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 مقدمة 

الس ا  ة   األحداث  أارز  العرب ة  الحالة  تقبار  يرصد  جديدة   أخرى  وا تقتال  ةهاية  نة  مع 

 . 2021واالقتصانية والفكب،ة ف  العالم العرا  خالل نيسمتر/كاةا  األول 

ف   ذلك   عسكري  أولها  منها   ثالثة  شهد  ح ث  االةقالاا    اعام  تسم ته  يمكن  الذي  العام 

السانا   وثاة ها   ا   ف  تاةس  وثالثها تشب،ع  ف  ل ب ا  والهدف واحد  وها اله منة على 

 الشعاب العرب ة نو  رغتتها. 

د اةسدانا ف  األفق  فس ا  ا  يشتمل تقبار هذا الشهر على تطارا  الحالة الساناة ة  الت  تشه

الس ا   استب الخالفا  ب ن العسكر والرافض ن لالةقالب  وانتشار تسباتا  حال ا تقالة رج س 

 الازراء عتداهلل حمدوك  ما يعن  تعثر الص غة الت  اختارها العسكر إلنارة المرحلة. 

ف    التالن  لتدخل  االنتخااا    نتاج   على  العل ا  المحكمة  وافقت  العراق   تشك ل  وف   مرحلة 

 الحكامة.  

أما تاةس  فقد مدن الرج س ق س  ع د تعط ل الترلما   وأعلن عن انتخااا  جديدة اعد عام  مقص ا  

 المعارضة من المشهد اشكل كامل. 

الاحدة   حكامة  وضع  حال  الجدل  ااب  فتح  ما  وها  الل ب ة   االنتخاب ة  العمل ة  تاقفت  وأخ را  

 الاطن ة وإمكاة ة اقاجها. 

ةهاية    وعلى مع  العرا   االقتصاني  الاضع  على  إطاللة  التقبار  يقدم  آخر      2021مستاى 

ف    العرب ة  االقتصانا   أناء  المهمة  وه   2022ويستشرف  القضايا  اعض  على  الترك ز  مع    

 الحالة االقتصانية ف  نول االةقالاا   وأزمة المدياة ة العرب ة الت  تتفاقم ياما اعد يام. 

ة الفكب،ة  يتناول التقبار ماضاع ن  يدور أولهما حال األخطار الت  تااجه لغتنا  وف ما يخص الحال

 العرب ة  امنا تة ال ام العالم  للغة العرب ة. 

العرا   العالم  على  الجنس   الشذوذ  ثقافة  لفرض  اال تتدانية  المحاوال   ثاة هما  ويتناول 

 واإل الم  تحت مظلة العالمة. 

الثالث المحاور  هذه  الف روس  ويستق  انتشار  تطارا   يتناول  والذي  اكاروةا   الخاص  الملف  ة 

  ومحاوال  مااجهته ف  الدول العرب ة.

  

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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 المحار األول: كاروةا ف  الاطن العرا  

 " منذ ظهار  عام ن  يقرب من  ما  ةحا  ف روس كاروةا   COVID-19امرور  اا م  المعروف   "

مل ا  حالة   287المكتشفة ما يقترب من  ضرات الجاجحة معظم الدول والغ عدن اإلصااا  

  كما جاوز  حاال  الافاة  الخمسة مالي ن  2019حال العالم منذ اداية األزمة ف  نيسمتر  

 . 2021حالة  انهاية ذا  الشهر من عام 

ثالثة   ماجا   تصاعد  اعد  خاصة  التلق ح   العالم ها  تاق  حال  حال ا  يجرى  الذي  الستاق 

  جديدة متحارة ف  االن عديدة وإعانة صارة الخطر الذي ادأ  ورااعة من الف روس و الال

 مع اداية الجاجحة. 

الذي  "أوم كرو "   الجديد  المتحار  أصداء  ترنن  مع  اآل   تتزايد  اللقاح  أهم ة  أ   وال شك 

الدول  فدفعها التخاذ   الكث ر من  الذعر  ف   إفب،ق ا  وأثار ماجة من  اكتشف ف  جناب 

 له إلى أراض ها. إجراءا  عاجلة  لمنع وصا

فقد أعلنت العديد من الدول خاصة ف  أورواا  تعل ق الرحال  الجاية مع جناب إفب،ق ا  

وعدة نول مجاورة لها  ف  ح ن عان  لفرض الق ان على مااطن ها ف  الداخل من جديد  

 اهدف منع انتشار المتحار ب نهم. 

ن الحاال  مقارةة مع ااق   تأت  الدول العرب ة ف  حالة متا طة من ح ث األخطار وعد

نول العالم  ح ث يعد العراق وها الدولة األكثر من ح ث عدن اإلصااا  ف  الاطن العرا   

 العالم .  worldometerف  المرتتة السان ة والعشبان عالم ا  حسب إحصاج ة ماقع 

ف  مااجهة يل ه األرن  ف  المرتتة الثاة ة واألراع ن  إال أةه اال شك تختلف كفاءة الدول  

 الاااء والتعاط  مع المستجدا .  

نيسمتر   الشهر   اف روس كاروةا  2021ةرصد خالل هذا  إصااة  األكثر  العرب ة  الدول  حالة    

 وهما العراق واألرن . 

 

 

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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   العراق ●

ا من ح ث عدن اإلصااا  اف روس كاروةا  وقد تجاوز حاجز   يحتل العراق المرتتة األولى عرب ًّ

وشهد شهر نيسمتر ز،انة ف  أعدان اإلصااا  اما يز،د عن عشرة آالف  المل اة  حالة أخ را. 

 حالة جديدة. 

. وها ما يش ر  1حالة إصااة   2.093.436الغ العدن اإلجمال  لإلصااا  انهاية شهر نيسمتر   

 إلى اةخفاض معدل اإلصااا  هذا الشهر. 

اإلصااا   فقد الغت الاف ا   ف  ح ن تعتتر حاال  الافاة ضئ لة مقارةة اهذا العدن من  

 1000حالة وفاة  انهاية نيسمتر  ما يعن  أ  عدن الاف ا  زان اما يقرب من     24154إجماال  

وفاة  شهر  2حالة  ف   عن  ااقه  كذلك  الاف ا   منحنى  هتاط  إلى  يش ر  ما  وها   .

 ةافمتر/تشبان الثاة . 

والاف ا  هذا   اإلصااا   أعدان  اةخفاض ملحاظ ف   االفترة  وحال تسج ل  الشهر مقارةة 

عدن  تراجع  ف   أ همت  عاامل  عن  العراق ة  والب ئة  الصحة  وزارة  كشفت  السااقة  

المضان   اللقاح  متلق   عدن  لز،انة  نفعت  الحكام ة  اإلجراءا   أ   وأكد   اإلصااا   

 .3لف روس كاروةا خالل الفترة الماض ة

كاروةا يقل عن األلف حالة    يسجل العراق معدل إصااا  ا 2021ومنذ السااع من ةافمتر  

 يام ا.

اللقاح   تلقاا  الذين  "ةستة  إ   له  تصب،ح  ف   قال  ادر  الصحة   ف  وزارة  اا م  المتحدث 

ازنان  خالل األ اب ع األخ رة  ةظرا للجهان الحكام ة المتتعة لز،انة عدن متلق  اللقاح   

 مؤكدا أ  هذا األمر  اهم انستة ما ف  احتااء أعدان اإلصااا .

جناب وف    "أوم كرو " ف   الجديد من كاروةا  المتحار  ةظرا الكتشاف  األخ رة   األيام 

أعدان   العرا  ف   الاطن  الدولة األولى على مستاى  العراق وها  أ   إفب،ق ا  فال شك 

 اإلصااا   يااجه مسؤول ة كب رة ف  التصدي لهذا األمر.  

 
 https://bit.ly/3jwyL0e  2021نيسمتر/كاةا  األول   30إحصاج ا  ف روس كاروةا ف  العراق  إيالف   1
 المصدر السااق. 2
 https://bit.ly/3jOOyqK  2021أكتاار/تشبان األول  2اغدان ال ام  أ تاب اةخفاض أعدان مصاا  كاروةا   3

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/3jwyL0e
https://bit.ly/3jOOyqK
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أوم كرو  الى التالن  مش رة  وقد حذر  وزارة الصحة العراق ة  من نخال المتحار الجديد  

 .4الى أ  العراق غ ر مستثنى من ذلك

"راى فالح حسن"  لشتكة  العراق ة   الصحة  لازارة  الطت  اإلعالم   الفباق  وقالت عضا 

رووناو اإلعالم ة  ف  الثاة  من نيسمتر  إ  "الاضع الاااج  والصح  ف  العراق مستقر 

اإلصااا   اأعدان  اةخفاض  وهناك  ما   الشفاء    ةاعا  ةسب  وز،انة  االاف ا   وتراجع 

 .5والملقح ن"

الدول  وأ   ف روس كاروةا  ال  ما  من  رااعة  ماجة  يمنع من نخال  ال  "هذا  أ   وتااعت 

امتحار  والمسماة  جديدة   لديها  اللة  وظهر   ماجة  من  اأكثر  نخلت  األوروب ة 

 "أوم كرو ". 

هذا المتحار  والدول األوروب ة ما زالت  وأوضحت أ  "المعلاما  حتى اآل  غ ر كاف ة حال  

 كذلك ف  فترة الحضاةة له". 

وأما اخصاص المخاوف من نخال المتحار الجديد عتر المطارا  والمنافذ الحدونية  ب نت 

المطارا    أ  "الكاانر الطب ة مستنفرة لمااجهة أي حالة طارجة  ولدينا فرق صح ة ف  

وعمل   منهم  ع نا   وأخذ  الاافدين  أيضا     PCRمسحة  لفحص  المسافبان  حركة  ومراقتة 

 واالتال  الاضع تحت الس طرة"  مؤكدة "عدم تسج ل أي حالة إصااة". 

أعدان  ف   العرب ة  الدول  ب ن  عشرة  الثاة ة  المرتتة  ف   يعتتر  ح ث  تحديا  العراق  ويااجه 

لف روس كاروةا المضانة  اللقاحا   ا6متلق   لدولة   وه  مرتتة متأخرة كث را ةظرا ألةها 

 األولى عرب ا من ح ث أعدان اإلصااا  وافارق كب ر.  

  

 
4Rudaw     أوموو ووكوورو مووتووحووار  نخووال  موون  غوو وور مسوووووتووثوونووى  الووعووراق  تووحووذر   الصوووووحووة  األول   2   نيسووووومووتوور/كوواةووا  

2021 https://bit.ly/3zf3DIB  
 المصدر السااق. 5
6CNN 2021يال ا/تماز  31لدول العرب ة اعدن جرعا  ف روس كاروةا    ما ها ترت ب ا  https://cnn.it/3gGyuG8 

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/3zf3DIB
https://cnn.it/3gGyuG8
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 األردن   ●

يحتل األرن  المرتتة الثاة ة عرب ا من ح ث عدن اإلصااا  اف روس كاروةا  ح ث الغ العدن  

يعانل   ما  نيسمتر   انهاية  لإلصااا   لإلحصاج ا     1.061.560اإلجمال   وفقا  حالة  

  .7الر م ة

على   يدل  ما  ما هدأ   وها  اعد  ةافمتر  متسارع خالل شهر  اشكل  اإلصااا   معدل  تزايد 

 اشكل ةست  خالل الفترة السااقة.  

 60  ما يعن  ز،انة أعدانهم اما يعانل 887,074ف  ح ن الغ العدن اإلجمال  للمتعاف ن  

 ألف حالة ف  ةافمتر وه  ةستة أكثر ا تقرارا. 

ف    األرن   الثاة     13وادأ  طارجة"  2021يناير/كاةا   "تراخ ص  ومنح  التطع م   حملة    

آةد  و"جاةسا   و"أ تراز،ن كا"   و"فايزر/اايات ك"   "  نافارم"   ه :  لقاحا   لخمسة 

 ف ". -جاةسا "  و" تاتن ك 

للمملكة    واشنطن  ةصف مل ا  جرعة من لقاح فايزر تترعت اها  2021وتسلم ف  يال ا  

 .8متاشرة خارج اآلل ة العالم ة لتأم ن لقاحا  للدول الفق رة "كافاكس" 

وف  إطار االحت اطا  الت  اتتعها األرن  لمااجهة متحار "أوم كرو "  أعلن وزار الصحة  

الهااري  ف    ال  17فراس  المطار  نيسمتر أ   مملكة  تستخدم أجهزة فحص جديدة ف  

فحص  إلى  اللجاء  قتل  األخرى   المتحارا   وا تثناء  "أوم كرو "  متحار  كشف  يمكنها 

 التسلسل الج ن .

وقال ف  مقاالة مع "التلفزاا  األرنة "  إ  "األرن  اكتشف  تع حاال  ثتتت إصااتها  

كاةت لديهم نت جة فحص  لب ة قتل   اأوم كرو   وأ  جم ع الحاال  الت  جاء  من الخارج

 .9وصالهم  لكن نت جة فحص الاصال كاةت إيجاب ة" 

 
 https://bit.ly/3x5bW84  2021نيسمتر/كاةا  األول  30إيالف  إحصاج ا  انتشار ف روس كاروةا ف  األرن    7
 المصدر السااق. 8
9RT     أوموو ووكوورو مووتووحووار  لووكشوووووف  جووديوودة  فووحووص  أجووهووزة  ا وووووتووخوودام  يووعوولوون  األرن   األول   17   نيسووووومووتوور/كوواةووا  

2021 https://bit.ly/3HoZvsl  

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://arabic.euronews.com/2021/07/20/biden-vows-strenghten-ties-with-jordan-meeting-abdullah-ii-wh
https://bit.ly/3x5bW84
https://bit.ly/3HoZvsl
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أ  " رعة  إلى  الساجدة من ف روس كاروةا"  مش را  النسخة  وأضاف: "أوم كرو    صتح 

انتشاره ثالثة أضعاف  رعة انتشار المتحارا  األخرى  والمؤشرا  تقال إ  أعراضه أقل  

 حدة وفق الدرا ا ". 

أ  األرن   ادأ ف  األول من  تتمتر/أيلال  إلغاء أشكال الحظر كافة الت  فرضت    ويذكر 

 .10شهرا استب جاجحة كاروةا  وفق وزار الدولة لشؤو  اإلعالم "صخر نونين"  18لمدة 

وعلى الرغم من حالة "االةفتاح" والعانة شته الكاملة إلى الح اة الطب ع ة ف  عما   فإ  

العالم اآل  استب المتحار الجديد من ف روس كاروةا  قد يؤثر على األرن   الحذر الذي تسان  

 أيضا لمنع ازنيان أعدان اإلصااا .  

وصرح وزار الصحة األرنة   فراس الهااري  أ  ز،انة عدن اإلصااا  ال ام ة اف روس كاروةا  

 .11متاقعة ف  الفترة المقتلة  لكن المملكة لن تشهد ماجة كالماجا  السااقة 

وقال إ  عدن متلق  الجرعة األولى وصل إلى ةحا أراعة مالي ن  ف ما وصل عدن متلق   

 مل ا   وفقا لا اجل إعالم أرنة ة.  3.5الجرعت ن إلى 

  

 
 https://bit.ly/2Wrn9CR  2021 تتمتر/أيلال  1علن إلغاء الحظر  الجزارة  األرن  ت 10
مووا  11 عوون  يووتووحوودث  األرنةوو   الصوووووحووة  وزاوور  الوو ووام   كوواروةووا   جوو الوومصوووووري  فوو ووروس  الووثوواةوو    8ة  ةووافوومووتوور/تشوووووباوون 

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/2Wrn9CR
https://bit.ly/3FZvA9x
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 المحار الثاة : الحالة الس ا  ة

  أارز مستجدا  الساحة الس ا  ة ف  الاطن  2021تناولت الحالة الس ا  ة لشهر نيسمتر  

 العرا .  

رغم  فعلى مست الس ا    المشهد  إلى  جديد  من  التاتر  عان  السانا    األحداث ف   اى 

تاق ع  خالل  من  العسكري  والمجلس  حمدوك  اهلل  عتد  الازراء  رج س  ب ن  التحالف  إعانة 

 االتفاق الس ا    و ط تسباتا  تش ر إلى أ  ا تقالة الرجل ااتت قباتة.  

األم رك   االةسحاب  إتمام  اقتراب  العراق  ومع  ااعتمان    وف   يتعلق  تطارا  التالن  تشهد 

  وها ما  2021المحكمة العل ا االنتخااا  التشب،ع ة الت  أجب،ت ف  أكتاار/تشبان الثاة   

تخص   تحديا   و ط  الحكامة  واخت ار  األعمال  ف   للتدء  المجلس  اةعقان  عل ه    ترتب 

 النفاذ اإليراة . 

