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 جضدجة

سضري    الع حةة في فب اي /شباط  ي صد  الع بيع جو ىالل    2022الحالة  العالم  أب ز اللداث في 

 جحاربه الببعة  السةاسةة راالقت.ا ية رالفيريةع باإلضافة إل  المحوب الخاص بلائحة كوارنات 

فعس  ال.عةد السةاسيع راص  ال ئة  التونسي قة  سعّةد ى وايه ال اجةة إل  السة    ىس  

الدرلةع رذلك بعد أ  ل  جلس  الضااا الىس ع زاىًما ىد  نزاهة أىاائهع رهو  جمةع جؤسسات  

 جا سةمينه جو س.فةة ى.وجه رجعابضةهت 

ب لما  طبرق ق اًاا بتيسةع فتحي باشاغا  لةةةا ج لسة جديد  جو االنشضاق بعد أ  أصدب   ىست 

دحيبةع رهو جا بفاه  بتشية  ليوجة جديد  سخسع ليوجة الولد  الوطنةة ب ئاسة ىبدالحمةد ال 

 الىة ع لتدى  البال  في  راجة جديد  جو الخالفاتت 

أجا اإلجااات فضد راصست سضدجها ىس  جساب التضاب  جع س كةاع ركانت زياب  ال ئة  الت كي بج   

طة  أب رغا  إل  أبوظبي هي ألدث جظاه  سحّسو العالقات حةو البسديوع لةث شهدت سوقةع  

 تعار  حةنهماتالعديد جو ايفاقةات ال 

العالم   ىس   الرك انةة  ال رسةة  لسح    االقت.ا ية  التبعات  كانت  االقت.ا يع  ال.عةد  ىس  

 الع بي الموضوع الب زع فضد جاات لتزيد جو أزجات االقت.ا ات الع حةةت 

رالنفط  رالسةالة  الغذاا  جلاالت  ىس   الح    أث   بصد  التبعات جو ىالل  التضري  هذه  ريتنارل 

ا سةنعي  ىس  الحالة المعةشةة لسمواطوت رإ   رالغازع   رهي الملاالت التي ستشهد سأثة ا سسةةًّ

ابسفاع أسعاب النفط رالغازع رهو جا سة.  في ج.سحة الدرل   كا  هناك جان  إيلابيع فهو 

 الم.دب  لهما فضطت 

جا  رىس  ال.عةد الفي يع تنارل التضري  جوضوىةو  أرلهما ىو المش رع الحاابي اإلسالجي ر

ال رسةة الرك انةةت رثانةهما ىو  لسبشريةع رذلك بمناسبة الح    لسعالم رإسعا   إنضاذ  فةه جو 

ض   الم أ ع التي استخدجها اإلىال  الم. ي لسنة  جو اإلسال ع جو ىالل اإلساا  إل     قاةة

 الزه  الشريع جمثاًل في شةخه ألمد ال ة ت

نفتتح سضري نا الشه ي بالمحوب المختص بمتابعة آى    ركعا تنا جنذ أ  ض بت جائحة كوارنا العالمع

رالب    الع اق  رهي  الشه ع  بهذا  إصابة  الكث   الع حةة  الدرل  في  الفة رس  انتشاب  س واات 

 رلبنا ت 
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 المحوب الرل  كوارنا في الوطو الع بي 

( المع رف باسم فة رس كوارناع COVID-19بم رب نحو جا يض   جو ىاجةو جنذ ظهوب ح 

جو   يضت    جا  الميتشفة  اإلصابات  ىد   ربسغ  العالمع  جعظم  رل  اللائحة   439ض بت 

بداية الزجة في  يسمب /كانو  الرل   العالم جنذ  ع كما قاببت  2019جسةو  لالة لول 

 ت2022لاالت الوفا  ىس  ستة جاليةو لالةع بنهاية شه  فب اي  

بالتسض  يتعسق  العالم  لول  ا  لالةًّ يل ي  الذي  ثالثة السباق  جوجات  س.اىد  بعد  ىاصة  ةحع 

