو يدفرهل  

 لب اي   يزاايلئ اريدا    الرجز والديا،.

بيخمل الدوال الرةبيا غية الخ  يا  قي ةقل قيخلريا اات لع أقرلا الخ   في الدا   

 بحمبه    فلااال رةيةل ادالف واا ااهل    ال ليا.الدوليا  لمل قت

وا لصا أ، اات لع أقرلا الخ   في الدا  الدوليا أ ى ةلق زصل ل ت لليد الرديد 

ال لرج الإل لفا ةلق ا بيلجلاهل   البي تطام قذه الدوال القبياا قل        الدبع 

    ال ليا.

تبأث  قاو  الخ  يا  وغية  الخ  يا  الرةبيا  الدوال  الصريد ورة     قبالل  بق  ة 

"أو ي او،"   لمبحاا  الدبةيا  البدا يلئ  ت اائ  ةذا  ل  واخجبمل ي   اخيبصل ي 

  يث قي ةض ذلك  بيهل زصل ل الخ طلئ  بق الة ليا الصحيا  والحمليا اخجبمل يا.

رمل قبرلاي الرديد    الدوال الرةبيا    تااجع  ردخئ الخما اخيبصل ي ادالف   

مبا  والبي    شأاهل أ، تؤثة  بق ي ل لئ  هما   ثة الديل ا   للا اإلغح  المحب

 البي تراال  بيهل ايبصل ائ  ةبيا  دل   ثة الم ة   وتااس  و صة  وانا ،. 
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 المحور الرابع: الحالة الفكرية

 يبخلوال المحاا ال  ةي لشهة اافمالة/تشتي  الثلاي   ا ا ي ؛ قملا 

 ل ليا.. و أي انزقةالديلاا اإلاااقيمياا الم هام وا - 1

"اإلاااقيميا" ي يا يديما ي يا اإلللء الديخي  أو و دل ان يل،  و ل يرةو اآل، اا

جديدل   مة  بيهل أ داء اإلقحم    اليها  والخصلاى  ةلق أ، تالخبهل "الملقاايا 

الرللميا"  وااتال ت اآل، اللديلقا  وللصا اللب ةيع  ع ال يل، الصهيااي المحبة 

 لبدي ةل  بق الشر  انوق   و حلولا تطايض اإلقحم. 

واابطد شيخ انزقة في  صة أ مد ال يف الد اائ البي ي بطهل الالرض فيمل يدمق  

 ادي  اإلاااقيميا.  

   لاا الماأل بي  المااثيق الرللميا والشتصرا اإلقح يا - 2

المجبمع اصد  الب  الماأل  اآللة  وقخلئ  خظا ا، في  الخصد  رل ة  رهل   وتةاي 

والح لظ  و مليبهل  الماأل  تحتية  اشأ،  رثيةل  خفبلئ  يةفع  الذي  ال ةاي  المخظاا 

ال ةبيا  الح لال  ت زو  أ،  يالة  الل رة   الماأل   الذي  اا  اإلقحم   و خظاا   بيهل  

 اثطلفبهل وف ةقل و ل ااهل  المجبمرلئ الرةبيا واإلقح يا. 

ال  ةل الذي يخظة ةلق الماأل وةلق الةجة  بق أ،  ل   ال لر  أ، اإلقحم قا  ي    

رح  خهمل ي مة اآللة  وأ، ل ة  خهمل  و ا و بيه واجاللئ  أ ل   لال ال ة  فبتصد  

أ، تدلوي بي  الةجة والماأل في رة شيء  ف ل، اخاحااو  وقذا   للد لب  ةل 

 .[36 ماا،ا  البي لبق اهلل الماأل  بيهل خوليس الذرة رلناثق( ]آال
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 الديانة اإلبراهيمية: المفهوم والغاية .. ورأي األزهر  ●

اابطد شيخ انزقة الد اائ البي ي بطهل الالرض    2021اافمالة/تشتي  الثلاي    8في  

اأاه يم   أ، ي ا، قخلئ  ي  وا د يدمق "اإلاااقيميا" أو "الدي  اإلاااقيمي". 