مستمرا  ق س  ع د  الرج س  مازال  التاةس ة   الحالة  للمرة    وف   إعالةه  اعد  ف  خطااته 

الثالثة تمديد تعط ل الترلما  و ط معارضا  وتحالفا  تاةس ة معارضة وحالة من التنك ل 

 ادأ  تشن على خصامه  وعلى رأ هم الرج س السااق منصف المرزوق .  

وف  ل ب ا  شهد شهر إعاقة للمسار الديمقراط  من خالل تأج ل عمل االنتخااا  الت  كاةت  

من ذا  الشهر اعد وضع عدة ماان تخص اله ئا  القضاج ة الت  تشرف    24ى ف    تجر 

 على االنتخااا   وها ما أثار الجدل وتستب ف  التأج ل.

 

 

 

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 السودانية 

أكتاار تلق     25مازالت تداع ا  القرارا  االةقالب ة لقاجد الج ش "عتدالفتاح الترها " ف   

االقتصانية واألمن ة ف  السانا  الذي يشهد مرحلة  اظاللها على المستايا  الس ا  ة و

 انتقال ة.

شكل االةقالب اانرة خالف عم ق ب ن مكاةا  المشهد الس ا   ف  السانا   وخاصة  

المدة  متمثال او "قاى الحب،ة والتغي ر"  وها المكا  الذي وقع مع المجلس العسكري  

ب التخلص من ةظام الرج س    عق2019على وث قة تقا م السلطة معه  ف  أغسطس/آب  

التالن حتى   المرحلة االنتقال ة ف   إنارة  التشارك ف   التش ر"  وذلك اغرض  السااق "عمر 

 .2024الاصال إلى انتخااا  شاملة ف  

من   المرحلة  هذه  تخط   عن  إعالةا  الساناة   الج ش  عل ها  أقدم  الت   الخطاة  كاةت 

ال جرى  ح ث  الطرف ن   ب ن  المتتانلة  مجلس  االتهاما   ناخل  المدة   المكا   من  تخلص 

 الس انة اماجب اإلجراءا  الت  أعلنها عتدالفتاح الترها .  

القاى  من  السانا    الج ش ف   قانة  على  الضغط  من  أةااع  عدة  جر   ةافمتر  وخالل 

الدول ة الت  رفضت هذا اال ت الء القسري على السلطة  وطالتت االتعامل مع "عتداهلل 

إضافة إلى الغضب الشعت   وها ما أنى إلى إعانة ترت ب المشهد الس ا    حمدوك"   

 ااتخاذ عدة إجراءا . 

وف  ذا  الس اق  تااصلت المظاهرا  ف  العاصمة الساناة ة الخرطام لالحتجاج على  

افرض   األمن  قاا   واجهته  ما  وها  الترها    عتدالفتاح  العسكري  المجلس  قاجد  اةقالب 

 ف  العاصمة  أنى إلى  قاط ما يقرب من خمس ن قت ال. طاق أمن  غ ر مستاق 

  

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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 اةسدان األفق الس ا   ف  السانا   ●

أكتاار وما شهده السانا  من حالة    25اعد اتخاذ القرارا  الت  أقدم عل ها الترها  ف   

تاتر ورفض على المستاى الداخل  وضغط على المستاى الخارج   جاء  خطاة تاق ع 

 ةافمتر.  21ب ن الترها  وحمدوك  ف   12"اتفاق   ا  "

إطالق  راح   إلى  ااإلضافة  للحكامة   كرج س  منصته  إلى  حمدوك  عانة  االتفاق  تضمن 

المعتقل ن الس ا ي ن منذ   طرة الج ش على السلطة ف  أكتاار  وتشك ل لجنة للتحق ق  

التار،خ  وتعديل الد تار ل تضمن ماان جدي  دة عن  ف  االحتجاجا  الت  وقعت اعد ذلك 

 الشراكة ب ن الج ش والمدةي ن ف  الحكم االنتقال . 

شكل الماقف الذي عان ف ه حمدوك مجدنا إلى السلطة ةاعا من الغماض الس ا     

وأثار اآلراء حال مدى صحة هذه الخطاة ب ن من اعتترها خطاة لحقن الدماء  ومن عدها  

 عسكري. خ اةة للثارة والشارع الساناة  وعقد صفقا  مع المجلس ال

المناهضة   االحتجاجا   قان   الت   الرج سة  المدة ة  الكتلة  والتغي ر   الحب،ة  إعال   قاى 

مع الج ش  رفضت هذا االتفاق الس ا      2019للتش ر ووقعت اتفاق تقا م السلطة عام  

وقالت ف  ب ا  لها: "ةؤكد ماقفنا الااضح والمعلن  ااقا  أةه ال مفاوضا  وال شراكة  

 .13ةقالب" وال شرع ة لال 

وتحت هذا الشعار األخ ر  أعلن تجمع المهني ن الساناةي ن رفضه االتفاق الس ا   ووصفه  

 ف  ب ا  اأةه "اتفاق الخ اةة". 

الد تار،ة  الاث قة  أ اس  على  ُاِن   والترها    ب ن حمدوك  الس ا    االتفاق  وذلك أل  

 ةص االتفاق الس ا  .    مع إجراء اعض التعديال  عل ها  وفق 2019الت  وقع عل ها ف   

وها ما أنى اتعض القاى الس ا  ة إلى رفضه  ةظرا لعدم وجان ضامن حق ق  لاللتزام  

 اه.

 
 https://bit.ly/3paEmdY  2021ةافمتر/تشبان الثاة   21الجزارة  اتفاق   ا   يع د حمدوك للحكامة   12
13France   24   21  السووووانا : ترح وب نول  وإقل م  اعانة حمودوك إلى رجوا ووووة الازراء اعود اتفواق  وووو وا وووو  مع الترهوا 

  https://bit.ly/3I0QmaD 2021تشبان الثاة  ةافمتر/

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/3paEmdY
https://bit.ly/3I0QmaD
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فار عانة حمدوك إلى ماقع "رج س الازراء"   ارعت الااليا  المتحدة األم رك ة بإعال   

المقاال    محذرا ف   14نعمها هذه الخطاة  وأشان وزار الخارج ة "أنتاة  ال نكن  ااالتفاق 

 السلطا  من اال تخدام المفرط للعنف ضد المتظاهبان. 

العام ن  خالل  تحققت  الت   االقتصانية  المكا ب  على  "الحفاظ  إ   الازراء  رج س  وقال 

 .15الماضي ن" كا  من ب ن األ تاب الت  نفعته للعانة إلى منصته

يساعد على فك  وصرح حمدوك أثناء مرا م التاق ع ف  العاصمة الخرطام  أ  "االتفاق  

 .16االختناق ناخل ا وخارج ا وا تعانة مسار االنتقال لتحق ق الديمقراط ة"

 تسباتا  حال ا تقالة حمدوك  ●

شهد السانا  خالل نيسمتر حالة من االحتقا  الس ا   واةسدان األفق ف  تقديم حلال  

أكتاار  أو   52لألزمة االتالن  ما نفع إلى الحديث مجدنا عن إمكاة ة العانة إلى ما قتل  

 ا تقالة حمدوك.  

ورغم تاق ع "اتفاق   ا  " ب ن الترها   وحمدوك  فإ  الحلال الس ا  ة مازالت غاجتة 

ف  ظل احتجاجا  مستمرة تشهدها مد  التالن  رفضا لهذا االتفاق ومطالتة امدة ة كاملة  

 أكتاار.  25 قت ال ومئا  المصاب ن منذ 50للدولة  و قط على إثرها ما يقرب من 

ووفقا لتعض المصانر  يرجع الحديث عن ا تقالة حمدوك إلى رفضه النه  العسكري ف   

ا تخدام العنف المفرط الذي ا تخدمته القاا  األمن ة ضد المتظاهبان السلمي ن خالل  

 .17نيسمتر 25المااكب االحتجاج ة  خاصة مل اة ة 

المتظا ح نها جماع  الساناة ة  األمن  قاا   للدماع   وواجهت  المس ل  الغاز  اقناال  هبان 

 .18أثناء  ع هم للاصال إلى القصر الرجا   االخرطام 

 
 المصدر السااق. 14
 https://arbne.ws/3IcIp2n  2021ةافمتر/تشبان الثاة   22الحرة  السانا  حمدوك يكشف أ تاب عانته إلى منصته   15
ةافمتر/تشووووبان الثوواة    21ة األةوواضووووال  االتفوواق السوووو ووا وووو  يمهوود لمعووالجووة قضوووووايووا االنتقووال الووديمقراط    وكووالوو   16

2021 https://bit.ly/315aJT4  
 https://bit.ly/3sIbjlz  2021نيسمتر/كاةا  األول  28الخل ج  أةتاء عن ا تقالة حمدوك   17
نيسوووومتر/كاةا    25نيسوووومترق.. قاا  األمن السوووواناة ة تطلق قناال الغاز لتفباق آالف المتظاهبان    25الجزارة  “مل اة ة   18

  https://bit.ly/3sMzHlZ 2021األول 

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://arbne.ws/3IcIp2n
https://bit.ly/315aJT4
https://bit.ly/3sIbjlz
https://bit.ly/3sMzHlZ
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او"الحكم   تطالب  مظاهرا   الةطالق  تحستا  اإلنترةت  خدمة  قطعت  ةفسه   ال ام  وصتاح 

المدة "  ف ما كثفت قاا  األمن والدعم السب،ع من تااجدها إلغالق الطرق المؤنية إلى 

 الن ل ة الت  تراط الخرطام اضااح ها. الجسار 

كما  تقت هذه التظاهرا  حالة من االحتقا   تمثلت ف  عدم قدرة حمدوك على تشك ل  

 الحكامة اشكل "تاافق " حسب وعانه  وها ما شكل إحراجا له ف  مااصلة هذا المسار. 

مجماعة من   وصرح مصدرا  مقراا  من حمدوك لاكالة "رويترز" التب،طاة ة  أ  حمدوك أالغ

 الشخص ا  القام ة والمفكبان اجتمعت معه  اأةه يعتزم التقدم اا تقالته من منصته. 

وأضاف المصدرا  أ  المجماعة نعت حمدوك للعدول عن قراره إال أةه أكد إصراره على  

 اتخاذ هذه الخطاة خالل الساعا  المقتلة.

"الشرق األ الازراء لصح فة  ارج س  الصلة  األةتاء  وأكد مصدر وث ق  السعانية هذه  و ط" 

الحاضنة   والتغي ر(  )الحب،ة  مجماعة  ااتعان  من  ض قه  عن  أعلن  حمدوك  أ   إلى  مش را 

الس ا  ة السااقة لحكامته  ورفضها التعاو  معه  أو المشاركة ف  ص اغة إعال    ا   

 .19جديد كا  يرتب له 

ت يجد صعااة ف  تشك ل وزارة  الازراء  رج س  أ   إلى  أشار  لعزوف معظم  كما  كناقراط  

الفباق   الج ش  قاجد  مع  أارمه  الذي  االتفاق  معه ف  ظل  التعامل  عن  المدة   المكا  

 عتدالفتاح الترها . 

يرغب ف  اال تقالة  الترك ة  فإ  حمدوك  األةاضال  لاكالة  تحدث  ووفق خب ر   ا    

الق وفقداةه  الترها    مع  الس ا    التفاقه  شعت   نعم  حشد  على  قدرته  اى لعدم 

 الس ا  ة الداعمة له  وه  ائتالف قاى "إعال  الحب،ة والتغي ر".

 
اال  19 إصوووورار حموودوك على  األو ووووط   السووووانا    الشوووورق  األوراق ف   اعوود خلط  األول   22 ووووتقووالووة  نيسوووومتر/كوواةا  

2021 https://bit.ly/3sMJ9WA  

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/3sMJ9WA
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ف ما ذهب آخر إلى أ  تسباتا  اال تقالة ادأ  كمناورة من حمدوك للضغط على الترها   

لكسب مز،د من الصالح ا   ثم أصتحت أمرا واقعا؛ إثر تمسك الحركا  المسلحة امناصب  

 .20وإعانة منح جهاز المخاارا   لطة االعتقال حكام ة نو  االلتزام اشرط "الكفاءا "   

حمدوك   أ   مطلعة   مصانر  عن  )خاصة(  "الساناة "  صح فة  ةقلت  الس اق   ذا   وف  

)ف    العسكري  المكا   أالغ  اأةه  مكتته  طاقم  و"أخطر  أيام   منذ  منزله  ف   معتكف 

ل (  عتدالفتاح السلطة االنتقال ة( اا تقالته  خالل اجتماع مع رج س مجلس الس انة )االنتقا

 .21الترها   وةاجته محمد حمدا  نقلا )حم دت ("

ةافمتر    25الخاصة" ف     24و تق ذلك تصب،ح لحمدوك ف  مقاالة مع قناة " اناة ة  

فإةن   أتقدم   مصلحته  يلت   ال  االتفاق  أ   الساناة   الشعب  رأى  "لا  ف ه:  قال 

 اا تقالت ". 

من الحكامة  رغم أ  محلل ن يرو  الاقت    واذلك ترك حمدوك التاب مااراا أمام خروجه

االتفاق   ووقع  الجتب،ة  إقامته  من  خبج  أةه  طالما  المشهد  من  الرجل  الةسحاب  متكرا 

 الس ا   مع العسكر لاحده. 

ومع اختالف أغلب القاى المدة ة مع حمدوك فإ  الحديث عن اال تقالة يفرض حالة من  

إلى   طرة عسكب،ة من ةاع جديد    الغماض على المشهد الساناة   وها ما قد يؤ س

 ا تغالال لحالة التفكك وتعطل تشك ل الحكامة. 

ا تقالة   أ   من  ةاصر"   ارمة  اهلل  "فضل  القام    األمة  حزب  رج س  حذر  له   تصب،ح  وف  

 .22حمدوك  تكا  كارثة على التالن ناخل ا وخارج ا

 تقالة  وطلتنا منه أ  وأضاف ةاصر  خالل مؤتمر صحف : "ذهتنا إلى حمدوك لثن ه عن اال

 يصمد ونتشارك ف  تصح ح األوضاع الحال ة". 

 
الوتورهووا      20 عولوى  ضوووووغوط  أم  موحوتوام  رحو وول  حوموودوك  ا وووووتوقووالووة  األةوواضوووووال   األول   30وكووالووة  نيسوووووموتور/كوواةوا  

2021 https://bit.ly/3qFJ2cw  
 المصدر السااق. 21
 المصدر ةفسه. 22

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/3qFJ2cw
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الاح د ف    الحب،ة والتغي ر"  ويكان يكا   وُيعد حزب األمة من أكتر أحزاب قاى "إعال  

 االئتالف الحاكم  ااقا الذي يتمسك احمدوك.

تخصه   "اال تقالة  أ   وترى  االةقالا "   الازراء  او"رج س  األخرى  الكتل  تصفه  أل   إذ  ها  

 الشعب تجاوزه اعد أ  أصتح جزءا من السلطة االةقالب ة"  على حد تقديرها. 

وختاما  فإ  مستقتل المرحلة االنتقال ة مرها  االتاافق حال إجراءا  يجرى من خاللها  

تسي ر الدولة  واالنتقال ةحا تسل م السلطة اشكل مؤ س  إلى إنارة منتختة  وها األمر  

ةا  حق ق ة ف  ظل حالة التجاذب الشديدة ب ن المكاة ن العسكري  الذي ال ياجد له ضما 

 والمدة .  

  

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 العراقية 

 المحكمة العل ا تعتمد نتاج  االنتخااا  التشب،ع ة   ●

أكتاار   من  العاشر  ف   جم ع 2021جر   ف   األهم  اأةها  مراقتا   وصفها  انتخااا     

ألةها األولى الت  جاء  اعد االحتجاجا   ؛ وذلك  23الدورا  االنتخاب ة السااقة ف  العراق

  وأن  إلى إ قاط حكامة "عانل عتدالمهدي"  والت  كا  يؤّمل أ   2019الشعب ة ف   

 تشكل منطلقا جديدا لهذا التلد ةحا اال تقرار والتغي ر الس ا  . 