راابعة جو الفة رس رسالالت جديد  جتحوب  في بال  ىديد  رإىا   صوب  الخ   الذي 

 بدأ جع بداية اللائحةت

رال شك أ  أهمةة السضاح تتزايد اآل  جع س    أصداا المتحوب اللديد "أرجةي ر "ع الذي  

اليثة  جو الدرلع فدفعها السخاذ    اكتشع في جنو  إفريضةاع رأثاب جوجة جو الذى ع في

 إج ااات ىاجسةع لمنع رصوله إل  أااضةهات 

العالمةةع جع بداية فب اي /شباط   الف ىي جو  2022رأىسنت جنظمة ال.حة  المتحوب  أ   ع 

  رلةت  57أرجةي ر ع رالذي سشة  الدااسات إل  أنه أس ع انتشاًااع ج ى بصده في  

فة  المتحوب جو  أ  هذا  إل   أنحاا  باإلضافة  انتشااا في جمةع  الكث   أصبح  رس كوارنا 

 أساحةعت  10العالم جنذ اكتشافه لسم   الرل  في جنو  إفريضةا قب  

سأيي الدرل الع حةة في لالة جتوس ة جو لةث الى اب رىد  الحاالت جضابنة جع باقي  

  رل العالمت 

الع   الوطو  في  اإلصابات  ىد   لةث  جو  الكث   الدرلة  الع اقع  الم سبة  ريعد  في  بيع 

اع لس  إل.ائةة جوقع "  " العالميع يسةه الب   في الم سبة world meterالببعةو ىالمةًّ

ال ابعة رالببعةوع إال أنه بال شك سختسع كفاا  الدرل في جواجهة الوباا رالتعاطي جع 

 المستلداتت  

بفة رس كوارناع ع الدرل الع حةة الكث  إصابة  2022ن صد ىالل هذا الشه ع فب اي /شباط  

 رهي الع اقع الب  ع رلبنا ت 
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 الع اق  ●

يحت  الع اق الم سبة الرل  ى حةا جو لةث ىد  اإلصابات بفة رس كوارناع رقد سلارز لاجز  

 جسةوني لالة أىة ات  

ألع لالةع رهو جا    300رجع نهاية شه  فب اي ع بسغ العد  اإلجمالي لإلصابات جسةونةو ر

 ألع لالةت  100إلصابة بما يض   جو يعني س.اىد في أىدا  ا

في لةو سعتب  لاالت الوفا  ضئةسة جضابنة بهذا العد  جو اإلصاباتع فضد بسغت الوفةات  

  500لالة بنهاية فب اي /شباطع جا يعني أ  ىد  الوفةات زا  بما يض   جو    24999إجمااًل  

 اإلصاباتتت رهو جا يشة  إل  جعدل ضئة  جضابنة بعد  1لالة رفا  

أرجةي ر   ى    المتحوب  أ   الع اقةة جو  ال.حة  بوزاب   رفي رقت سابقع لذب جسؤرل 

 ج لسة ذار  االنتشاب في البال ع رأ  أىدا  اإلصابات ج شحة لالبسفاعت 

ل.حةفة  س.ريح  في  العةةديع  هةثم  الع اقةةع  ال.حة  بوزاب   ال.حة  سعزيز  جدي   رقال 

انو  الثانيع إ  انتشاب المتحوب اللديد في البال  يمث  يناي /ك  18"ال.باح" الحيوجةةع في  

جو  هذا  سةسببه  رجا  ق.ة ع  رقت  في  اليةة   اإلصابات  ابسفاع  بسب   كةة   قسق  ج.دب 

 ضغوط ىس  الض اع ال.حيت 

إل    رالد  يو   حةو  تت ارح  ىا   بشي   فة رس كوارنا  أ  لاانة  أجا   21رأرضح  يوًجاع 

 سبوعت لاانة المتحوب أرجةي ر  فأق  جو أ

رفي س.ريح لهاع قالت جنظمة ال.حة العالمةة إ  جعدالت التسضةح ضد فة رس كوارنا  

رزاب    ىزسه  جا  الملارب ع رهو  رالدرل  العالمي  المتوسط  جو  أق   سزال  جا  الع اقع  في 