     

ا البلرصخ"  و"انلح   وشاله أ مد ال يف تبك الد اائ اد اائ "الرالما"  و"اهلي

اخجبملع   ةلق  أ ةقل رأاهل   اى  تالدو في ظلقة  "وة، رلات  الرللميا"    ي لا 

ا دهل    أاهل  قي  ةخ  ازا لاه وصاا لاه   أقالل   والط لء  بق  وتا يده  اإلادلاي 

  ال ةلق  صل ال أغبق  ل يمبب ه اخا اإلادل، وقاا  تصا اخ بطل  و تصا اإليمل،  

  ا".و تصا اخلبيل

وفر  ال يف بي    اائ الريش اأ   وقحم بي  الخل  وبي  ا بزاج ان يل، وةذااا 

ال او  بيخهل  "وا لصا في ظة الباجهلئ البي تد ي أاه يم   أ، ي ا، قخلئ  

قذه   ةليه  ت مح  و ل  اإلاااقيمي  الدي   أو  اا"اإلاااقيميا"  يدمق  وا د   ي  

مديحيا واإلقحم في اقللا وا دل أو الد اائ  فيمل يالدو      زج اليها يا وال

  .68 ي  وا د يجبمع  بيه الخل "  

إل حال   في  حلولا  ا الا  والخصلاى  اليها   أ،  وترللق  قالحلاه  اهلل  بي   ويد 

المدبمي     ةقح هم  وا قم ةلق ال  ة  و  اتهم المدبمي  ةلق اليها يا أو  

لا   ٱل ٰبف  أقة  رثية     خو   ترللقا  فطلال    ةيٰمخ م   ارد  ۢ  ية وا م    الخصااايا؛ 

   بٰق   وٱص حاا  فٱ  اا  ۢ    ٱلحق  لهم   تةي    ل   ارد  ۢ       أا دهم    خد        ددا  ر ل ا 

 [.109ا  الالطةل( ]يدية ۢ  شقء رة  بٰق  ٱهلل ة، ۢ    ٓ  ۦاأ ةه ٱهلل يأاق

والد ال ةلق و دل ان يل، ليدت جديدل ةامل قي يديما  وفي الةاع انلية     

وال الهجةي  الاااع  شة  اللد ال  الطر،  والخصلاى  اليها   الميح ي  جهةئ  رشتي  

الماقايا  بي   "البا يد  اراللال  المدبمي    وبي   بيخهم  الديخي  البجمع  ةلق 

 
   2021اافمالة/تشتي  الثلاي  8  انزقة يخبطد الد اائ لدي   ا د تحت  دمق"الدي  اإلاااقيمي"  21 ةاي  68
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"االذ   ثم  ان يل،"   بي   البطتصف  ةلق  "الد ال  القم  والمحمديا"   والريدايا 

 ". البرصف"  ثم "اإلللء الديخي"  ثم القم " جمع ان يل،"  ثم ألياا "اإلاااقيميا

لبدي ةل  بق   يها يا  " خظما  الرللميا  وقيا  الملقاايا  تالخبهل  الد ال  وقذه 

الرللم واشة اإللحل  واإلال يا  تحت غ لء الد ال ةلق و دل ان يل، الثحثا  واالذ  

 .69البرصف اجل ع اإليمل، الهلل  ف بهم  ؤ خا،"

الحة   ب انوال  تطايض اإلقحم جديدل يديما  رل،  الرثهل  ق اإلقحم  و حلولا 

اللصااع   يرةو  فيمل  والرد ةي  الديلقي  الالرد  اآل،  وزا   بيهل  اابشلاه   و خع 

 الرةاي اإلقاا يبي  وييلم " ولا ةقاا ية ال الةى" تحت  ظبا اإلاااقيميا. 