اااقع   األولى   المرتتة  ف   الصدري  الت ار  حل  فقد  االنتخااا    لنتاج   مقعدا   73ووفقا 

  37  تاله تحالف "تقدم" ازعامة رج س الترلما  "محمد الحلتا  "  او329لماة ا من أصل  ار

 مقعدا. 34مقعدا  وحل تحالف "نولة القاةا "  ازعامة "ةاري المالك " ثالثا  اااقع 

إقل م    ف   الحاكم  الكرن تاة "  الديمقراط   "الحزب  الرااعة  المرتتة  ف   حل  كما 

"مس ازعامة  العراق  اااقع  كرن تا   التارزاة "   مقاعد    32عان  ثلث   ةحا  وتمثل  مقعدا  

 .24اإلقل م المخصصة له ف  الترلما 

الجناح  وها  "فتح"   تحالف  ف   تمثلت  والت   إليرا   الحل فة  الس ا  ة  القاى  ب نما 

  الت  لم تجن  25الس ا   للحشد الشعت   أاد  احتجاجا قايا على نتاج  هذه االنتخااا 

عدا  لتأت  ف  مرتتة متدة ة مقارةة اتاق  الت ارا  الس ا  ة ف  العراق   مق  17ف ها  اى  

 وها ما يؤكد حالة السخط ف  الشارع العراق  ضد إيرا  وةفاذها ف  العراق.  

واعد إجراء االنتخااا   تقدمت اعض القاى الس ا  ة الرافضة للنتاج  اطعن لدى المحكمة  

 .26العل ا إللغاجها ادعاى أةها مزورة 

 
23BBC   11: هول يحتواج العراق إلى مراجعوة آل وا  الوديمقراط وة ف  ظول الجودل حال النتواج     2021  االنتخوااوا  العراق وة 

  https://bbc.in/3CuH9nY 2021أكتاار/تشبان األول 
 https://bit.ly/2XVDgcu  2021أكتاار/تشبان األول  17العرا  الجديد  النتاج  النهاج ة لالنتخااا  العراق ة   24
25BBC   12الت وار الصووووودري ف  االنتخوااوا  العراق وة وتحوالف الفتح ينوّدن احصووووال "تالعوب"   : تقوّدم  2021  انتخوااوا  العراق 

  https://bbc.in/3nILcH1 2021أكتاار/تشبان األول 
ةوااب مسووووتوقولو ون     26 أراوعووة  مون  توجوموع  وووو ووا وووو   تشووووكو وول  الوعوراق  األةوواضووووال   األول   17وكووالووة  نيسووووموتور/كوواةوا  

2021 https://bit.ly/3FKwvLc  

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/3CuH9nY
https://bit.ly/2XVDgcu
https://bbc.in/3nILcH1
https://bit.ly/3FKwvLc
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أعلى  لطة قضاج ة    27وخالل جلستها  ف    العل ا   االتحانية  المحكمة  نيسمتر  صدقت 

أكتاار  اعدما رفضت ف     10ف  العراق  على نتاج  االنتخااا  التشب،ع ة الت  أجب،ت ف   

 .27وقت  ااق الدعاى المقّدمة من القاى الس ا  ة الممثلة للحشد الشعت  بإلغاء النتاج  

لمحكمة العل ا  أصتحت االنتخااا  صح حة  ويته أ الترلما  العراق  الذي  واناًء على قرار ا

للمجلس   رج س  النتخاب  المقتل ن   األ تاع ن  خالل  مرة  ألول  لالةعقان  انتخاااته  جر  

 وللجمهار،ة قتل اخت ار رج س الازراء وتشك ل حكامة جديدة.

ي د الحركة ف  عدن من وقد شهد  شاارع اغدان  زحاما  مرور،ة خاةقة جراء إغالق وتق

الجسار والشاارع على خلف ة إجراءا  أمن ة مشدنة قب ل إعال  المحكمة االتحانية العل ا  

 المصانقة على نتاج  االنتخااا . 

وكا  تحالف "الفتح" الذي أخفق ف  المعركة الترلماة ة  قد تقدم إلى المحكمة االتحانية  

المفاض  وتتهم  االنتاج   تشكك  اطعا   العراق  العل ا  ف   لالنتخااا   المستقلة  العل ا  ة 

 االتالعب  غ ر أ  قرار المحكمة أصتح ةهاج ا وغ ر قاال للطعن.  

 خ ارا  تشك ل الحكامة   ●

مجلس   خالل  من  الازراء  ورج س  الجمهار،ة  رج س  اخت ار  ا   آل َّ العراق   الد تار  وحدن 

 النااب.

االةعق إلى  الجديد  الترلما   الجمهار،ة  رج س  يدعا  النتاج .    15ان خالل  إذ  إعال   من  ياًما 

ااألغلب ة  األولى  الجلسة  خالل  المجلس  لرج س  وةاجب ن  له  جديًدا  رج ًسا  الترلما   وينتخب 

 المطلقة.  

وجرى العرف أ  يكا  رج س المجلس من العرب السنة  وأل  يكا  له ةاجب كرني وآخر  

 ش ع .

من اةعقان الجلسة األولى اأغلب ة ثلث     ياما  30وينتخب الترلما  رج سا جديدا للعراق خالل 

 األصاا   وجرى العرف أ  يكا  الرج س كرنيا. 

 
نيسوووومتر/كواةا  األول   27الشوووورق األو ووووط  المحكموة العل وا ف  العراق تصوووووانق على نتواج  االنتخوااوا  التشووووب،ع وة     27

2021 https://bit.ly/3sJbfSn  

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/3sJbfSn
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 ( من الد تار العراق  على ما يل :70وتنص المانة )

 أوال: ينتخب مجلس النااب من ب ن المرشح ن رج سا للجمهار،ة اأغلب ة ثلث  عدن أعضاجه. 

األغلب ة المطلااة يجرى التنافس ب ن المرشح ن ثاةً ا: إذا لم يحصل أي من المرشح ن على  

الحاصل ن على أكتر عدن من األصاا   ويعلن رج سا من يحصل على أكثب،ة األصاا  ف   

 االقتراع الثاة . 

 ( من الد تار العراق  على ما يل :76وتنص المانة )

مجلس الازراء خالل  أوال: يكلف رج س الجمهار،ة مرشح الكتلة الن اب ة األكثر عدنا اتشك ل  

 خمسة عشر ياما من تار،خ انتخاب الرج س. 

ياًما    30ثاةً ا: يتالى رج س مجلس الازراء المكلف تسم ة أعضاء وزارته خالل مدة أقصاها  

 من تار،خ التكل ف. 

ياما عند إخفاق   15ثالًثا: يكلف رج س الجمهار،ة مرشحا جديدا لرجا ة مجلس الازراء خالل  

كلف ف  تشك ل الازارة خالل المدة المنصاص عل ها ف  التند "ثاةً ا"  رج س الحكامة الم

 من هذه المانة. 

على  الازاري   والمنهاج  وزارته   أعضاء  أ ماء  المكلف  الازراء  مجلس  رج س  يعرض  رااًعا: 

الازاري    والمنهاج  منفرنين  الازراء  على  الماافقة  عند  ثقتها  حاجًزا  وُيعد  النااب   مجلس 

 لقة. ااألغلب ة المط

ياما ف  حالة    15خامسا: يتالى رج س الجمهار،ة تكل ف مرشح آخر اتشك ل الازارة خالل  

 .28عدم ة ل الازارة الثقة

النفاذ اإليراة  ف    القانم للحكامة ف   التشك ل  الكترى خالل  العقتة  العقتة  وتتمثل 

 العراق  وخاصة اعد ةجاح الت ار الصدري المناوئ لها. 

 
28BBC  اخوتو يوتوم  الوحوكوامووة      كو وف  وتشوووووكو وول  الوتورلومووا   الوعوراق  فو   الوجوموهوار،ووة  رجو وس   وووووتوتوموتور/أيولوال    3 ووار 

2018 https://bbc.in/34cfA6w   

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/34cfA6w
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إ  ترات ج ا رج سا ف  العراق على جم ع المحاور  ويتجسد الدور الحساس  وُتعد إيرا  العتا 

الشعت   الحشد  رج سة  ونعمها مل ش ا   تحالفاتها مع ك اةا    ا  ة  تلعته ف   الذي 

 .29الت  تضم فصاجل ماال ة لها

لضغط   الخاضعة  إيرا   من  الطاقة  ا ت ران  على  كب ر  اشكل  اقتصانيا   العراق  ويعتمد 

اقتصا الس ارا   عقااا   تمأل  ح ث  اإليراة ة   للتضاجع  ثاة  مستارن  أةه  كما  أم رك ة   نية 

منتجاتها ف    تنتشر  ف ما  العراق ة   المد   وغالب ة  اغدان  والزه دة شاارع  الصنع  اإليراة ة 

 معظم المراكز التجار،ة.

  من فف  ظل هذا النفاذ اإليراة  الممتد ف  العراق  تمثل نتاج  االنتخااا  تحديا لطهرا 

 أجل ا تعانة ثقة الشعب العراق   وهذا أمر جديد يجب على إيرا  أ  تتعامل معه.  

ويعتقد التاحث "ر،نان منصار" من مركز "تشاتام هاوس" لألاحاث ف  حديث لاكالة األةتاء  

)العراق(   وجناب  الش ع ة ف  و ط  قاعدتها  من  كب را  جزءا  "إيرا  خسر   أ   الفرةس ة 

 .30لمدة طايلة اأةها  تحتفظ اقاعدة ماال ة لها هناك" اعدما كاةت تعتقد و 

وف  ظل تاقعا  ف  اداية األمر اأ  يكا  رفض الكتل الش ع ة لنتاج  االنتخااا  إةذارا 

ااحتمال حدوث صداما    ا  ة وراما عسكب،ة  واةقساما  حانة  فإ  حلفاء إيرا  رجحاا 

 .  عدم التصع د اعد اعتمان المحكمة العل ا النتاج 

ُيعتقد أ  ماقف قاى اإلطار التنس ق  ااحترام قرار المحكمة االتحانية كا  ا تجااة لرغتة 

إيراة ة ف  عدم التصع د مع الكتلة الصدر،ة والحكامة االتحانية ف  الاقت الذي تكمل  

ال  تشك ل حكامة  على  التاافق  إلى  وتطلع  العراق   من  اةسحااها  األجنب ة  القاا   ف ه 

 .31ن الك اةا  الش ع ة الفاجزة ف  االنتخااا  تستثن  أحدا م

وف  إطار التحركا  الس ا  ة الت  ااتت تتخذ طااعا تفاوض ا على شكل الحكامة الجديدة  

االنجف    إقامته  الصدر ف  مقر  الصدري مقتدى  الت ار  زع م  نيسمتر  وفًدا من   29التقى 

 المعترضة على نتاج  االنتخااا (. اإلطار التنس ق  )يضم غالب ة القاى الش ع ة 

 
29France   24   الووقوواي ةووفوواذهووا  رغووم  الووعووراق  فوو   مووتووزايوود  أمووام  وووووخووط شوووووعووتوو   إيوورا   األول   4   أكووتووااوور/تشوووووباوون 

2021 https://bit.ly/3bkxog7  
 المصدر السااق. 30
 https://bit.ly/3mNhpNz  2021نيسمتر/كاةا  األول  30وكالة األةاضال  خ ارا  تشك ل الحكامة ف  العراق    31

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/3bkxog7
https://bit.ly/3mNhpNz
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وكا  ارجا ة "هاني العامري" رج س تحالف الفتح  وعضاية "فالح الف اض" رج س تحالف  

 العقد الاطن   و"ق س الخزعل " األم ن العام لحركة عصاجب أهل الحق.

التنس ق  ف  حشد عدن من   اإلطار  ةجاح قاى  احتماال   تحدي  الصدر،ة  الكتلة  وتااجه 

 أكتر من عدن مقاعدها  اما يؤهل قاى اإلطار إلعال  الكتلة الن اب ة األكثر عدنا.المقاعد 

وها احتمال وارن وفق تصب،حا  لق انا  ف  اإلطار تتحدث عن تفاهما  جاةب ة وتحالفا    

ا مع عدن من الكتل الصغ رة والمستقل ن  تفض  إلى حشد ما يز،د عن    90غ ر معلنة ر م ًّ

 قد ال تنجح الكتلة الصدر،ة ف  تخط ه. مقعًدا  األمر الذي

رج س   اخت ار  فإ   الشمري"   "إحسا   العراق   ف   الس ا    التفك ر  مركز  لرج س  ووفًقا 

الحكامة القانم   عتمد اشكل كب ر على الضغاط الت  يتعرض لها مقتدى الصدر للعانة  

 .32إلى الب ت الس ا   الش ع 

  

 
 https://arbne.ws/32NZ5No  2021أكتاار/تشبان األول  20الحرة  الصدراا  والتحالفا  المحتملة   32

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 التونسية  

 الترلما  واإلعال  عن انتخااا  جديدة تمديد تعط ل   ●

  تعاة  تاةس أزمة   ا  ة حانة  ح ث ادأ الرج س "ق س  ع د" 2021يال ا/تماز    25منذ  

إجراءا  ا تثناج ة  منها: تجم د اختصاصا  الترلما   ورفع الحصاةة عن ةاااه  وإلغاء ه ئة  

وترؤ ه للن ااة العامة  وإقالة مراقتة ن تار،ة القااة ن  وإصدار تشب،عا  امرا  م رجا  ة   

ن رج سة لها.   رج س الحكامة  وتال ه السلطة التنف ذية امعاوةة حكامة ع َّ

الترلما  عدة مرا  اعدها إلى اآل   ح ث قرر ق س  ع د    24ف   وا تمر تمديد تعط ل 

ف    أعلنها  الت   اال تثناج ة  ااإلجراءا   العمل  تمديد  إشعار   25أغسطس  "حتى  يال ا 

 .33آخر"

نيسمتر عن ا تمرار تجم د عمل الترلما  حتى تنظ م انتخااا  تشب،ع ة   13وأعلن  ع د  ف   

 جديدة.  

( التاةس ة  الثارة  ع د  من  أيام  قتل  اثها  الت   كلمته  ف   "يتقى   17وأوضح  نيسمتر(: 

 .34المجلس الترلماة  معلقا أو مجمدا إلى تار،خ تنظ م انتخااا  جديدة"

ا القرارا   أ  ووفق  أعلن  ع د  عام   خالل  ارلماة ة  انتخااا   إجراء  ان ة  المتعلقة  ألخ رة 

يام   اال تفتاء  الد تار،ة وغ رها على  ل تم  2022يال ا    25المخطط عرض اإلصالحا     

 .2021نيسمتر   17تنظ م انتخااا  تشب،ع ة وفق القاةا  االنتخاا  الجديد يام 

 د: "  انة الشعب يمار ها ف  إطار الد تار   وتمه دا لإلعال  عن تغي ر الد تار  قال  ع

يعد   لم  ةص  ظل  ف   الس انة  اختصاصا   يمارس  أ   الس انة  صاحب  على  ا تحال  وإذا 

 .35الممكن له ممار تها  فال اد من ةص جديد  الد ات ر ل ست أادية"

 
33ARABIC.NEWS.CN    اال وووووتووثوونوواجوو ووة اوواإلجووراءا   الووعووموول  توومووديوود  يووقوورر  الووتوواةسووووو   الوورجوو ووس  أغسوووووطووس/آب   24  

2021 https://bit.ly/3zsvZ1x  
34RT   2022نيسوووومتر/كاةا  األول   17ل ا وانتخااا  تشووووب،ع ة ف   يا 25  الرج س التاةسوووو : تنظ م ا ووووتفتواء وطن  ف  

https://bit.ly/3qwQBlP 
35RT    2021نيسووومتر/كاةا  األول   13  الرج س التاةسووو : الد وووات ر ل سوووت أادية وال مكا  لمن يتلقى تمايال  من الخارج  

https://bit.ly/32OjWQI  

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/3zsvZ1x
https://bit.ly/3qwQBlP
https://bit.ly/32OjWQI
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وأرنف  ع د: "  تم التاجه اخطاب إلى الشعب حال المراحل القانمة  حتى تتحقق آماله 

تى ةعتر من ال أس إلى األمل   نصنع تار،خا جديدا ومختلفا  خاصة ولدينا كل اإلمكاة ا   وح 

 ك  ةحقق أهدافنا ومطالتنا وةع ش اكرامة".

الترلما    المتعلقة اتمديد تعط ل  الرج س ق س  ع د األخ رة  وف  تعل قها على قرارا  

الن لحركة  الس ا    المكتب  رج س  ةاجب  حسن"   "القا م  ف   اعتتر   اإل الم ة   هضة 

التشب،ع ة وأعضاء   المؤ سة  أةها "اعتداء  افر على  تصب،حا  لقناة "المملكة" األرنة ة  

 .36مجلس ةااب الشعب"

وذكر  رجا ة الترلما  التاةس   ف  ب ا  لها  أ  الخطاب الذي أنلى اه ق س  عّ د  ف   

الفرني  وها ما عّمق األزمة  نيسمتر  جاء او"مز،د من تمديد الخروج عن الد تار والحكم    13

المال ة واالقتصانية واالجتماع ة  ويفاقم من   اةعكا اتها  التالن  وزان من  الس ا  ة ف  

 عزلة تاةس الدول ة".