 .2ال.حة في بغدا  إل  "ضعع الوىي الملتمعي بشأ  التسضةح"

ح السسةمانةة  الديو لسوع جنسق جيت   العالمةة   رقال نلم  ال.حة  شمال( في جنظمة 

في المئةع    60ر  50"بعض الدرل الملارب  لسع اق رصست إل  نسبة س عةم تت ارح حةو  

 
 https://bit.ly/3jwyL0e ،2022مارس/آذار  1إيالف، إحصائيات فيروس كورونا في العراق،  1
مستويات    2 العالمية  الصحة  عربي،  المستوى،  سبوتنيك  دون  العراق  في  فبراير/شباط    1التلقيح 

2022،https://bit.ly/35JRT6o  
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أكتوب /سشريو   جنذ  شاجسة  رطنةة  بحمسة  الع اق  العالمةة  ال.حة  جنظمة  رىسةه  ىمت 

 لزيا   ىد  المسضحةو"ت   2021الرل 

"السوجرية نةوز"ع إل  أ  "المنظمة رجدت  رأشاب في س.ريح لس.حةفة ال سمةة نضسته قنا   

العا    العالم    2021في الشه  الىة   جو  أ  نسبة سسضي لضالات كوارنا في ىمو  

 بالمئةع ليو هذا الج  لم يتحضق في الع اق"ت   40بسغت 

ركشع المسؤرل في جنظمة ال.حة العالمةة أ  "ىد  الم.احةو ىالل الساحةع الببعة 

في الع اق يعا ل أببعة أضعاف اإلصابات لسمد  نفسها جو   2022جو  الماضةة حفب اي (  

 "ت  2021العا  

ألع ج ىة فضطت    430رقال إنه لت  اآل  بسغ جلموع الل ىات الم. رفة في الع اق  

الم سبة   التست  الع اق  إقسةم ك  ستا   الواقعة في  السسةمانةة  أ  جحافظة  إل   رلفت 

 التي أطسضتها المنظمةت الرل  في الحمسة الوطنةة لست عةم 

بالمئة رالل ىة   15ربحس  المسؤرل ذايه  "بسغت نسبة الل ىة الرل  في السسةمانةة  

حةو    11الثانةة   س ارلت  التي  المحافظات  بعض  جع  جضابنة  بالمئة    22إل     18بالمئةع 

 بالنسبة لسل ىتةو"ت  

الم الوىي  "ضعع  ج اا  بمعانايها  أق ت  الع اقةة  ال.حة  رزاب   بشأ   ركانت  لتمعي" 

 التسضةح رىد  التزا  اليثةريو بالتعسةمات الوقائةةت

أنه ج ى ىالل   الياظميع  الع اقي ج. ف   الوزااا  بئة   حةا  صا ب ىو جيت   رذك  

اجتماع السلنة العسةا لس.حة رالسالجة الوطنةةع ىالل يناي /كانو  الثانيع جناقشة س واات  

اع راللهو   جائحة كوارنا بالع اق في ظ  الزيا   الح ا   باإلصابات بالمتحوب اللديد ىالمةًّ

 ال.حةة المتوىا  اللتواا الموجة اللديد ت

ب اقة   إب از  رالجان   الع اقيةو  جو  الع اقع  إل   الوافديو  جمةع  إلزا   السلنة  بت  رق َّ

إل  19-"كوفةد إضافة  السضالاتع  بألد  ج ىتةو  الق   الشخص ىس   سسّضي  تثبت  التي   "
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ب" سسةةةع كما أرصت بم اىا  ايخاذ اإلج ااات الوقائةة الالزجة جو لب   فحص "بي سي آ

 .3اليماجةع رالتباىد البدني

(ع سوصةات جديد  لمواجهة انتشاب جتحوب أرجةي ر  217رقد أصدبت للنة الج  الديواني ح

 في الع اقت 

في   ىضد  الذي  الديواني  الج   للنة  اجتماع  ىد 2022يناي     18رىض   ىنه  سمخض    ع 