ويد واجه  بملء ان ا يديمل و ديثل قذه الد ال   خ بطي  في ذلك    الثااات 

رل،   خ ل  ال تصما  الطاآ،  أيةقل  رل،  خي ل  البي  ول    اصااايل  وخ  يها يل  ةاااقيم 

 [.  67 ماا،ا   دبمل و ل رل،    المشةري ( ]آال

وفي ذلك يطاال الشيخ ا ة أاا زصدا "ليربم رة  دبم     طيطا قذه الد ال خلمل  

يدمق اا"الديلاا اإلاااقيميا"(  أاهل فبد يا الخز ا  قيلقيا الخشأل  ةلحل يا ال ليا  

د  نلذ ثأاقم    المدبمي ا  طيدل  وأا ل  و ب ل   دبهدفا تالاز في لالل  جدي

ةااام الط لء  بق اإلقحم  ووق  المدبمي   وازع اإليمل،    يبااهم     لحال  

المح م  اإلقحم  اجرة  ي   وتميزه   واقبرح ه  وظهااه  اإلقحم  جاقة  ةقطلط 

ة  ي   حةو  المح اظ    البحتصد والبالدية  في  ةتالا  بدلويا  ع غيةه    ر

  .70 خداخ  اة  ع الرطل د الاثخيا انلةى"

ورثة تداوال  ص بح "اإلاااقيميا"  خذ اإل ح،    اا ل  ت ةيع رة    "اإل ل ائ  

الرةبيا المبحدل" و" مب ا الالحتي "  ع ال يل، الصهيااي المحبة  اة ليا أ يةريا  

 .  2020في أغد س/آ  

 
الدرا يا    -ا ة ا   الد اهلل أاا زصد. اإلا لال لخظتصا ال ب  بي   ي  اإلقحم وغيةه    ان يل،   اا الرلصما لبخشة  69

 . 20  ص1417ط انولق  

 . 37المصدا الدلاق  ص 70
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ييل ه  بق أقل   يخي     لحال الد ال ةلق وت م  ل اال قذا اخت ل   في  

الصهياايا   اهل  تالشة  البي  اإلاااقيميا"  "الديلاا  أطبطاا  بيه  الذي  الجديد  الدي  

 الرللميا  وتبالخلقل الصبيةيا ال ةبيا.

وقذا ال باللا أ، ةاااقيم  بيه الدحم قا الرل ة المشبةئ بي  اليها يا والخصااايا  

الةيت اإلاااقيمي قا الحة ان ثة الذي تذو  فيه الرداوائ   ةاشلء    واإلقحم  وأ،

ي للد   رة  ل  المطدقا     الخصاص  تخطيا  لحال  ال حفلئ      تحبه  وت ب ي 

الا يد نتاللع   المةجع  الجديد  ويخبطق  خهل ربل  وا د ي ا، قا  الدي   تاجهلئ 

البي  ذفت  ل ل  الدي  الجديد  وقا  ل ادأ البمهيد له الل رة في المداا  الدوليا  

 .71البةبيا الديخيا واقبالدلت اهل  ل ل انلح  الرل ا

 رمل شة اا في2000 وادأ تخ يذه  لم    1990ويد ادأ الب  ي  لهذا المشاوع  لم  

 2013. أقدبه  الة وزاال ال لاجيا ان يةريا  لم 

يد  والهدو قاا صهة ان يل، الثحثا  وةقداا المطدقلئ  وفةض الدي ةل لدي  جد 

والذي  خد  اإلاااقيمي"   "المدلا  المز ام  المدلا  اليها   بق  لدي ةل  ي ة  

  ااجربه قخجد أاه  ل قا ةخ لتص ا ةقاا ية ال الةى البي يحبم اهل اليها .  

ويطد و اء الديلاا اإلاااقيميا الجديدل  اارز احثيا   ما وغل  ا  اابشةئ  ؤلاا  

 ويرمة  "الاو يا  الدابا لقيا   اارز" في اااع الرللم  وأطبطت  بق ا دهل اقم

  انو واي   اختحل ا   ثة  الرللميا   الجهلئ  وأقم  أرالة   الماارز   تبك   تماية   بق

  .72ان يةريا المبحدل والاخيلئ الدولي   والالخك  الدولي  الخطد وصخدو 

 

 

 

 
 rmBGwwhttps://bit.ly/3   2020قالبمالة/أيباال  4الجزيةل  الديلاا اإلاااقيميا  ايا الة ل في اإل ل ائ   71

   2020أربااة/تشتي  انوال   15اإلاااقيميا الجديدل .. ولد ا البدل ح   . اريما  الد الجاا    ايع  يدال ةيدت   72
https://bit.ly/3I69ILt    
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 :وسائل تنفيذ هذا المخطط الخبيث

الح لظ   - ةخ  الذي  خ قم لهم  الديلقيا،  الح م  ولا الطل ل   بق رااقي 

 رل،  بق  دل  اإلقحم. 