وأكد  رجا ة المجلس الن اا  أ  "الخروج من األزمة الت  تعّمقت ف  التالن لن يكا  إال  

ل ف  حاار وطن  شامل للتحديد الجماع   ااإللغاء الفاري لإلجراءا  اال تثناج ة  والدخا

 لمستقتل التالن". 

ار الديمقراط   والتكتل  وأعلنت "تنس ق ة األحزاب االجتماع ة الديمقراط ة" الت  تضم )الت َّ

الديمقراط  من أجل العمل والحب،ا   والجمهاري(  ف  ب ا  مشترك لها  أ  الرج س  ع د 

 اه على الد تار.عمق األزمة الت  تمر اها التالن ااةقال 

األحزاب   تنس ق ة  وعضا  الجمهاري  للحزب  العام  األم ن  الشاا "   لو"عصام  ووفقا 

االجتماع ة الديمقراط ة  فإ  ق س  ع د يااصل منهاج تقس م التاةسي ن والمض  ف   

 االةقالب على الد تار والديمقراط ة. 

شخص ة   ا  ة تاةس ة    14أعلنت    وف    اق متصل  وتعقيتا على قرارا   ع د األخ رة 

 تأ  س "اللقاء الاطن  لإلةقاذ"؛ اهدف إخراج التالن من أزمتها. 

 
36RT    "د األخ رة اوووووووو"االعتوداء السوووووافر نيسوووومتر/كواةا  األول   14  "حركوة النهضوووووة" التاةسوووو وة تصووووف قرارا   ووووع وّ

2021 https://bit.ly/3sH9vJm  

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
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وُيعد أارز الماقع ن على ب ا  تأ  س اللقاء  "طارق الفت ت "  ةاجب رج س الترلما   وعدن 

من النااب  ب نهم: حساةة الناصف   ومصطفى ان أحمد  وع اض اللام   ووزار التشغ ل 

عت فازي  وأحمد السااق  معلى   غازي  منهم:  ةاشط ن   ا ي ن   إلى  إضافة  دالرحمن  

 الشاا .

من جاةته  قال أحمد الشاا  إ  "اةفران الرج س ق س  ع د االسلطة ُيعد نو ا على الد تار  

وخروجا تاما عن الشرع ة  ل س عالجا لألزمة الس ا  ة  ال ها تعم ق لها ونفع االتالن إلى  

 ألزمة االقتصانية والعزلة الدول ة".المجهال ف  ظل احتدام ا

ف    ا تمرار  ع د  أ   أكد  النهضة   حركة  رج س  مستشار  الشعيت "   "ر،اض  كلمة  وف  

إجراءا    ف   نعماه  ممن  حتى  له  المخالف  الحشد  ز،انة  رغم  يعتتر   25إجراءاته  يال ا 

 .37ا تخفافا منه اكل الفاعل ن الس ا ي ن واالجتماعي ن ويز،د من عزلته

اقف مقاال  اعتتر حزب "التحالف من أجل تاةس"  أ  محتاى خطاب  عّ د يعتر عن  وف  م

 .38تطلعا  غالب ة أاناء الشعب التاةس  

وأكد الحزب تأي ده قرارا   عّ د ف  الدعاة إلى ا تفتاء ن تاري ف  يال ا تل ه انتخااا   

 .  2022تشب،ع ة ف  ةهاية عام 

اإلجراءا  تأت  تلب ة لتطلعا  الشعب لتحبار التالن من الفا دين وأشار ف  ب ا  له أ  هذه  

والعمالء ممن تسللاا لمؤ سا  الحكم والدولة والذين ثتت أةه ال يهمهم الحكم إال اقدر 

 .39ما يحقق لهم من امت ازا  ومصالح خاصة 

المؤ سة التشب،ع ة وأضاف أ  "اإلجراءا  المعلن عنها  تتاج اانتخااا  نيمقراط ة تع د  

لدورها ف  نعم أ س الدولة و  انة قرارها وفق ما يفرزه اال تفتاء الشعت  من تعديال   

 على الد تار وعلى النظام االنتخاا ". 

 
 14الجديدة وشووخصوو ا   وو ا وو ة تدشوون "اللقاء الاطن  لإلةقاذ"    ة ةت  تاةس تاةس.. األحزاب ترفض قرارا  الرج سر الجزا 37

  https://bit.ly/316pMfy 2021نيسمتر/كاةا  األول 
األغوولووبوو ووة     38 توومووثوول  قوو ووس  وووووعوو وود  قوورارا   توواةووس  أجوول  موون  الووتووحووالووف  األول   14الووخوولوو ووج   نيسووووومووتوور/كوواةووا  

2021 https://bit.ly/31ddSAM  
 المصدر السااق. 39
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واعتتر الحزب أ  خطاب  ع د  إعال  ةهاية منظامة فاشلة وته ئة أرض ة قاةاة ة وأخالق ة  

 ب. لج ل   ا   جديد  وفق ما جاء ف  ب ا  الحز 

الرج س  عنه  أعلن  يساري  تحالف   ا    ها  تاةس"  أجل  من  "االتحان  أ   االذكر  وجدير 

  وها جتهة تضم عدة أحزاب يسار،ة   2012السااق "التاج  قاجد الستس " ف  نيسمتر  

الثارة لتقاية جتهة   النهضة ف  اال تحقاقا  االنتخاب ة اعد  وتأ ست اعد تفاق حركة 

 التحالف المضان. 

ال اعد  التأي د  ال سار،ة مرة أخرى  أمام األحزاب  المجال  لفتح  الحزب مقدمة  صانر من قتل 

إقصاء اإل المي ن "المنافس األكتر لهم"  وخاصة حركة النهضة  وته ئة المناخ الس ا    

 ال تقتالهم من جديد.

 ا تمرار إقصاء المعارضة التاةس ة  ●

حديثه ف    ع  13خالل  للهجام  الفرصة  يفا   ع د  لم  واتهامهم  نيسمتر   معارض ه  لى 

 االحصال على تمايال  خارج ة من أجل إجهاض حركة التصح ح الت  يقام اها وفق انعاجه.  

وقال  ع د: "يحرضا  على الدولة والشعب  فقروا الشعب وااعاا ضماجرهم  هؤالء ل س 

ناجرة   تقبار  عن  يترتب  الذي  الجزاء  يرتب  وأ   نوره  يلعب  أ   القضاء  وعلى  مكا    لهم 

 حا تا ". الم

وكا   ع د قد أعلن مرارا أ  "المشكلة" الت  تمر اها تاةس ال ام ةاجمة عن الد تار الذي 

المخالف ن له يعتترو  أ  تغي ر 2014أقر عام   أةه اا  غ ر صالح اآل   غ ر أ     مش را إلى 

 الد تار ال يكا  عن طباق االةقالب عل ه  وإقصاء مجلس النااب والمؤ سا  المنتختة. 

ف  إطار المحا تا  الت  تحدث عنها  ع د وتاعد اها المعارض ن له  فإ  أارز ما قرره  و

القضاء التاةس  خالل شهر نيسمتر  ها صدور حكم قضاج  على الرج س السااق "المنصف  

   وفق وكالة تاةس إفب،ق ا لألةتاء. 40 ناا  مع النفاذ العاجل 4االسجن  المرزوق " 

 
40France   24  تاةس: حكم غ اا  اسوووجن الرج س السوووااق منصوووف المرزوق  أراع  وووناا  اتهمة "االعتداء على أمن الدولة  

  https://bit.ly/3pBnyhV 2021نيسمتر/كاةا  األول  22الخارج "  

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/3pBnyhV
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متر مذكرة جلب نول ة احق المرزوق  اعد أ تاع ن على  وأصدر قاض تاةس  مطلع ةاف

طلب  عّ د من القضاء التاةس  فتح تحق ق احقه و حب جااز  فره الدالاما   على  

 خلف ة تصب،حا  أنلى اها. 

الحكم الصانر احق المرزوق   ُيعتتر مؤشر خطارة االنستة إلى ا تقالل القضاء التاةس   

ف  تاةس  ح ث ُيعتتر اداية تنك ل االمعارض ن  وها ما    وفق ما ذكره الكث ر من الناشط ن

 يهدن مسار الديمقراط ة. 

المنصف   احتس  الصانر  القضاج   للحكم  رفضها  معارضة  تاةس ة  ق انا    ا  ة  أاد  

معلنة   أراع  ناا    ق س  ع د   الحال   الرج س  لتداب ر  الشرس  المعارض  المرزوق   

 تضامنها معه.  

النهضة  حركة  من    واعتتر   "فض حة".  امثااة  الحكم  الترلماة ة   كتلتها  رج س  لسا   على 

ف ها   يندن  تدوينة  الشااش "  "غازي  الديمقراط   الت ار  لحزب  العام  األم ن  ةشر  جاةته  

 االحكم ويصفه او"الفض حة لسلطة تتجه ةحا اال تتدان"  على حد قاله. 

الديمقراط " و"الجمهاري" و"التكتل الديمقراط   وف  ب ا  مشترك  قالت أحزاب "الت ار  

تااصل  عتر  والحب،ا   للحقاق  الممنه   االنتهاك  "تااصل  إ   والحب،ا "   العمل  أجل  من 

لتسخ ره   محاولة  القضاء ف   على  والضغط  العسكب،ة  المحاكم  أمام  المدةي ن  محاكمة 

ب الاقاف ف  وجهها  للتنك ل االخصام الس ا ي ن والتضي ق عل هم  ُيعد  ااقة خط رة يج

 قتل ا تفحالها". 
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 الحالة الليبية  

 اعد عدم إتمامها.. جدل حال مستقتل االنتخااا  الل ب ة   ●

شهد  ل ب ا خالل الشهبان الماضي ن خالفا  وا عة ف  إطار الس ر ةحا إجراء انتخااا   

العام   ةهاية  رجا  ة وارلماة ة  ف   الحك2021شاملة   تتاالها  الت   المهمة  امة   وه  

 الحال ة ارجا ة "عتد الحم د الدبيتة".

وكاةت أارز الخالفا  ب ن معسكري الشرق والغرب  حال التمه د لالنتخااا  الرجا  ة الت  

نيسمتر  والت  ُتعد مرحلة مهمة ف  حسم النزاع الليت  الذي   24كا  مقررا إجراؤها ف   

 امتد لسناا . 

  مشروع قاةا  االنتخااا  الرجا  ة 2021وقد أقر مجلس النااب ف  التا ع من  تتمتر  

اعد أ  ثار حاله الكث ر من الجدل استب عدم التاافق مع مجلس الدولة ف  إجراءا  إصدار  

 .41القاةا  ووجان اعض النصاص الجدل ة ف ه 

كا  من المفترض أ  تجرى االنتخااا  الرجا  ة وفق الخطة الت  ترعاها األمم المتحدة  غ ر 

 . 2022يناير  24االنتخااا  أعلنت تعذر إجراجها  واقترحت تأج لها إلى  مفاض ةأ  

يعد تعط ل االنتخااا  هذه المرة مؤشرا جديدا على الخالف الاا ع ف  نوالب الس ا ة 

الل ب ة والنزاع القاجم ب ن جتهت  الشرق والغرب  ب ن الحكامة اق انة عتدالحم د الدبيتة 

مرن خل فة حفتر والترلما  من جهة أخرى  مع اختالف الداعم الدول  من جاةب  واللااء المت

 لكل منها.  

وحاول ارلما  طترق اعدة طرق القفز على الطب،قة القاةاة ة لالنتخااا   من خالل تشب،ع  

  ل شمل ةصاصا تسمح لحفتر االترشح  وتع ق  42قاةا  االنتخااا  متجاوزا االتفاق الس ا  

 األخ ر تمكن من تقديم أوراق ترشحه. الدبيتة  غ ر أ  

المتانرة   مركز  من  حرشاوي"  "جل ل  أوضح  االنتخااا    فشل  تفس ر  عن  على  ؤاله  ورنا 

أةه "كاةت   الفرةس ة  األةتاء  لاكالة  المنظمة ومقره  ايسرا   الجب،مة  لمكافحة  العالم ة 

 
41RT   2021 تتمتر/أيلال  9  الترلما  الليت  يقر مشروع قاةا  االنتخااا  الرجا  ة  https://bit.ly/3zUvnkz 
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الشديد من   هناك أخطاء مشتركة وأخطاء من جاةب األمم المتحدة وماقف من  اء الن ة

 جاةب الممثل ن الل بي ن". 

يقال حرشاوي إ  رج س الترلما  عق لة صالح "شخص ا" ول س المجلس  ها المسؤول عن  

القاةاة    الطااع  ذا   العقتة  هذه  حق ق ة.  كارثة  تشكل  الت   االنتخااا   قااة ن 

 .43والتشب،ع  أ ا  ة قطعا لشرح فشل االنتخااا " 

محاو طترق  ارلما   كذلك  ح ث  مارس  ه كلته   إعانة  خالل  من  القضاء   على  الضغط  لة 

  عندما  2019 تتمتر    20أخرجت رجا ة الترلما  من الدرج قاةاةا قالت إةه تم تعديله ف   

كاةت طراالس تقاوم هجاما نمايا عن فا لمل ش ا  حفتر مدعامة امرتزقة أجاةب  وكا   

 الس مجلسا مااز،ا.أغلب ة النااب قد تخلاا عن عق لة صالح  وشكلاا ف  طرا 

ويتناول "القاةا  المث ر للجدل" ه كلة المجلس األعلى للقضاء  وإنخال تعديال  على رأس  

وتركيتة المجلس  اح ث يتالى رجا ته رج س إنارة التفت ش القضاج   ويكا  الناجب العام  

 ةاجتا له. 

العل ا    المحكمة  رج س  يترأس  أ   حال ا  اه  المعمال  القاةا   ينص  األعلى  ب نما  المجلس 

لإلطاحة   محاولة  وذلك ف   له   ةاجتا  القضاج    التفت ش  إنارة  رج س  يكا   ب نما  للقضاء  

و  ف  الدبيتة  اترشح  اعدما  مح  للقضاء  األعلى  المجلس  رجا ة  من  الحاف   امحمد 

 .44اإل الم القذاف 

"قصار  ها  التأج ل  مسألة  حال  االنتخااا   مفاض ة  إل ه  أشار   الذي  الستب    وكا  

التشب،عا  االنتخاب ة ف ما يتعلق ادور القضاء ف  الطعا  والنزاعا  االنتخاب ة  األمر الذي 

 اةعكس  لتا على حق المفاض ة ف  الدفاع عن قراراتها". 

وف  تعل قها على التأج ل  اعتتر  "أماةدا كانل ك"  العضا السااق ف  مجماعة الختراء 

انتكا ة تع د إغراق ل ب ا الت  عاةت حرب ن أهل ت ن منذ التااعة لألمم المتحدة  أ  األمر ُيعد  

   ف  المجهال. 2011عام 

 
43France  242021نيسمتر/كاةا  األول  23تخااا  الرجا  ة    أ تاب تأج ل االن  https://bit.ly/319XqB6 
أصوووووتووح مسوووووتووحوو وواًل     44 موواعوودهووا  فوو   االنووتووخووااووا   إجووراء  لوو ووبوو ووا  األةوواضوووووال   األول   17وكووالووة  نيسووووومووتوور/كوواةووا  

2021 https://bit.ly/3qB1naL  

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
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https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
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https://bit.ly/319XqB6
https://bit.ly/3qB1naL
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تنتشر إلى  اةدالع "صراعا  محل ة قد  أةه ومن نو  "مسار مستقتل " هناك خطر  وبّ نت 

أجزاء أخرى من التالن"  ومن المعلام كا  األمم المتحدة ه  الطرف الدول  األارز ف   

المسار   على  المة  إلتمام  اإلشراف  األول  والداعم  ل ب ا  ف   الحال   الديمقراط  

 االنتخااا . 

كا  الل ب ا  يأملا  أ  تكا  االنتخااا  الرجا  ة عر ا وطن ا وفرصة ال تهدر إلعانة اناء  

 .  2011االنهم اعد  ناا  من العنف والدمار الت  تلت  قاط ةظام معمر القذاف  ف   

المصالح وكثرة المتدخل ن الخارجي ن وةقص التنظ م حال  لكن التجاذاا  الس ا  ة وتضارب  

نو  تحق ق هذا المتتغى. ووقفت  هذه العقتا  صامدة أمام عتار هذا التلد الغن  االنفط  

 من العنف إلى ار األما  الس ا  . 

وُيفسر ذلك اغ اب تاافق ف  اآلراء اشأ  األ اس القاةاة  لالقتراع  وتضارب ف  المصالح  

ا  ف  و اطة األمم المتحدة  ما أنى إلى فشل ف  إجراء االنتخااا  الرجا  ة واعض الثغر

 ف  ماعدها.  