جو   أكث   في  رانتشابه  أرجةي ر   جتحوب  ظهوب  بخ.وص  رجاات    150سوصةات   رلة 

 التوصةات كالتالي  

االستم اب بمتابعة الموقع الوبائي لإلشغال السري ي رأس   العناية الم كز  في   -

سسك الم اكزع ركذلك سوف  ال رية رالمستسزجات رالتحالة  الساند  الخاصة بم ن  

التأكةد ىس  سوفة  الركسلةو ال بي رىد  الحماية الشخ.ةة رىاصة  كوارناع جع  

 في ج اكز العالجت 

ض رب  العم  ىس  زيا   أىدا  المسضحةو لسوصول إل  المناىة الملتمعةة جو ىالل   -

الفرق  ىم   سيثةع  ركذلك  الفعسةةع  العم   ساىات  رزيا    إضافةةع  سسضةح  جنافذ 

السين المناطق  في  الساند   الحيوجةة التسضةحةة  رغة   الحيوجةةع  رالدرائ   ةة 

 رالمدابس رالمعاهد راليسةات راللاجعات ضمو ال قعة اللغ افةةت 

هذا جع ض رب  رضع ى ط سف.ةسةة رجدارل ىم  لسفرق التسضةحةة المةدانةة لتل ي  

زياب  نف  الجاكو إلى اا الل ىة الثانةةع رالتأكةد ىس  المتابعة المستم   ل اا  

 ات رىسق ارح المنافسة حةنهم رسشلةعهم رلس  ال.اللةاتت سسك الملموى

لسمالجسةو   - بالنسبة  رالحل   الم.احةو  ىزل  فت    لول  المحدثة  بالتعسةمات  العم  

لسحاالت المؤكد  بفة رس كوارنا رآلةة جتابعتهم جو قب  الم اكز ال.حةة ضمو  

 ال قعة اللغ افةةت

 الب    ●

 
 المصدر السابق. 3
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ا  جو جهة ىد  اإلصابات بفة رس كوارناع لةث بسغ العد     يحت  الب   الم سبة الثانةة ى حةًّ

يناي /   بنهاية  لالةع رفًضا لإلل.ائةات    228ت638ت1ع جا يعا ل  2022اإلجمالي لإلصابات 

 ع رهو جا يدل ىس  سزايد جعدل اإلصابات بشي  جتسااع ىالل فب اي ت 4ال سمةة

يعني زيا   أىدا  المتعافةو بما  ع جا  1546429في لةو بسغ العد  اإلجمالي لسمتعافةو  

 ألع لالة في فب اي  رهي نسبة أكث  استض اًاات   300يض   جو  

ع لمسة الت عةمع رجنح "س اىةص طابئة" لخمسة لضالات  2021يناي     13ربدأ الب   في  

- هي  "سةنوفاب " ر"فايزب/حةونتةك" ر"أست ازينةيا" ر"جونسو  آند جونسو " ر"سبوتنةك 

 في"ت  

ع ن.ع جسةو  ج ىة جو لضاح فايزب سب ىت بها راشن و 2021لب   في يولةو/سموز  رسسسم ا

 .5لسممسية جباش   ىارج اآللةة العالمةة لتأجةو لضالات لسدرل الفضة   "كوفاك " 

رفةما سظه  جؤش ات أ  نحو ن.ع سيا  أراربا ج.ابو  أر سُة.ابو  بمتحوب أرجةي ر  

ب اا جحسةو  أ  ي.  الب   إل  هذا ال قم في الموجة قريًباع بسب  س ىة انتشابهع بجح ى

 .6ال ابعة جو رباا كوارنا قريبا 

ال   جعزز   لضاح  ج ىات  بإى اا  االكتفاا  أ   جو  لذبت  العالمةةع  ال.حة  جنظمة  ركانت 

يشي  إست ايةلةة قابسة لالستم اب في جواجهة المتحواات الناشئةع جضت لة سوفة  لضالات  

 ا  جو انتضال العدرىتجديد  سحمي بشي  أف

فةما  ىا جستشاب بئاسة الوزااا لشؤر  ال.حة رجسؤرل جسع كوارناع ىا ل البسةةسيع  

أشه  أر أكث  ىس  سسضةه الل ىتةو الرل  رالثانةةع أىذ الل ىة الثالثة   3أي شخص جا   

 حالمعزز (ت

رل المتحوب  الفة رس  جواجهة  الحيوجة في  تتخذها  التي  اإلج ااات  سةاق  تضسة  رفي 