ة رلو الةيئا اإليملايا واإلقح يا ال بطلال المصبحي   والربملء والمشليخ    -

والزج اهم في الدجا، والمربطحئ   بق يدهة تخ يذ الم     ارد ة دا  

 الردل وتهيئا المخلخ. 

 مدبالدي . يمع الشرا   والط لء  بق الحتصلئ     طتيق قؤخء الح لم ال -

يبربق   - فيمل  وا لصا  المداا    في  البربيميا  المخلقج  ت يية  في  الالدء 

 اللمطا ائ اإلقح يا  والبلرصخ اإلقح ي. 

واابحع   - انوق   الشر   لبدي ةل  بق  المحبة  الصهيااي  ال يل،    م 

 فبد ي . 

 ز ع ال بخا بي  الم ا، اإلقح ي فيمل يرةو اللرداء بي  الدخا والشيرا. -

 ارض اإل ح يي  وال بل  "المأجاري " لبشايه ثااات اإلقحم.  اقب حال -

 الباويج لحاححال وال دا  واإللحل  في المجبمرلئ الرةبيا واإلقح يا.  -

 اقب حال ال طة لدى ارض قذه المجبمرلئ لخشة اإلال يا والشذوذ  واإللحل . -

 اقب حال المخظملئ الخدايا المشالاقا في الباويج لهذا المشاوع.  -

المدبمي  ة ر - لدى شالل   وانقةي  وال بطي   الديخي   اخابملء  لو  خلصة 

    الجخدي . 

والرمة  بق  دلوال  - انقةي   الم ا،  الح لظ  بق  ة رلو  طا لئ 

 الماأل اللةجة  تحت   اى البحاا واخقبطحال. 
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 دور الشعوب المسلمة إلفساد المخطط: 

 واشة الا ي بي  الخل . ف ح ت لصية قذا الم    وةطحع الشرا   بيه    -

لمل    – وتخةيههم  الصل دل   انجيلال  ا ا   في  ال بد يخيا  الط يا  تلرصخ  ة يلء 

يحلئ لهم    ت ييف  طيطا الصااع بي   وال الشر  انوق  وال يل، الصهيااي  

 و ا ميه.

ال يل،   – يحلوال  البي  لإلجااءائ  الشرا   والمطلو ا  الة  الةفض  لبق  وح 

رأ ة   فة هل  الب ةيع الصهيااي  اإلقح يا   ثة  الدوال  لحال   لم  وايع     

والالحتي   -اإل ل ااي الدا ا،  ألةى  ثة  اه     وال  يبحق  و ل  اإلقاا يبي  

 والدرا يا وغيةقل. 

فب    و طدقلاهل   تخلفح     يخهل  وا يا   ان ا شرا   قذه  وجدئ في  وطللمل 

. خيتصدو، أ، 73ما يدب يع قؤخء تخ يذ     لاهم وازع اإلقحم    الطبا  المدب

ي  ئاا ااا اهلل اأفااقهم ويأاق اهلل ةخ أ، يبم اااه ولا رةه ال لفاو،( ]الباااا 

واهلل  بم  32 اأفااقهم  اهلل  ااا  لي  ئاا  خيتصدو،  ال لفاو،(   اااه[.  رةه  ولا 

 [.8]الصدا 

  

 
   2020أغد س/آ   31 اا ا  بملء أقة الدخا  اإلاااقيميا البااع صهيااي لبدي ةل  بق الشر  انوق    73

https://bit.ly/3E79tO1 
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 مكانة المرأة بين المواثيق العالمية والشريعة اإلسالمية  ●

اافمالة/تشتي  الثلاي       25يا اا ع الماأ  في  المبحدل المرختحب ة لجخا ان م  

 . 1981 خذ  لم  رة  لم الليام الدولي لبط لء  بق الرخد  د الخدلء

و ظيت ظلقةل الرخد انقةي  ما ل  والرخد  د الماأل  بق وجه ال صاص في  

وانقبيا   الةقميا  الهيئلئ  يالة  والمبلارا     الخقبملم  المل يي    الرطدي  

الرخد  أ،  والخ ديا. و ة  ذلك  والطلااايا  اخجبمل يا  الربام  والمب صصي  في 

يهد  ريل، انقةل  البي تربالة اريزل    ارل ز المجبمع؛ فهي الماا  الالشةي الا يد  

 لبخل ي وت اا المجبمع. 