 خالف حال ا تمرار حكامة الاحدة الاطن ة اعد تأج ل االنتخااا    ●

اعد أ  تأكد تأج ل االنتخااا   ظهر  على السطح الخالفا  اشأ  اقاء وصالح ة الحكامة 

نيسمتر    24ت  كا  من المقرر أ  تنته  فترة واليتها ف   الحال ة ارجا ة الدبيتة من عدمه ال

 ماعد االنتخااا .  

غ ر أ  التطارا  الت  صاحتت االنتخااا  شهد  خالفا حال انتقال التطار ةفسه ل شمل  

الحكامة  وهل يكا  اقاؤها ف  الق انة مرهاًةا بإتمامها وتسل م السلطة اشكل طب ع   

 ذي يقض  اانتهاء مدتها أم يكا  هناك وقاف عند النص ال

المناوج ن  الرجا  ة  االنتخااا   ف   المرشح ن  أهم  أحد  الدبيتة  عتدالحم د  أ   وخاصة 

الليت  قد تمكنه الحقا من   للمعسكر الشرق   واقاؤه مرها  انقاط قاة ف  المشهد 

 الفاز ااالنتخااا  الرجا  ة. 

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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)ة اا  ا تشاري( اعتتر ف ه    كا  آخر تصب،ح لخالد المشري  رج س المجلس األعلى للدولة 

. ب نما تتحدث و اجل إعالم محل ة ونول ة عن  45نيسمتر "وهم" ال "مستح لة" 24انتخااا  

 .46مشاورا  غ ر ر م ة الخت ار رج س حكامة جديد لتسي ر األعمال حتى إجراء االنتخااا  

ح تناقلته و اجل  وف  هذا الصدن  قال الناجب من المنطقة الشرق ة "ز،ان الدغ م"  ف  تصب، 

الاقت  وهناك مداوال    ل ب ا يحتاج اعض  التنف ذية ف   السلطة  إعالم محل ة  إ  "تغي ر 

 وحاارا  كث رة تدور حال هذا األمر   ااء ناخل الحكامة أو مجلس النااب". 

ويذكر أ  المعسكر الشرق  ممثال اترلما  طترق  كاةت له عدة محاوال  ف  "التالعب"  

القاةاة  الخاص ااالنتخااا   والذي أثار جدال كب را  وذلك حتى ال يتمكن الدبيتة ف  النص  

  والت  47من الترشح  وخاصة اعد تصاعد شعب ته إثر محاولة ةزع الثقة منه من قتل الترلما 

 ااء  االفشل نول ا وشعب ا ما اضطر الترلما  للتراجع عن هذا اإلجراء.  

الحكامة  والت  لم ُتمرر من قتل الشارع الليت   كاةت ف  إطار  محاولة  حب الثقة من  

 مناورة   ا  ة  ال اختصاص قاةاة  يمار ه المجلس التشب،ع . 

ُأث ر  حالها العديد من المخالفا  القاةاة ة ف  صحة االةعقان والتصايت  ومدى   فقد 

ية األمم المتحدة الصالح ة ف   حب الثقة من الحكامة الت  أقرها الحاار الاطن  ارعا

 منذ أشهر قل لة. 

انتهاء   انعاءا   الدبيتة من خالل  الثقة مجدنا من  تأت  محاولة  حب  اإلطار   فف  هذا 

الحكامة  "هذه  قاجاًل:  ااشاغا"   "فتح   السااق  الداخل ة  وزار  صرح  كما  الحكامة   مهلة 

  هذا التاق ت نيسمتر عند الساعة الثاة ة عشر )ل ال( ونق قة  وف  23عمرها ينته  يام  

 تنته  شرع تها". 

وجدير االذكر أةه  تق لتاشاغا  التحالف مع عق لة صالح  رغم عداجهما السااق  ف  قاجمة  

 واحدة  للترشح لرجا ة الحكامة ورجا ة المجلس الرجا   على التاال .

 
45France   24   24     الووحووكووامووة مصووووو وور  فوومووا  لووالنووتووخووااووا   موواعوودًا  لوو ووس  األول   21نيسووووومووتوور  نيسووووومووتوور/كوواةووا  

2021 https://bit.ly/3EA03d3  
 المصدر السااق. 46
47France   24   الولويوتو الوتورلومووا   عوتوود  ي   اورجووا ووووووة  الوحوكوامووة  مون  الوثوقووة  نبويوتووة   سووووحووب   ووووتوتوموتور/أيولوال   21الوحومو وود 

2021 https://bit.ly/3umHOEA  

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
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لكنهما خسرا أمام قاجمة عتدالحم د الدبيتة ورج س المجلس الرجا   محمد المنف   ف    

 .  2021(  ف  فتراير/شتاط 75نتخااا  على مستاى ملتقى الحاار الس ا   )لجنة الوا

  إةه 48"21وف  هذا الس اق  قال عضا الترلما  "جتبال أوح دة"  ف  حديث  ااق لو"عرا   

"إذا ما تأجلت االنتخااا  لفترة أطال  فمن المتاقع أ  تتم إقالة حكامة تسي ر األعمال  

تل ال  الت   و  تم الحال ة  الكث رة   وإخفاقاتها  وتختطها  الفسان  ملفا   استب  قتاال  قى 

 تكل ف رج س جديد لتشك ل حكامة مصغرة لمهام محدنة". 

ف  المقاال  رج س حكامة الاحدة الاطن ة المكلف "رمضا  ااجناح"  الذي خلف الدبيتة 

ة  تسلم  نيسمتر الجاري اشكل قطع   أ  الحكام 12اعد ترشح األخ ر ر م ا  أوضح ف  

 .49نيسمتر  24السلطة لحكامة منتختة اعد االنتخااا  الت   تجرى ف  

وضمن ا فإ  رج س الحكامة المكلف يرفض تسل م السلطة ألي حكامة جديدة غ ر منتختة   

اعد   لما  الاحدة  تستمر ف  عملها  تقتل احدوث    24واالتال  فإ  حكامة  نيسمتر ولن 

 . فراغ   ا    إال إذا أكرهت على ذلك

وهذا ما ألمح إل ه الدبيتة  ذاته  ف  مؤتمر صحف  على هامش مؤتمر اار،س  ف  ةافمتر  

ف   2021 الشعب  يختارها  الت   للجهة  السلطة  "تسل م  عزمه  أكد  عندما  نيسمتر"     24  

 مشترطا أ  تجرى االنتخااا  اشكل "ةز،ه وتاافق ". 

االنتخااا  اا  حتم ا  و تعمل   الكاتب والمحلل الس ا   "عتداهلل الكب ر"  قال إ  تأج ل

اعض األطراف ناخل وخارج الترلما  على تشك ل حكامة جديدة  لكن هذه المحاوال  لن  

 يكتب لها النجاح. 

ف    التأي د  من  ارص ده  ااشاغا  فتح   "مغامرة  أ   إلى  الكب ر  لفت  الس اق   هذا  وف  

أل  يكا  على رأس هذه  المنطقة الغرب ة وز،ارته حفتر ف  انغازي تقع ف  إطار مساع ه  

 .50الحكامة"

 
 https://bit.ly/3EBOja1  2021نيسمتر/كاةا  األول  23  ما مص ر الحكامة اعد تأج ل االنتخااا    21عرا   48
49France   24   24     الووحووكووامووة مصووووو وور  فوومووا  لووالنووتووخووااووا   موواعوودًا  لوو ووس  األول   21نيسووووومووتوور  نيسووووومووتوور/كوواةووا  

2021 https://bit.ly/3EA03d3  
 https://bit.ly/3EBOja1  2021نيسمتر/كاةا  األول  23  ما مص ر الحكامة اعد تأج ل االنتخااا   21عرا   50
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قاةاةا   الحكامة  حق  "من  وأضاف  مهامه   ااشر  الدبيتة  فإ   االحكامة   لمصدر  ووفقا 

اال تمرار ف  أناء مهامها استب تأج ل االنتخااا   وعانة الدبيتة لعمله ال تخالف اتفاق  

 .51ملتقى الحاار الس ا  "

عتدالقانر حايل "  ف  تصب،ح له  تدخل مجلس النااب ورفض عضا ملتقى الحاار الليت   "

تشكلت   الجديدة  السلطة  أ   مؤكًدا  الدبيتة   ارجا ة  الحال ة  الل ب ة  الحكامة  مص ر  ف  

 .2021اماجب انتخااا  ملتقى الحاار الليت  الت  عقد  ف  فتراير  

الذي عق  الس ا    الحاار  إ  "الحكامة مكلفة ومنتثقة عن ملتقى  د ف   وقال حايل  

مشكلة   ف   األخ ر   تستب  طباق  عن  وتغي رها  النااب   مجلس  من  تكلف  ولم  جن ف  

 .52كب رة  ويدعا إلى تعم ق الخالف واالحتراب" 

 خالفا  حال مدة تأج ل االنتخااا     ●

مسار  عن  الحديث  ف   المختلفة  اآلراء  ادأ   االنتخااا    تأج ل  عن  النهاج   اإلعال   اعد 

 ف ة إتمامها  واالتاازي معها الحديث عن الد تار وانتخااا  مجلس  العمل ة االنتخاب ة  وك

 النااب.

اقترح مجلس النااب الليت  ضرورة تأج ل االنتخااا  الرجا  ة لمدة  تة أشهر  وإطالق حاار  

 ما ع ب ن مختلف األطراف ف  التالن. 

خاللها ملف االنتخااا   جاء ذلك خالل جلسة عقدها الترلما  ف  مدينة طترق )شرق( احث  

 نيسمتر.  24الت  كا  من المفترض أ  تجرى ف  

وف  كلمته خالل الجلسة  الت  جرى تعل قها ال تئناف اةعقانها ف  وقت الحق  قدم  

رج س مجلس النااب المكلف "فازي النايري"  عدة مقترحا  من النااب اشأ  االنتخااا   

 تة أشهر.وإنارة المرحلة المقتلة  تضمنت التأج ل  

 
نيسومتر/كاةا    23الجزارة ةت  عقب تأج ل االنتخااا  الل ب ة.. الدبيتة يعان لممار وة مهامه وترقب نول  مشواب االقلق    51

  https://bit.ly/3FNnxx2  2021األول 
 https://bit.ly/3EBOja1  2021نيسمتر/كاةا  األول  23  ما مص ر الحكامة اعد تأج ل االنتخااا    21عرا   52
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كما اشتملت على مخاطتة مفاض ة االنتخااا  لتاج ه كتاب تاض ح  لمجلس النااب حال  

يناير ومن    24نيسمتر  اشأ  تعذر إجراء االنتخااا  واقتراح تأج لها إلى    22ب اةها الصانر ف   

 ثّم وضع خب،طة طباق. 

  وها ما يدعا 53يناير  42إذ اقترحت المفاض ة العل ا لالنتخااا  تأج ل الرجا  ا  إلى غاية  

للتساؤل حال ما إذا كا  شهر واحد كاف لتجاوز العااجق الت  منعت إجراء االنتخااا  ف   

 ماعدها. 

واالتال  فإ  األمر اآل  ب د مجلس النااب  الذي اقترح متدج ا التأج ل مدة  تة أشهر  ول س  

المجلس فر الخاف اشأ  محاولة  إلى  الذي يدعا  ض طرق جديدة على  شهًرا  وها األمر 

 قاةا  االنتخاب اشكل يؤهل لصالح طرف مع ن.  

فمجلس النااب  الذي يترأ ه المرشح الرجا   عق لة صالح    حتكر مجدنا وضع خارطة  

 طباق لالنتخااا  نو  ا تشارة المجلس األعلى للدولة )ة اا  ا تشاري(.

للضغط على مجلس النااب الحترام  إال إذا تدخلت المستشارة األمم ة " ت فاة  ول امز"    

األمن  وقرارا  مجلس  الس ا    أهم  54االتفاق  المجلس ن حال  ب ن  االتاافق  المتعلقة    

 القرارا  والقااة ن.

اتعديل قاةا    النااب  ويمكن إجراء االنتخااا  خالل شهر واحد  ف  حال اكتفى مجلس 

دل اثن ن )ااتداج  وا تئناف(  انتخااا  الرج س  االشكل الذي يسمح امستاى تقاض  ثالث ا

 اما يسمح االطعن مجدنا على ترشح   ف اإل الم القذاف   وعتدالحم د الدبيتة.

ووفقا لتقديرا   فإذا حسم جناح عق لة صالح  مسألة تعديل تشك لة أعضاء المجلس األعلى  

فقد ينجح  للقضاء  اتال  رج س إنارة التفت ش رجا ة المجلس ادال من رج س المحكمة العل ا   

 ف  منع الدبيتة والقذاف  من الترشح للرجا ة. 

انتخااا  "وفًقا لد تار حق ق  يعتر عن   الدبيتة  إلى تنظ م  ف  المقاال نعا عتدالحم د 

 كل الل بي ن". 

 
 https://bit.ly/3qA8ss5  2021نيسمتر/كاةا  األول  24وكالة األةاضال  شهر واحد ال يكف  مستقتل االنتخااا    53
انووتووقووالوو ووة     54 موورحوولووة  أمووام  الووتوواب  يووفووتووح  االنووتووخووااووا   تووأجوو وول  األةوواضوووووال   األول   24وكووالووة  نيسووووومووتوور/كوواةووا  

2021 https://bit.ly/3qA8ss5  
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وقال ف  تصب،حا  له إةه "ال اد من السع  ال تفتاء الل بي ن على ن تار يقام على أ اس  

ع"  مض فا: "الشرع ة للشعب الليت  ها من يقرر وينفذ ومن الشفاف ة والمساواة ب ن الجم 

 .55يختار"

تفاو  اآلراء حال آل ة تنف ذ االنتخااا  والخالف حال وقتها كذلك  يعكس حجم العااجق  

إرانة مجلس   نتجت عن  الت   ل ب ا  والتحديا   الديمقراط ة ف   العمل ة  لها  تتعرض  الت  

 شح الدبيتة  لحسمها ف  صالح المعسكر الشرق . النااب تعايق االنتخااا  وعرقلة تر 

ف  هذا الس اق  اعتتر "خالد المشري"  أ  أي خطاة   تخذها مجلس النااب اشكل منفرن  

   ااء تعلقت اخارطة  56ونو  التاافق مع المجلس األعلى للدولة    كا  مآلها اإلخفاق

 تنف ذية.الطباق  أو بإقرار قااة ن  أو اأي محاولة لتعديل السلطة ال

  57وصرح عضا المجلس األعلى للدولة "فتح اهلل السباري" ااجان حاجة لقااة ن تاافق ة

المجلس   ناخل  ااإلجماع حتى  تحظى  النااب ال  اها مجلس  جاء  الت   القااة ن  أ   مض فا 

لعام   الس ا    واالتفاق  الد تاري  ااإلعال   يلتزم  لم  المجلس  أ   معتترا    2015ةفسه  

 وخارطة الطباق. 

المفاض ة   طلتا   الترلما   يعال   أ   ف   أملها  عن  ول امز  أعرات  ت فاة   جهتها   من 

 .58اخصاص القااة ن االنتخاب ة والطعا 

لمعالجة  الاطن ة   امسؤول تهم  الشعب  ةااب  يف   أ   النااب  مجلس  ول امز   وطالتت 

ل عاجل   اشكل  القضاج ة  والطعا   االنتخاب ة  التشب،عا   اشأ   المفاض ة  لدفع  طلتا  

 االعمل ة االنتخاب ة إلى األمام  خالل تغب،دة لها على ماقع التااصل "تات ر". 

وتعقيتا على تأج ل االنتخااا   أكد  الااليا  المتحدة نعمها للشعب الليت  ف  تحديد 

وكذا  وتعزاز   انتها   التالن  ا تقالل ة  ف   ب ل  الليت   الحراك  ونعم  لها  جديد  ماعد 

 
 https://arbne.ws/33YTNPu  2021نيسمتر/كاةا  األول  28الحرة  ل ب ا الدبيتة يدعا لتنظ م االنتخااا  وفق الد تار   55
 27الجزارة  اعود توأج ول االنتخوااوا  الل ب وة.. مجلس النااب يودرس خ وارا  المرحلوة المقتلوة و ووووط تحوذيرا  وانتقوانا      56

  https://bit.ly/32PPUMp 2021نيسمتر/كاةا  األول 
 المصدر السااق. 57
 https://bit.ly/3JwPI5i   2021نيسمتر/كاةا  األول  27الا ط  ول امز تعلق على جلسة مجلس النااب   58
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الحلفاء األوروبي ن واإلقل مي ن االس ر ةحا تحق ق هذه األهداف على  مااصلة العمل مع  

 .59أرض الااقع

وأوضح المتحدث الر م  لازارة الخارج ة األم رك ة "ة د ارايس"  أ  االنه تقف ف  صف  

المسؤول ة  الل بي ن  محمال  التالن   وا تقالل ة  لتعزاز  عمل ة  أي  وتدعم  الليت    الشعب 

 عد جديد لالنتخااا . الكاملة ف  تحديد ما

تطلعا    "احترام  إلى  المعن ة  الل ب ة  السلطا   صحف    مؤتمر  ف   كلمته  خالل  ونعا 

الشعب الليت  ف  إجراء انتخااا   ب،عة  من خالل تحديد ماعد االقتراع اسرعة  وإصدار 

 القاجمة النهاج ة لمرشح  الرجا ة نو  تأخ ر. 

والنزاهة الحرة  "االنتخااا   أ   إلى  الليت   وأشار  للشعب  المصداق ة   تسمح  وذا     

اانتخاب حكامته التمث ل ة والماحدة  وتعزاز الس انة المستقلة  و المة األراض  والاحدة  

 .60الاطن ة لل ب ا"

وكاةت مجماعة من الدول الغرب ة قد نعت خالل نيسمتر إلى  رعة تحديد ماعد لالنتخااا   

الشعب الليت   وكذلك التزاما االجهان األمم ة ف  ل ب ا   الل ب ة  اما يتاافق مع تطلعا   

 وتعزاز عمل ة إجراء انتخااا  حرة وةزاهة ف  التالن. 

ااتت االنتخااا  ف  الظرف الحال  ه  المخبج الاح د للشعب الليت  من أزمته الس ا  ة  

ااب الذي شب،طة أ  تتم عتر و اجل قاةاة ة واطب،قة حرة  وف  ظل التدافع ب ن مجلس الن

يتتنى وجهة   ا  ة مع نة  وحكامة الاحدة الاطن ة والدعم الدول  ف  المقاال فإ  

 الحسم ف  النهاية لصالح الشعب. 

  

 
مواعوود    59 لوتوحووديوود  الولويوتو   الوتوحورك  توودعوم  واشووووونوطون  األو وووووط   األول   30االنوتوخووااووا    الشووووورق  نيسوووووموتور/كوواةوا  

2021 https://bit.ly/3FFiSgw  
 المصدر السااق. 60
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 المحار الثالث: االقتصان العرا 

  ينته  عام من تار،خ االقتصان العرا   اكل ما ف ه من أحداث وتحديا    2021مع اةقضاء  

كاروةا جاجحة  تحديا   ظلت  حركة    ح ث  ال تعانة  اانتهاجها  السااقة  اآلمال  رغم  ممتدة 

النقد  عااجد  ف   رج س  كمكا   إيرانتها  على  تعتمد  الت   العرب ة  الدول  ف   الس احة 

 األجنت   وينتعش الطلب على النفط. 

ولكن ف  تطار جديد  شهد  العديد من نول العالم  تهديد المتحار الجديد "أوم كرو " 

   وتهدن اعانة اإلغالقا . 2021مرة أخرى  انهايا  عام لتطل الجاجحة ارأ ها  

المرحلة   مشكال   من  للتخلص  تتأهب  العرب ة  المنطقة  نول  اقتصانا   كاةت  أ   واعد 

األولى للجاجحة  من عجز مال   وارتفاع الديا  العامة  وز،انة معدال  الفقر  إذا اها تستعد 

 ةا. للمعايشة افترة أطال مع التطارا  الجديدة لكارو

 2021اقتصانا  الدول العرب ة انهاية  ●

الثاة  من عام   النصف  تكتل  2021شهد  ةجاح  النفط  استب  أ عار  تحسنا ملحاظا ف     

الو أواك  أعضاء  تجمع يضم   ( تنف ذ   10مع    13"أواك +"  للنفط( ف   أخرى مصدرة  الدا  

المعروض النفط     ا اته تجاه  اق النفط  واال تمرار ف  القضاء على ظاهرة ز،انة  

 ألف ارم ل يام ا.  400االساق الدول   والحرص على ز،انة شهب،ة لسقف اإلنتاج  ال تتجاوز  

ولكن ماجة التحسن ف  أ عار النفط االساق الدول ة  شهد  تحديا  جديدة  تمثلت ف    

لتطار كاف د   السلب ة  اايد  على  19التداع ا   الرج س األم رك  جا  اعتراضا     وكذلك 

 ا  "أواك +" الت  أن  إلى ارتفاع أ عار النفط ف  الساق الدول ة  ونت  عنها ماجة    ا

 تضخم ة ضرات االقتصان العالم . 

نوالر   86وها ما أنى إلى تراجع ماجة صعان أ عار النفط  ح ث تجاوز  ف  فترة ما  

اقترات   نوالًرا للترم ل  وإ  كاةت مؤخًرا   75–70للترم ل  لتكا  رهن الحركة ف  هامش  

 .61نوالرا للترم ل  80من  قف الو 

 
  2021نيسوووومتر/كواةا  األول    29رو وووو وا ال ام  ارتفواع ا ووووعوار النفط افضوووول تحسوووون شووووه وة المسووووتثمبان للمخواطرة    61

https://bit.ly/3eypS2T 
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انهاية   المنطقة  مايزال قاجما  التفاو  االقتصاني ب ن نول    2021على صع د آخر  فإ  

ويتاقع له أ  يستمر لسناا   ح ث ال تزال الدول الت  تعاة  من الصراعا  المسلحة  كما  

 ب ا  العراق  ال من(.ه  من ح ث أناجها االقتصاني المتراجع  ف  كل من ) ار،ا  ل 

كما أ  الدول الت  تشهد حالة من عدم اال تقرار الس ا    ل ست اأحسن حاال  ح ث ارتفاع   

معدال  التطالة والفقر  وتراجع معدال  اال تثمار والنما االقتصاني  كما ها الحال ف   

 السانا  ولتنا  والعراق. 

وتاةس  والجزاجر( فتعاة  من وضع  أما الدول متا طة الدخل )مصر  واألرن   والمغرب   

والتا ع  الجار،ة   والحسااا   الماازةا    ا تمرار مشكلة عجز  يتمثل ف   تمايل  مأزوم  

 ف  آل ة الدين العام  اما لها من تتعا   لب ة  تؤثر على واقع التنم ة المتراجع اتلك الدول. 

الثاة  من عام   النصف  الخل ج  تحسن الاضع المال  ف   ارتفعت 2021ف  نول    ح ث 

ُتاِقع له أ  يؤني إلى تحس ن األوضاع المال ة اشكل   النفط  ولكن هذا االرتفاع   أ عار 

 طف ف  ولكنه غ ر كاٍف. 

وذلك على اعتتار أ  تاقف المدياة ة اتلك الدول  قد يكا  منا ًتا لتحق ق فااجض مال ة 

خاصة السعانية والتحبان  لدى اعض نول الخل ج  مثل قطر  ولكنه غ ر كاٍف لدول أخرى  وا

 والكايت و لطنة عما   وقد يحقق تاازًةا ف  حالة اإلمارا . 

  أمرا إيجاب ا على مستاى نول الخل ج  وها ط  صفحة األزمة الخل ج ة  2021وحمل عام  

الخاصة احصار قطر  ح ث جرى إةهاء الحصار الرااع   وعان  العالقا  الخل ج ة الب ن ة كما  

 األزمة اشكل كب ر.كاةت عل ه قتل 

واذلك تكا  قد ُأغِلقت إلى حد ما  صفحة التكلفة المال ة واالقتصانية لتلك األزمة   ااء  

التجارة  ةاح ة  من  أو  تضرر    الت   االقتصانية  للعالقا   الب ن ة  الخساجر  مستاى  على 

الت  ا تخدمت    أو التكلفة العسكب،ة واإلةفاق على الدفاع  أو الحرب الناعمة   62والسفر 

 ف ها األنوا  اإلعالم ة  أو شركا  العالقا  العامة  اشكل كب ر  وام زاة ا  فاجقة. 

 
  2021ينواير/كواةا  الثواة     12خطاا      5ضووووال لألةتواء  المصوووووالحوة الخل ج وة.. انواء ثقوة ف  أ ووووتاع اوووووووو  وكوالوة األةوا  62
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وعانة   قطر   على  الحصار  إةهاء  ح ث  من  طايت   قد  الخل ج ة  األزمة  صفحة  كاةت  وإ  

ا على االقتصان   المصالحة الخل ج ة  فإ  ملف الحرب على ال من  ما يزال يمثل تهديًدا حق ق ًّ

 عاني  كما أةه يمثل ا تنزافا كذلك القتصان اإلمارا . الس

ف    اقتصاني  ُاعد  ذا   ح اية  منشآ   لمهاجمة  الحاث ا   يستخدمها  الت   را   فالُمس َّ

مارس/آذار  الحرب ف   اداية  منذ  عنها  تفصح  لم  أرقاما ضخمة   الب،اض  تكلف  السعانية  

2015. 

وتتجنب السعانية واإلمارا  تكلفة     تصل األمار إلى مصالحة   2022فهل احلال مارس   

 هذه الفاتارة المرتفعة  

أم   كا  مارس القانم  اداية العام الثامن من الحرب على ال من  و ط أوضاع إةساة ة 

 شديدة الصعااة  على الشعب ال من  الفق ر 

فعلى مدار  تع  ناا   قدر التعض تكلفة هذه الحرب اتب،ل اةا  الدوالرا   على حساب   

قتصانا  الخل ج ة الت  شاركت ف ها  وتتحمل السعانية واإلمارا  التكلفة األعلى ف   اال

هذه الحرب  فضال عن المخاطر اإل ترات ج ة  اضرب العمق االقتصاني واألمن  للمملكة 

 .63من آاار ومؤ سا  النفط  وكذلك المطارا  وقصار اعض األمراء

قضايا والمشكال  واألحداث  ولكننا ف   واال شك فالشأ  االقتصاني العرا   مل ء اال

  ويتاقع أ  يكا  2021هذه السطار  ةعتن  ااإلشارة إلى أهم األحداث الت  شهدها عام  

 .2022لها امتدان ف  عام 

مشكالتها    ااق   عالجت  قد  العرب ة  االقتصانا   أ   هنا  إل ه  اإلشارة  تتم  ما  يعن   وال 

عرب ة تدور ما ب ن نول ةام ة أو نول أقل ةمًاا  وال فالااقع المؤلم ُيبّ ن أ  كافة الدول ال

 ياجد نولة عرب ة واحدة تصنف على أةها نولة صاعدة.

 
الجزارة ةت  شوملت مطاًرا وقاعدة عسوكب،ة ومصواف  ةفط..الحاث ا  يقصوفا  منشوآ   وعانية االمسورا   والتحالف يرن   63

 https://bit.ly/3sI7pch  2021ةافمتر/تشبان الثاة   21اعمل ة ةاع ة  
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القطاعا    مشكال   مثل  مهم   تناول  تستلزم  العرا    الصع د  على  مهمة   فملفا  

اإلنتاج ة )الزراعة والصناعة  والخدما (  وكذلك التكنالاج ا واالتصاال   فضاًل عن تتعا   

 ة التعل م والرعاية الصح ة  وما يعكساةه من ضرورا  للتنم ة اإلةساة ة ف  المنطقة. قض 

 اقتصان االةقالاا  العرب ة ●

  شهد اةقالب ن عربي ن  أحدهما عسكري ف  السانا   واآلخر   ا   ن تاري 2021عام  

 ف  تاةس.

ف  مجلس    فف  السانا   أط ح االحكامة المؤقتة  والت  كاةت تمثل المكا  المدة  

الازراء   رج س  إعانة  ف   ةجحت  قد  الدول ة   الضغاط  كاةت  وإ   العسكر   مع  الس انة 

المجلس   ناخل  المكاة ن  ب ن  التاف ق  لمحاولة  والسع   للسلطة   حمدوك"  "عتداهلل 

 الس اني. 

الخارج ة    المساعدا   ارام   ااقف  تتعلق  اقتصانية   مخاوف  السانا   الةقالب  وكا  

ا  مع المؤ سا  المال ة الدول ة اما يتضمنه ذلك من إلغاء اتفاق  وكذلك تجم د العالق 

تخف ف الديا  الخارج ة للسانا   وأنى الاضع اشكل كب ر إلى ضتاب ة مستقتل اال تثمار  

 .64أو النشاط االقتصاني اشكل عام

أعمال     2021وف  تاةس  قان الرج س "ق س  عّ د"  اةقالاا   ا  ا  عطل ف  ةهاية يال ا  

الترلما   وأقال الحكامة  واتخذ العديد من اإلجراءا  اإلنار،ة والقضاج ة  اح ث يجري ترك ز  

ة حديث أخ را ينم عن عزمه على إلغاء الد تار الحال    السلطة ف  يده ها شخص ا  وثمَّ

 للتالن  والذي أتى عتر تاافق   ا   ومجتمع . 

ة مال ة حق ق ة  اضطر ف ها إلى اللجاء ونت  عن هذه اإلجراءا  أ  نخلت تاةس ف  أزم 

 لتعض نول الخل ج الداعمة لماقفه.

 
الووديا  الخووارج ووة يحام مجوودًنا حال السووووانا      64   2021ةافمتر/تشووووبان الثوواة     12وكووالووة األةوواضووووال لألةتوواء  شووووتح 
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احدون    تمايل  تاةس على  يجد ق س    3وحصلت  لم  ولكن مؤخًرا  مل ارا  نوالر  كقرض  

الاصال التفاق   أجل  الدول ة  من  المال ة  المؤ سا   للتفاوض مع  التاجه  ا من  ُادًّ  عّ د 

 .65لجديد  يت ح لتاةس الحصال على تماي

ولكن هذا الترةام  المنتظر قد يؤني اق س  ع د إلى التصانم مع الشارع التاةس   ح ث  

االحكامة  للعامل ن  الرواتب  تقل ص  وكذلك  أ ا  ة   عن  لع  الدعم  رفع  المنتظر  من 

 مل ار نوالر. 6.6  كا  مقدًرا انحا 2021والقطاع العام  فالعجز ف  م زاة ة 

 العرب ةأزمة المدياة ة  ●

جاجحة كاروةا  كا  لها تداع اتها المال ة السلب ة على المنطقة العرب ة اشكل كب ر  وقد 

رصد  نرا ة حديثة لمنظمة اال كاا )لجنة األمم المتحدة االقتصانية واالجتماع ة لغرا   

عام   انهاية  وتصاعدها  العرب ة   المدياة ة  العديد من  2020آ  ا( قض ة  الدرا ة  وأجر     

وما آلت إل ه    2008شرا  الخاصة االمدياة ة  مقارةة الاضع اما كا  عل ه ف  عام  المؤ

 .  2020األوضاع ف  

  2020تب،ل ا  نوالر انهاية عام    1.4أشار  الدرا ة إلى أ  الدين العام للدول العرب ة  الغ  

 .  2008ام  االمئة ع  25االمئة من النات  المحل  اإلجمال   مقارةة انستة    60واما يمثل ةستة  

الخل ج   تب نها الدرا ة اشكل كب ر ف  واقع اقتصانا  نول  وتظهر أزمة المدياة ة كما 

مل ار نوالر ف  عام    117مل ار نوالر  مقارةة او    576ةحا    2020الت  الغ نينها العام انهاية  

2008. 

قارةة االمئة  م   41إلى    2020واذلك وصلت ةستة الدين العام لدول الخل ج ف  ةهاية عام  

 .662008االمئة ف  عام  10انستة 

 
الوودولو      65 الونوقوود  صوووونوودوق  موع  الوتوفوواوض  تسووووتووأةوف  تواةوس  األو ووووط   الوثوواةو     9الشوووورق    2021ةوافوموتور/تشووووباون 

https://bit.ly/3mEsVe8 
  2021اال ووووكاا  ةقص السوووو الة وارتفاع الدين..عقتا  على مسووووار التعاف  ف  المنطقة العرب ة  أكتاار/تشووووبان األول   66

https://bit.ly/3sKeLfd 
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  2021وعلى الرغم من تحسن أ عار النفط ف  الساق الدول ة خالل النصف الثاة  من عام  

ف    واخاصة  الخل ج ة   الدول  لدى  الديا   ف   التا ع  على   ا ة  يؤثر  لم  ذلك  لكن 

 السعانية واإلمارا  والكايت و لطنة عما  والتحبان. 

ال  منطقة  اعد  المغرب  وتأت   تاةس   األرن    )مصر   الدخل  متا طة  العرب ة  الدول  خل ج 

  واما يمثل ةستة 2008مل ار ف  عام    250لتنا ( ح ث قفز  الديا  العامة لتلك الدول من  

االمئة من    73  واما يمثل  2020مل ار نوالر انهاية    628االمئة من ةاتجها المحل   إلى    47

 ةاتجها المحل . 