أشلائ الد اقلئ أ، الماأل المرخ ا تبرةض لصاا وأش لال   بب ا    الرخد   خهلا  

ي  الب ظي  الخ دي  اخجبمل ي  الجخدي  اخيبصل ي  والصحي.  الرخد الجدد

وأ، انش لال  ةتال ا الخ  ااالئ الخ ديا والدباريا البي تؤثة في صحا الماأل  

 الجخديا والخ ديا  وتؤثة في قبارهل وأ ا هل لمهل هل رأم وزوجا وا األ  ل با. 

شرااق  الماأل  الرخد  د  تاافق  البي  اخ  ااالئ  أقم  ال  لءل  و    اردم  ل 

والطيما  واأاهل  ديما ال ل دل   رمل أاهل تمية ةلق أ، ت ا، غية  ؤردل لذااهل في  

ةلق  وتبجأ  الرخد   وياع  ا دهل  دؤوليا  تحمة  ةاهل  اة  اآللتي     حيلاهل  ع 

 .74الريش في  زلا اجبمل يا واا رلليا  ولديهل الطبية    المرلاو وانصديلء

الماأل   الرخد  د  جديا ويرد  اصاال  ير ة  ةذ  البمييز  دقل   أش لال  ش ح    

يداتهل  بق البمبع احطايهل و تصلاهل أو يب يهل  ااص ه  ظهاا     ظلقة اخلبحال  

اخجبمل يا  اآلليلئ  وة دى  والماأل   الةجة  بي   الطاى  في  حيلئ  البلرص ي 

الرللمي   اإل ح،  ان ة  خد  يبايد  لم  لذلك  لبدي ةل  بيهل؛  لحطا  إلل ل هل 

 
 .2013 الد ال تصم الدوقةي.  ش با الرخد انقةي .. انقالل  والرحج  التصلض    74
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الماأل. ولرة ذلك يشية لمدى تحاال ي يا  مليا الماأل    الرخد ةلق وا دل    

 .75أااز الماا يع اخجبمل يا

الد    الطدةي  و و،  الزواج  المجبمع"ا  الماأل  الة  "الرخد  د  أاااع  أااز  و   

و ة ل،   الحجئا   والماأل  المدبحا   والخزا لئ  الحاو   والخدلء  حليل  الطلاااي  

وال ة   الما المحلام   وا بداء  واخغبصل    والبحةش   البربيم   في  الحق  أل    

الميااث    الماأل     طهل في  و ة ل،  الرل با   الذراا في  يالة  واخ  هل     

 .76والطبة  بق لب يا ي ليل الشةو... ةلخ 

 اإلسالم يرفض أساليب العنف ضد المرأة: 

و ا ق لصل صهل   الماأل   اإلقحم  الطاااي  رةم  الةجة  فشاع  وبي   بيخهل  وال ر  

البي تجربهل   ة ا في  ايرهل والةجة   ة ل في  ايره  وجرة بيخهمل  ا ل  

اقبمااا   طااال  بيخهمل  المدؤوليا  تطلقم  ةلق  يؤ ي  وا باا ل  بالل خ  وا ما 

 الرحيا البي تةا همل في ا ل  الشاع الح يم. 