لسلب ة ألزمة المدياة ة ف  الدول العرب ة متا طة الدخل  أ  خدمة الدين ومن التداع ا  ا

االمئة من عااجد الصانرا  السلع ة  وه  ةستة   11مل ار نوالر  أي    20تستنفد أكثر من  

مرتفعة  عند مقارنتها امث لتها ف  الدول متا طة الدخل ف  مناطق أخرى ف  العالم   

 االمئة.  6.4والت  تتلغ ةستتها 

 190ما الدول العرب ة المتضررة من الصراع )العراق  ل ب ا  ال من(  فتقدر نياةها العامة انحا  أ

  وقد  اعد   2020االمئة من ةاتجها المحل  اإلجمال  ف  عام    88مل ار نوالر  واما يمثل  

 كاروةا على ز،انة أزمة المدياة ة لهذه الدول اشكل كب ر. 

نيا ف  المنطقة العرب ة  فه  تلك الت  تصنف على أةها  أما عن الدول األكثر تضررا اقتصا 

ا  أو األكثر فقرا.   األقل ةماًّ

وتش ر نرا ة اال كاا إلى أ  تلك الدول مهدنة االعجز عن  دان الديا   على الرغم من  

 تمتعها ااتفاق إعفاء الديا   الذي أعلن من قتل التنك والصندوق الدولي ن. 

االمئة من    52لتلك الدول  كما تقدرها نرا ة اال كاا انحا  وتتلغ الديا  غ ر المسدنة   

يعانل   واما  الدول   لتلك  المحل   انهاية    6.6النات   نوالر  هذه  2020مل ار  كاةت  ب نما    

     .672009مل ارا  نوالر ف  عام  3الديا  احدون 
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 2022ا تشراف أناء االقتصان العرا  ف   ●

عام   العرب ة  الدول  اقتصانا   ااق   2022تستقتل  شأ   شأةها  الضتاب ة   من  امز،د    

اقتصانا  العالم  ما ب ن األمل ف  تحج م مخاطر متحار "أوم كرو " والس طرة عل ه عتر 

اللقاحا  المتاحة  أو الت  يجتهد ف  إنتاجها لمز،د من الاقاية ضد الف روس  وما ب ن حالة  

نخ  امنع  وقاج ة   إجراءا   الدول  اعض  اتخذ   ح ث  منع التشاؤم   أو  خارج ة   رحال   ال 

 نخال األجاةب  ومن ب ن هذه الدول  نول عرب ة. 

  2022ولذلك فالمتغ ر المستقل ف  محاولة ا تشراف أناء االقتصانا  العرب ة ف  عام 

الصع د   على  واجتماع ة   ااء  اقتصانية  تتعا   من  عل ه  يترتب  وما  الصح    الاضع  ها 

 العالم   أو الصع د العرا . 

دول مثل السعانية  ةتهت أةها اصدن فرض اعض اإلجراءا  االحتراز،ة  مثل التتاعد فتعض ال

ف  الحرم ن الشب،ف ن  كما أ  قطر ادأ  ف  إعانة مثل هذه اإلجراءا  اااللتزام اارتداء 

 الكمامة ف  األماكن المفتاحة والمغلقة.

العرب ة االقتصانا   فإ   التفاؤل   وفق   ناراا  الس ر  جرى  ما  ماجة وإذا  تحدي  أمام    

عام   منتصف  منذ  العالم    االقتصان  ضرات  الت   ارتفاع  2021التضخم   استب     ااء 

تكال ف الطاقة  أو إثر التعثر ف  عانة  ال ل التار،د  أو الرتفاع أ عار الغذاء ف  الساق  

 الدول ة. 

تب ن الثاة   ومن ب ن الثالث أ تاب السااقة  ةجد أ  الدول العرب ة اشكل عام تعاة  من الس

والثالث  وأما ما يتعلق اارتفاع تكال ف الطاقة  فقد يكا  ف  صالح الدول المصدرة للنفط  

 والغاز  ول س المستارنة للطاقة.

ولكن ف  كل األحاال  فإ  الم زا  التجاري السلع  ل س ف  صالح الدول العرب ة اشكل   

ى وجان فاجض االم زا  التجاري  عام  وإ  كاةت أ عار الطاقة ف  حالة تحسنها   تؤني إل

 فإ  هذا الفاجض  تعان آثاره اإليجاب ة على الدول المصدرة للنفط فقط. 

أما عن الفجاة التمايل ة ف  الدول العرب ة   ااء الخل ج ة  أو التلدا  متا طة الدخل  أو 

 مناطق الصراع  أو الدول األقل ةماا  فلن يكا  لها حل ف  األجل القص ر.
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والتع د     المتا ط  األجل ن  ف   الحلال  تكا   فقد  ج د   اشكل  األزمة  أنير   إذا  ولكن 

فاله اكل التمايل ة للدول العرب ة مختلة  عتر عجز الم زاة ا  المزمن  أو العجز ف  الماازان 

 الجار،ة.

األزمة  وُيعتتر غ اب الشفاف ة والرقااة على المال العام ف  الدول العرب ة  أحد أهم مظاهر  

التمايل ة  فما زالت مظاهر اإل راف الحكام   وغ اب ترش د اإلةفاق  ه  السمة الغالتة  

 ف  كافة الدول العرب ة. 

وتكلفة   أكتر   وقتا  تتطلب  الت   المشكال    من  العديد  عل ه  ترتب  الديمقراط ة   فغ اب 

 أعلى  ف ما يتعلق االتداع ا  االقتصانية واالجتماع ة.

تتزايد ف ه المدياة ة العامة للدول العرب ة  ال تاجد مظاهر للشفاف ة   فف  الاقت الذي 

عجز   األولى  وجان  الخطاا   الظاهر ف   يكا   وقد  الديا    التصرف ف  هذه  لك ف ة 

 االم زاة ا  العامة.

ولكن ك ف تجري معالجة هذا العجز والتصرف ف  الديا   واخاصة الخارج ة منها  فهذه  

ال يجرؤ أحد على المطالتة اها  فضال عن أ  تتقدم الحكاما  بإيضاحا   ب اةا  غ ر متاحة  و

تاف ر   أو  القروض   المز،د من  ل تم تالف   الرقااة اشكل صح ح   تتم عمل ا   حالها  حتى 

 ماارن لسدان أعتاء هذه الديا .

المااطن   ويدفع  والعسكري   المدة   المكاة ن  ب ن  كب ر  شرخ  هناك  السانا   وف  

ك ثمًنا غالً ا من مستاى مع شته  وغ اب أي أمل ف  ةشاط اقتصاني يافر الساناة  هنا

 الحد األنةى من المع شة الالجقة للمااطن ن هناك. 

وأما تاةس  فه  أكثر ضتاب ة  لما يتهدن الح اة الس ا  ة من شته مصانرة  من قتل الرج س   

ته القروض الالزمة  التاةس   حتى ولا تجاوات المؤ سا  الدول ة مع ق س  عّ د  ومنح

إلنارة شؤو  الدولة  فإ  مستتا  األزمة االقتصانية مستمرة  من تزايد مستمر للدين العام   

 مل ار نوالر  والحاجة المستمرة إلى االقتراض الخارج .  35الذي تجاوز ةحا 

تافر   أ   نو   تاةس   ف   تزايد  ف   والفقر  والتضخم  التطالة  مشكال   اقاء  وكذلك 

   كلفها الرج س حلااًل يمكن من خاللها وقف ةز،ف االقتصان التاةس .الحكامة الت
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 المحار الرااع: الحالة الفكب،ة 

 ماضاع ن  هما: يتناول المحار الفكري لشهر نيسمتر 

 اللغة العرب ة ف  خطر.   - 1

ال ام العالم  للغة العرب ة  وه  منا تة تدفعنا إلى  ياافق الثامن عشر من شهر نيسمتر 

األجنب ة   تعّرف   اللغا   ه :  أخطار   أراعة  ف   تتمثل  والت   لها  تتعرض  الت   المخاطر 

الر م    المستاى  على  االهتمام  وضعف  اللغاية   واألغالط  واللحن  العام ة   واللهجة 

 االلغة العرب ة. 

العرا     -  2  العالم  على  الجنس "  "الشذوذ  ثقافة  لفرض  اال تتدانية  المحاوال  

 واإل الم .  

اةطال "تأم م"  منذ  إلى  اقاة  تسارع  الغرب ة  والقاى  "العالمة"   ةحا  العالم  هند ة  ق 

الخصاص ة الثقاف ة لألمة العرب ة واإل الم ة  والدفع اتلداةها ةحا الثقافة الغرب ة  االقاة 

 .الناعمة ح ًنا والخشنة ح ًنا آخر  افرض   ا ة األمر الااقع

ي ن ف  تكاين أ ر  ف  مخالفة صب،حة ومن ذلك االعتراف االشذوذ الجنس  وحق المثل 

 وصانمة للشراجع واألنيا   وانتكاس للفطرة الت  فطر اهلل الناس عل ها. 

اتعال م اإل الم   و العرب ة واإل الم ة يصطدم  المجتمعا   الجنس  ف   للشذوذ  الترويج 

والفطر  والحكمة   العقل  أ  تسمع لصا   لها  يقدر  لم  إ   الهاوية   ةحا  التشب،ة  ة  ويدفع 

 الساية.
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 اللغة العرب ة ف  خطر

نيسمتر من كل عام. وها ال ام الذي ياافق   18ةحتفل اال ام العالم  للغة العرب ة ف   

ااعتمان المتحدة  العامة لألمم  الجمع ة  العمل ف   ها  قرار  الر م ة ولغا   اللغا   ضمن 

 م.  1973األمم المتحدة  عام  

اللغا  أكثر  العرب ة من  اللغة  العالم  ح ث   وتعد  انتشاًرا ف   اللغا   أكثر  تحدًثا  وإحدى 

 مل ا  ةسمة.  467يتحدثها أكثر من 

اللغة العرب ة امكاةة رف عة ب ن اللغا  الح ة ف  العصر الحاضر  والمسلما  والعرب   تتمتع

إلى   حاجة  الكب،م؛ وكل مسلم ف   القرآ   لغة  وإكتار؛ ألةها  تقديس  ةظرة  إل ها  ينظرو  

 ة ما ورن ف  القرآ  العظ م  والسنة النتاية. تعلمها لمعرف

وه  لغة أمة عظ مة العدن والمساحة الجغراف ة على مستاى العالم  يتحدث اها مئا   

واللغة  العالم.  مستاى  على  الحن ف  اإل الم   االدين  يدينا   الذين  التشر  من  المالي ن 

م منها العالم أجمع. العرب ة لغة حضارة متم زة  تلك الحضارة العرب ة اإل الم ة ا  لت  تعلَّ

وقد َةسب إل ها اعض الحاقدين والمغرض ن من المستشرق ن ومن لّف لفهم  أةها ال تستط ع 

ر عن حاجا  العصر  ومسم ا  الحضارة المعاصرة من مكتشفا  ومخترعا . وهذا   أْ  تعتِّ

 ة:  ما رنَّ اه شاعر الن ل حافظ إاراه م  عندما تحدث على لسا  اللغة العرب 

 و عت كتاب اهلل لفظا وغووايووة  ***  وما ضقت عن آٍي اه وعظا  

 فك ف أض ق ال ام عن وصف آلة  ***  وتنس ق أ ماٍء لومخوتورعووا !!

 

: "إ َّ اللغة العرب ة من الل ن  والمروةة  ما يمكنها  األم رك  "ول م ورل"ويقال المستشرق  

قهقر ف ما مضى أمام أية لغة أخرى من التك ف وفق مقتض ا  هذا العصر. وه  لم تت

من اللغا  الت  احتكت اها  و تحافظ على ك اةها ف  المستقتل  كما حافظت عل ه ف  

 .68الماض " 

اللغا    ب ن  ومكانتها  العرب ة   للغة  االفضل  المنصف ن  المستشرق ن  اعض  يعترف  هكذا 

 العالم ة. فما الذي تغّ ر ف  واقع لغتنا !

 
 .28أةار الجندي. اللغة العرب ة ب ن حماتها وخصامها  ص 68
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ن  ها تكاين األج ال التال ة وةظرتهم لهذه اللغة الشب،فة  وتعاملهم  تغّ ر وفق المختص    ما

 .اها  اعد أ  عملت ف هم  وف ها معاول الهدم 

ر اإلةسا  العرا  المسلم  واةسحق أمام الحضارة الغرب ة إعجاًاا اها  وااللغة األجنب ة    فتغ َّ

الت ما صنعه ف   "اال تعمار"  اعدما صنع  الحضارة   ةقلت هذه  العرب ة  وأقصى  الت   الن 

 اللغة العرب ة عن مكانتها.  

من هنا كاةت المخاطر الت  تهدن اللغة العرب ة تزنان ياًما اعد يام  أل تاب كث رة  على  

رأ ها  الضعف الذي تع شه األمة العرب ة واإل الم ة  ف  ظل أةظمة تااعة للغرب  تأتمر  

 .اأمره

التغبات    إل ه من المد  ل وما ينضاف  العالم   الذي لم ينقطع  ال زان ضرره اعد أ  تحاَّ

على   أثره  اةعكس  ذلك  الحديثة. كل  والتااصل  االتصال  افعل و اجل  قب،ة صغ رة  العالم 

  :69ما يل األج ال الناشئة ف  الب ئا  العرب ة. ومن أهم األخطار الت  تتهدن اللغة العرب ة   

 الخطر األول: اللغا  األجنب ة   ●

ألهم الكترى  ةظًرا  القاى  حرصت  والشعاب   واألفران  األمم  ح اة  ف   اللغة   ة 

االحتالل   فعل  العرب ة  كما  اللغة  على  ذا    انة  لغاتها  تجعل  أ   على  "اال تعمار،ة" 

  نة.   132الفرةس  للجزاجر طاال 

تقام ادور خط ر ف  قض ة ما ُيعرف او"العالمة"  ح ث إةها األناة الت   وذلك أل َّ اللغة  

ق اها االمتزاج المتناع الذي تهدف إل ه  وتحايل العالم كله إلى ثقافة مانية واحدة  يتحق

والتعد عن تاج ها  األنيا   واخاصة أمة اإل الم ذا  الخصاص ة الت  ترتكز على األصل ن  

 الخالدين: القرآ  والسنة.

ى.  تجلى االهتمام االلغا  األجنب ة على حساب اللغة العرب ة ف  مظاهر شتَّ

وقد يتساءل اعض الناس حال أهم ة تعلم لغة أجنب ة  وهذا أمر ال خالف عل ه  لكن يتساءل  

 كث رو  حال الجدوى من تعلم العلام الغا  أجنب ة حال تافرها االعرب ة 

ويعتقدو  أ  مدارس اللغا  ف  التالن العرب ة  ال تال  اهتماًما اتعل مها؛ فتنشأ أج ال  

ا  وما تمثله من ثقافة ونين وهاية  وه  مقاما  الحضارة  ضع فة المعرفة والصلة اه

 العرب ة اإل الم ة. 

 
  2009ةافمتر/تشوبان الثاة   9ولغة : حاار مع الشو خ يا وف القرضواوي   شوتكة صوا  العرب ة  اللغة العرب ة نين وهاية   69
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األجنب ة    االلغا   مكتااة  واإلعالةا   المحال   الفتا   ةجد  الشعت    المستاى  وعلى 

 :70ويمكن إرجاع تسم تها إلى عدة أمار  منها 

التمسك الغتهم  قصار الاع  اللغاي لدى غالب ة أفران الشعب  وعدم حرصهم على   -

 العرب ة.

ش اع الدرا ة االلغا  األجنب ة  وإقتال أعدان هاجلة من أفران المجتمع على إلحاق  -

الدرس  ناخل قاعة  التخاطب ف ها  لغة  تكا  ه   الت   اللغا    امدارس  أوالنهم 

لساةه   على  ويجري  األجنت    التلد  إلى  ااالنتماء  يشعر  ج اًل  اذلك  فتنشئ  وخارجه  

 من العرب ة.  أكثر  ال ةةطقها اصارة 

ما يسان المناخ العرا  من االةتهار اكل ما ها أجنت   وكل ما ها مستارن  والنظر   -

 إل ه ةظرة اإلعجاب اتم زه  واإلحساس اتفرنه وعلاه على ةظ ره الاطن . 

وغ ر ذلك من األ تاب الت  نعت أاناء المجتمعا  العرب ة إلى تعلم اللغا  األجنب ة    -

األ تا اإلةجل ز،ة  وأهم  اللغة  إتقا   واشتراط  العمل   مسألة  لذلك ه   الدافعة  ب 

 وهذا  تب ل س هّ نا!  ،للتاظ ف

-  

   المحل ة الخطر الثاة : العام ة ●

أما مشكلة الفصحى والعام ة  فقد ارتتطت االاجان اال تعماري ف  وطننا العرا   مع 

 ا للفكر واألنب والثقافة  أةها ف  أصلها ظاهرة طب ع ة  تعرفها الح اة ف  وجان لغة عل

 ولهجا  محل ا  للتعامل.