يرا وأ  لقل أقميا رةيةل لمل تبحمبه  ولص اإلقحم الماأل ام لاا اجبمل يا اف 

    شطا في  مة أاخل هل وتةبيبهم  فطد يلال قالحلاه وترللقا خووصيخل اإلادل،  

شهاا(  ثحثا،  وفصلله  و مبه  رةقل  وو ربه  رةقل  أ ه  ة دلال  مببه  ااالديه 

 [.  15]ان طلوا 

اإلشااو ف ح    ذلك فطد جرة اإلقحم الماأل ااا الةيت وقيدته والمدؤولا     

ورب م   »رب م  اع  وقبما  اهلل  بيه  صبق  اهلل  اقاال  يلال  أ ااه   تدبية   بق 

  دؤوال    ا يبه.... والماأل  ا يا في بيت زوجهل و دؤولا    ا يبهل«.  

و م  اإلقحم لبماأل  طايهل  و ااقل ارد أ، رلات  دبرالدل وقلوى بيخهل وبي   

خل  ااطاا اا م الذي لبط م    ا س  الذرة في اإلادلايا. يلال ترللقا خيل أيهل ال

 
اي ي  ان ية. الحمليا الجزا تصا لبماأل  د الرخد في البشتصع انا اي  اقللا  لجدبية  جل را الشر  انوق     75

 . 2019انا ،  

 يدمالة/رلاا،  4ظلقةل الرخد  د الماأل     أي اليام  اييا الربميا قة اجح الحاائ الخداي الرةاي اللحد     76
 https://bit.ly/3rls84R   2019انوال 
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وا دل ولبق  خهل زوجهل واث  خهمل اجلخ رثياا وادلء وااطاا اهلل الذي تدلءلا، 

 .77[ 1اه وانا لم ة، اهلل رل،  بي م اييالل( ]الخدلءا 

 تكريم وحماية: 

في   تاأ   رلات  فطد  الرخد  دقل   أش لال  جميع  وواجه  الماأل   اإلقحم  رةم 

 ل طة أو الدالي  ورلات تحةم    الميااث.  الجلقبيا  لي ا ا

البمييز  أاااع  رة  وي ق  بق  والمرخايا   المل يا  لهل  طايهل  اإلقحم  فح ظ 

  دقل  ارد أ، رلات ترلاي في الجلقبيا     يلع  طايهل المل يا والمرخايا.

وخ   رةقل  الخدلء  تةثاا  أ،  ل م  يحة  خ  آ خاا  الذي   أيهل  خيل  ترللقا  يطاال   يث 

 ق  لبذقالاا االرض  ل آايبماق  ةخ أ، يأاي  ا ل شا  ةيخا(. تر با

وأ ة اهلل قالحلاه وترللق الةجلال أ، يرلشاوا ادلءقم اللمراوو فطلالا خو لشاوق   

 اللمراوو فإ، رةقبماق  فردق أ، ت ةقاا شيئل ويجرة اهلل فيه لياا رثياا(.  

وصيلاا   الماأل  وقبم  بق  اهلل  بيه  الخالي صبق  يد  و ةص  أاه  ابغ  د  راا بهل 

أوصق اهل في أرثة     ا ع  فطلالا »اقباصاا اللخدلء لياا  فإاه   خدرم  اا،  

 ليس تمب ا،  خه  شيئل غية ذلك«.  

ويلال رذلكا »افطل ... اللطاارية«. اة رلات الماأل  ل ةل في وصيا الخالي صبق 

ان ب  الةفيق  ةلق  اابطلله  يةية  انليةل  وقبم  وآله  »أيهل  اهلل  بيه  يلالا  ق  يث 

 .78الخل   ااطاا اهلل في الخدلء  ااطاا اهلل في الخدلء  أوصي م اللخدلء لياا«

  

 
   2018 يدمالة/رلاا، انوال   6 جبا الطالس  اإلقحم يةفض أقلليف الرخد  د الماأل   77

https://bit.ly/3d2iKeo 

 المصدا الدلاق. 78
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 المواثيق العالمية والشريعة اإلسالمية:

و بق الةغم    المااثيق الدوليا البي و رت لبحتية الماأل  واية  طايهل  و دم  

لهل تحت أي ذرصرا  فإ،   أو اإلقلءل  الطاااي  اخ بداء  بيهل  المااثيق وتبك  قذه 

 ت للد في جزء  خهل أ  لم الشتصرا اإلقح يا.  

 حمد  ملال ا مه اهلل أ، الاؤيا ال ةبيا لحتصا الماأل خ تبخلقف  ع الم  ة  ويؤرد  

و رليية   بب ا...   وييم  ألحييلئ  تح مهل  اإلقح ي؛  يث  الرللم  في  الماأل 

ا  البي أثيةئ في المؤتماائ الرللميا ولهذا يالاا الةفض الذي واجهبه ارض الما

في  ؤتمة ا ي  ووثيطا المؤتمة الدولي لبد ل،   يث    1995و  1994في  لم  

اف ت الرديد    الدوال الرةبيا و خهل  صة الباييع  بق اخا ه البي تبرلاض  ع  

 .79الشتصرا اإلقح يا 

ثااات و قا  لبماأل  واإلقح يا  الرةبيا  المجبمرلئ  اظةل  في  اإلقحم    المخ بق 

 الحخيد  والطيم والرل ائ البي خ تبرلاض  ع قذه الثااات.  

ةلق   لإلقلءل  ال ة   يدب بهل  يد  البي  المهما  الط ليل  الماأل     ي يا  وتظة 

 اإلقحم  ويد يدب بهل الربملايا، لبخية    ييم اإلقحم وترلليمه.  

الماأل ي اشأ،  الدوليا  المااثيق  اإلقحم     اا ق  ع  و ل لللد  لهذا فمل  البخله  

الرالما   الماأل     خظاا  ي ليل  يبم  رللجا  أ،  أ ل  ا  اله.  اإلقح يا  الشتصرا 

الجمريلئ   ارض  وتحلوال  والمالل ئ   الطيم  الماأل     تبحاا  أ،  ةلق  ذلك  فيؤ ي 

افبئلئ   الةجة والماأل في رة شيء  فهذا فيه  بي   لببدايا  ل  الباويج  الخدايا 

وقالحل،    لبق فداى ويدا فهدى.. وجرة الزوجي   رةية  بق شاع اهلل ترللق.

رلناثق(  الذرة  خوليس  الطل ة قالحلاها  تمخق  وقا  ةذا  ا  ا  واناثق     الذرة 

 [.36 ماا،ا  ]آال

 
 9تية الماأل     خظاا ةقح ي    جبا  ةبيلئ  الم  ة اإلقح ي الدرباا  حمد  ملال في  حل ةل    تح 79

 https://bit.ly/3E8yDM8  2005أاتية/ايدل، 

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                                

 

 
60  

 خاتمة 

    جل ف الرللم الرةاي في المة با الااقخا أ، الحباال البي يخبظة أ، تط ي  بق  

 لمشلرة يد ت ا، أيدق وأشد. شلرة شرااه تبحاال ةلق اط ا ادايا 

طتيق   فيهل ل ال  بق  ياو،  خاب لالئ  البيةيا،  فيه  يدبرد  الذي  الايت  ف ي 

الثاال ي صبا، يلااال  بق  طلقهم    اأ داء  ةذا  الالح    الثاال واقبطااا  اقب ملال 

 ليريدقم ةلق المشهد  الة الديلقا ارد أ، فشباا في الرا ل ةليه  الة الدحح. 

الدا ا،  أ ل  الرد ة  مدوئ  ةل ألةى ردلية  بق الرا ل ةلق المدلا وفي  

في   الح م  ليظة  في  صة   الديدي  ذرةى  أ ل وا  ره  ول خهم  الديمطااطي  

 أيديهم    لحال ا يس وز اء  داي  وقا  ل أشرة الشل ع الدا ااي. 

ان يةريي الخت ل   بق لاوج  الرااييا،  ي اح  أ،  يخبظة  الراا    يث        وفي 

اح قم  رمل ي اح أي شرف اجحء المحبة  تبجد  الم لوو    ااهيلا الالح  البي  

 بيشيلئ الرد تصا.  مأاه هل ال دل  والمحلصصا ال ل  يا واابشلا ال

ول   خ  جلال لبرجف  فلل حفلئ بي  ال ةيلء في رة ي ة  والمصللح الش صيا  

الحباال ابحاية  جديةل  والديلقيي    لبح لم  ويل ال  بق    ال يطا  ةلق  شلرة  

 ةفشلال أي  دلع إل داث  للا    اخقبطااا والبطدم والةللء. 
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