لم تكن ظاهرة الثناج ة اللغاية طارجة محدثة  ال ه  ظاهرة طب ع ة ف  ح اتنا اللغاية  إذ    

 ا تغل اال تعمار هذه الظاهرة الطب ع ة  ل حارب الفصحى الهجاتها المتعدنة.منذ كاةت.  

اإلقل م ة ذر،عة للقضاء على اللغة الااحدة المشتركة الت  ووجد ف  اختالف  اللهجا   

الكب ر وحدة  أقطار وطننا  والتجاوب  وتجعل من  التفاهم  اأواصر  والمغرب  المشرق  تراط 

 فكب،ة ومزاج ة.

 
 .40ن. وفاء كامل. احاث ف  العرب ة المعاصرة  ص 70
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و ار  خطة العداء للفصحى ف  اتجاه ن: ادأ  حمال  مسعارة  تكشف من ةاح ة عن  

اجة العصر  وتلق  عل ها مسؤول ة ما كا  من جمانها وتعقدها واداوتها وتخلفها عن ح 

 تخلفنا واةحطاطنا.  

والمروةة   والسهالة  الفصاحة  من  مزايا  إل ها  وتض ف  للعام ة   أخرى  ةاح ة  من  وتدعا 

جماه ر   لتثق ف  الا  لة  ف ها  وترى  العصب،ة   الح اة  مطالب  عن  التعب ر  على  والقدرة 

 الشعب وتعل م األمي ن.  

ر هذا  فلتكن اللهجا  العام ة   وكا  اال تعمار يتجه إلى إحالل لغاته محل العرب ة  فإ  تعذَّ

 عرب تنا الااحدة. ه  السالح الذي يقض  على  

 

 الخطر الثالث: اللحن واألغالط اللغاية   ●

ى   يعد اللحن من أارز الظااهر الت  تهدن  المة اللغة وةقاءها وصفاءها  خاصة ح نما تفشَّ

 العرا . ف  أو اط المجتمع 

واللحن: ها خروج الكالم الفص ح عن مجرى الصحة ف  ان ة الكلمة أو تركيتها أو إعرااها  

)إظهار الحركة المنا تة لماقع الكلمة اإلعراا (  افعل اال تعمال الذي يش ع أواًل ب ن  

العامة من الناس  ثم ينتقل ويتسرب إلى الخاصة منهم. وارتتطت ةشأة اللحن ااختالط العرب  

  رهم من األجناس  واخاصة مع الفتاحا  اإل الم ة.اغ

أ َّ   إلى    تفش وال شك  الدافعة  األ تاب  من  كا   هنا    تعق داللحن  من  العرب ة.  قااعد 

والمرج   ف المسماع  اإلعالم:  لغة  واخاصة  الّناس   اح اة  تتصل  الت   الثقاف ة  األجهزة 

اب   والمكتاب  تكا  ف  غاية الخطارة إذا لم يحافظ العاملا    ف ها من المذيع ن  والكتَّ

 على ألسنتهم من اللحن؛ أل َّ الناس تتأثر الغة اإلعالم أّيما تأثر.  

 الخطر الرااع: ضعف االهتمام الر م  االلغة العرب ة  ●

مثاًل  -كما يحدث ف  الدول المتقدمة؛ ففرةسا  يدعا كث رو  إلى االهتمام الر م  االلغة   

 .فرةس ة ياازي مجلس الازراءلديها جهاز مسؤول عن اللغة ال -

 

الدولة هذه القض ة    ما لم تتتنالقام ة    اللغةف  المحافظة على    التقدم وهكذا ال يمكن  

 العمل ضمن مشار،ع التخط ط اللغاي  ووضع الم زاة ا  الالزمة لهذه النهضة اللغاية. مع  
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رب ة المحاوال  اال تتدانية لفرض ثقافة "الشذوذ الجنس " على المجتمعا  الع

 واإل الم ة

الجنس ة   الممار ة   مصطلح  Homosexualityالمثل ة  على  للداللة  يستخدم  حديث  

  .71امرأة( –رجل  امرأة  -الحم م ة ب ن فرنين من ةفس الجنس )رجل

األمم المتحدة المؤ سة الدول ة للمثلي ن والمثل ا  والمزنوج ن والمتحال ن   اعتمد وقد  

ا   واإلنتر كس الت  تعرف اختصاًرا اوو"إيلغا"  غ ر أ  المشروع فشل فشاًل كب ًرا ف   جنس ًّ

 .ذلك الاقت

شرعت هالندا ف  اعتمان زواج المثلي ن  و ّنت قااة ن   2001لكن اعد  ناا  واداية من  

 وجعلته متاازةا ف  الحقاق والااجتا  مع الزواج العاني.ه  جديدة حال 

" انتقل  هذا  التقن ن واعد  مرحلة  إلى  الجنس ة  المثل ة  عن  الدفاع  من  الجنس "  الشذوذ 

 .واالعتراف اه

ا    تار،خ ًّ حكًما  المتحدة  الااليا   ف   العل ا  المحكمة  أصدر   ياة ا/حز،را     26  ف فقد 

ا االزواج ف  كافة الااليا  األم رك ة  وها الحكم    2015 يقض  امنح الحق للمثلي ن جنس ًّ

 .72للحب!و ألم ركا انتصار ااراك أوااما اأةه ااقالس الذي وصفه الرج س

 هل المثل ة اخت ار أم طب عة اشب،ة   ●

كا  التصن ف الكال  ك  للمثل ة الجنس ة أةها حالة َمَرض ة  وقد ا تمرَّ ذلك لعقان تمتدُّ 

ف   نة   العالم ة  الصحة  منظمة  أعلنت  أ   إلى  قر   حذف1990لنحا  قاجمة  ها  م  من 

 .النفس ةاألمراض 

مايا/أيار من كل عام ياًما لتنظ م مس را  مؤيدة للمثل ة ف  مد  مختلفة   17ال أصتح   

إلى  الفعل(  )منظار  واالجتماع   األخالق   والعار  الع ب  حالة  من  وانتقلت  العالم   من 

  .73االفتخار  تحت مسمى الفتة محاراة "رهاب المثل ة" )منظار الهاية(و اإلظهار

 
ا: ما واعة ا وتاةفارن  https://bit.ly/3pyphnXإ والم او  الين  المثل ة الجنسو ة: ما وراء التحب،م اإل والم     71 . واةظر أيضوً

 /https://plato.stanford.edu/entries/homosexualityالفلسف ة: المثل ة الجنس ة  
 it.ly/3pEDO1Chttps://b  2021فتراير/شتاط  5الجزارة  لماذا تركز هال ان على مشاهد الشذوذ الجنس  !   72
 https://bit.ly/31bZB7o  2021نيسمتر/كاةا  األول  19معتز الخط ب  المثل ة الجنس ة: هل المنظار الفقه  قاصر    73
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ر أ  المثلي ن ظاهرة علم ة مرتتطة اج نا  اإلةسا  الت  تجعل م اله   التعض أ   ويب،د يفسِّ

تتغ ر من الطب عة العانية وه  حته للمرأة  إلى احثه عن الرجل من ةفس جنسه  لكن هذا  

 خطأ كب ر. 

األم رك ة نرا ة علم ة    "ةارث ويست ر "أجرى فباق من التاحث ن اجامعة    2014 نة  فف   

ذكر من المثلي ن الجنسي ن  ولم يتمّكن التاحثا  من   400ناوي لوشملت فحص الحمض ال

العثار على ج ن واحد مسؤول عن تاجههم الجنس   وهذا نل ل على أ َّ الماضاع ل س له  

 اعد علم   ال له اعد   ا  .  

عا  تؤكد أ  العالم العرا  المسلم ل س اع ًدا عن هذا المشروع الدخ ل  لكنَّ جم ع التاقُّ

 .74شب،عة اإل الم ة والعانا  والتقال د العرب ة  وها مستهدف من القاى الغرب ةعلى ال

 رأي األزهر:  ●

وف  هذا الشأ   قال ش خ األزهر أحمد الط ب  إ  الحلال الجاهزة المقدمة من اله ئا   

المجتمعا    منها  تعاة   الت   للمشكال   فعل ة  أي حلال  تقدم  ال  الغرب ة   والمنظما  

الحلال  المسلمة    أ  هذه  الجنس "  واإلجهاض  مؤكدا على  "الشذوذ  غرار مسألة  على 

 تتعارض مع ثقافة المسلم ن  وترفضها المجتمعا  المسلمة.  

نو  "ضرورة  ه  ه "هاس التحال الجنس "  مؤكدا أةاوأعرب ش خ األزهر عن رفضه لما  م 

الفطرة تأااه  وأمر  خلقه"   عن  نة اهلل ف   واضح  اةحراف  الساية    طب ة" ها  اإلةساة ة 

 .75وترفضه كل األنيا  اإلله ة"

 رأي االتحان العالم  لعلماء المسلم ن:  ●

أصدر االتحان العالم  لعلماء المسلم ن ب اةا ا تنكر ف ه المحاوال  "اال تتدانية" لفرض  

"الشذوذ الجنس " على مختلف شعاب العالم وأفرانه  وجعله "حًقا أ ا  ا من حقاق 

أحد أ تاب السعانة والحضارة والتقدم التشري! وأكد االتحان على عدن  ه  ةَّ اإلةسا "  وكأ

 من المساجل الت  تتعلق اهذا الماضاع  منها: 

 
 المصدر السااق. 74
 arabi21.com  2021نيسمتر/كاةا  األول 19  الط ب حلال الغرب الجاهزة اشأ  الشذوذ واإلجهاض ال تنا تنا  21عرا   75
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ا   .1 العالقا  الجنس ة الشاذة )ب ن ذكر وذكر  أو ب ن أنثى وأنثى( محرمة تحب،ًما قطع ًّ

ا  االكتاب والسنة وإجماع العلماء من جم ع المذاهب اإل الم ة.    تامًّ

ُكْم َلَتْأُتاَ  اْلَفاِحَشَة َما َ َتَقُكْم ِاَها ِمْن َأَحٍد   قال اهلل تعالى: )َوُلاًطا ِإْذ َقاَل ِلَقْاِمِه ِإةَّ

ِب َل َوَتْأُتاَ  ِف  َةاِنيُكُم اْلُمْنَكَر َفَما  َجاَل َوَتْقَطُعاَ  السَّ ُكْم َلَتْأُتاَ  الرِّ ِمَن اْلَعاَلِم َن َأِجنَّ

اِنِق َن َقاَل َربِّ اْةُصْرِة   َكاَ  َجَااَب  ِه ِإْ  ُكْنَت ِمَن الصَّ  َقْاِمِه ِإالَّ َأْ  َقاُلاا اْئِتَنا ِاَعَذاِب اللَّ

 [. 30 -  28َعَلى اْلَقْاِم اْلُمْفِسِديَن( ]العنكتا : 

العالقا  الجنس ة الشاذة قد ثتت تحب،مها وا تنكارها ف  كل الدياةا  والشراجع   .2

 ة والمس ح ة وغ رهما. المنزلة؛ كال هاني

المحاوال  المحمامة الجار،ة للتطب ع االجتماع  والقاةاة  مع الشذوذ الجنس    .3

القذر  ومع مهزلة الزواج المثل  واأل رة المثل ة  يس ر ةحا جرِّ التشب،ة إلى مخاطر  

 وجانية وحضار،ة  طالما حذر منها العلماء والعقالء.

د الشعاب الرافضة للشذوذ الجنس   وف   االتهاما  وحمال  التشه ر الماجهة ض .4

مقدمتها الشعاب اإل الم ة  وكذلك حمال  االضطهان والتضي ق على كل منتقد 

الرأي والتعب ر واالعتقان  وتمثل شكال من   لحب،ة  انتكا ة مفجعة  تعدُّ  له   ورافض 

أشكال التسلط واألةاة ة واال تتدان والاصاية  يمار ه الغرب وأتتاعه على شعاب 

َمْ اًل  ا َتِم ُلاا  َأْ   َهَااِ   الشَّ ِتُعاَ   َيتَّ ِذيَن  الَّ َوُيِب،ُد  َعَلْ ُكْم  َيُتاَب  َأْ   ُيِب،ُد  ُه  )َواللَّ لعالم. 

  76[27َعِظ ًما( ]النساء: 

 التفس ر الفلسف  للشذوذ:  ●

تنتأ ف  منتصف تسع ن ا  القر  الماض    -رحمه اهلل  -كا  الدكتار عتد الاهاب المس ري

الشهاة   مجرن  ل س  ذلك  وراء  الدافع  وأ   الجنس    الشذوذ  ةحا  الغرا   المجتمع  اتاجه 

 الجنس ة  ال التعد الفلسف  لمتدأ اللذة النفع .  

ويقال المس ري: ال يمثل الدفاع الشرس عن المثل ة الجنس ة والدعاة إلى تطب عها نعاة  

على المع ار،ة التشب،ة  وعلى إلى التسامح أو تفهم وضع المثلي ن  ال ها ف  أصله هجام  

 
العوالم  لعلمواء المسوووولم ن  االتحوان يؤكود إجمواع األنيوا  السوووومواويوة الثالثوة على التحب،م القواطع التوام للشووووذوذ    االتحوان  76

 https://bit.ly/3FVtfNr  2021مايا/أيار  12الجنس   
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أحكام   أرضه إلصدار  على  الاقاف  يمكن  ثااتا  ومع ارا  ةهاج ة  التشب،ة كمرجع ة  الطب عة 

 وتحديد ما ها إةساة .  

والمثل ة الجنس ة ه  محاولة أخرى إللغاء ثناج ة إةساة ة أ ا  ة  ه  ثناج ة الذكر/األنثى 

 .77الت  تستند إل ها المع ار،ة اإلةساة ة

 مخاطر الشذوذ الجنس :    ●

الناس  الت  فطر اهلل تعالى  الّساية  الفطرة  الجنس  ف  مخالفة  الشذوذ  تتمثل مخاطر 

عل ها  ومعارضة الحكمة اإلله ة  وه  ا تخالف اإلةسا  ف  األرض لعمارتها  وف ه إعراض  

ة زوا ة من  نن اهلل عز وجل ف  الكا  وه   نَّ ج الذكر  عن آية من آيا  اهلل تعالى  و نَّ

من األنثى  على النحا الذي شرعه اهلل تعالى. ال إ  الشذوذ  تب رج س لإلصااة االعديد 

 من األمراض الجنس ة الفتاكة. 

معالجة آفة الشذوذ الجنس  تحتاج إلى تضافر الجهان  وتتدأ انشر الفكر والاع  اخطارة و

وب ا  الُجرم الذي يرتكته المثل ا  هذا الفعل  ثم الاقاف ف  وجه الذين يب،دوةها ِعاًجا   

مستقتل  وعلى  المجتمعا   على  خطرا  يمثل  اه  يقاما   ما  أل   عنهم   يدافعا   ومن 

 التشب،ة جم ًعا. 

اإل الم ها نين الفطرة  وها طاق النجاة للتشب،ة  وها خط الّدفاع وحاجط    وةهاية فإ 

لكترى" فرضه على العالم  الصد ف  مااجهة الشذوذ الجنس  الذي تحاول الدول الغرب ة "ا

 اأ ره  ف  مخالفة واضحة لكلِّ الشراجع واألنيا   ال الدفع االتشب،ة إلى طباق الهاوية.

  

 
 https://bit.ly/3mFUTGm  2021نيسمتر/كاةا  األول  7الجزارة  طباق الهاوية.. من اإلااح ة إلى المثل ة   77
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عام   من  األخ ر  الشهر  ينته   المفتاحة   والس نماج ة  األنب ة  األعمال  خاات م  ف   كما 

مصراع 2021 على  مفتاحة  العرا   العالم  ف   الملفا   أهم  وراءه  تاركا  لجم ع    ها 

 التكهنا . 

واحلال العام الجديد  وانتظاًرا للنهايا  المأمالة  تتجه األةظار ةحا الشعاب العرب ة الت  

الفرص   تتح ن  وأةها  الاع    طباق  على  تس ر  أةها  على  واآلخر  الح ن  ب ن  تترهن  مازالت 

 ال تخالص حب،تها وكرامتها وحقاقها السليتة.

السانا  ضد العسكر  ورفض الشعب التاةس  عانة  والدل ل على ذلك خروج الشعب ف   

اال تتدان والحكم الفرني  ورفض الل بي ن لتال  القتلة والمجرم ن ق انة ل ب ا من خالل  

االاالء  تدين  الت   الت ارا   ضد  العراق   المااطن  وتصايت  مشتاهة   انتخاب ة  قااة ن 

 للخارج. 
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