يناي  ىس  سخفةض جد     5سأثة ه ىس  الضوى ال.حةة العاجسةع رافضت للنة الربئة في  

 
 .ly/3x5bW84https://bit ،2022فبراير/شباط  28إيالف، إحصائيات انتشار فيروس كورونا في األردن،   4
 المرجع السابق. 5
 https://bit.ly/3HlTZqO ،2022يناير/كانون الثاني    6الغد، نصف سكان االردن معرض لإلصابة بأوميكرون،    6

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/3x5bW84
https://bit.ly/3HlTZqO
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جو   الب    لم.ابي كوارنا في  المنزلي  إل     10العزل  ىسةه    7أيا   سظه   ال  لَمو  أيا  

 أى ان اإلصابة بي "أرجةي ر "ت 

ابي فة رس  ع سخفةض فت   العزل لم. 2022فب اي     18كما أىسنت السس ات الب نةة في  

 .7كوارناع رإلغاا فحص "بي سي آب" لسضا جةو إل  البال 

رنضست ركالة النباا الب نةة حبت ا( ىو رزي  الدرلة لشؤر  اإلىال ع فة.  الشبولع قوله 

إ  اإلج ااات التخفةفةة اللديد  لستعاج  جع رباا كوارناع يبدأ س ةةضها اىتبااا جو ج سع  

ا ع سبدأ جو ساريخ    5ةض فت   العزل لم.ابي كوارنا إل   رسشم   سخف   2022جابس/آذاب   أيَّ

نة فحص "بي سي آب"  ر  الحاجة إلج اا فحص آى  بعد انتهاا فت   العزلت   أىذ ىةِّ

ضة بحل  جخال ي ج.ابي كوارناع رإلغاا  كما سامنت اإلج ااات إلغاا اإلج ااات المتعسِّ

 فحص "بي سي آب" لسضا جةو إل  البال ت  

عاتع بما ال يتعابن  رشمست أي  ًااع إلغاا الفحص كش ط لدىول الحفالت رالف اح رالتلمُّ

ةت  ة رالخاصَّ ي ج ىتي السضاح لدىول المنشآت العاجَّ  جع الض اب الخاص با رب  سسضِّ

ب سابًضاع جع  جض َّ الوجاهي كما هو  عسةم  لستَّ المدابس  التأكةد ىس  ىو    الشبول  رأىا  

لتحوي  10إلغاا نسبة   بعزل  بالمئة  ُبعدع راالكتفاا  عسةم ىو  التَّ إل   المدبسة  أر  ال.ّع    

نةع ريعو  بعدها إل  الدااسة  ر     5ال ال  الم.ا  فضط لمد    أيا  جو ساريخ أىذ العةِّ

 الحاجة إلج اا "بي سي آب"ت 

ج هونة  الض ااات  رأ َّ  اع  رىالمةًّ ا  جحسةًّ ا  جستم ًّ زال  جا  الفة رس  أ َّ  ىس   الشبول  رشد  

ة رالح.ول ىس  السضالات  بمستلد ة العاجَّ ات الوضع الوبائيع الفًتا إل  أ  الوقاية ال.حةَّ

 هي السةة  لسسة    ىس  الوباات

  

 
 https://bit.ly/3hunTOf ،2022فبراير/شباط  18الخليج، األردن يلغي فحص كورونا للقادمين من الخارج،  7

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/3hunTOf
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 لبنا  ●

ع 2021قد ييو  لبنا  جو حةو الدرل الع حةة لةث ينتش  المتحوب بيث  ت في نهاية  يسمب   

سسل ىو  حةا   في  السبنانةة  اللاجعة  في  كوارنا  سشخةص  جختب   نحو  أىسو  إصابة    60ة  

لتفا ي   السضاح  الوقائةة رأىذ  باإلج ااات  االلتزا   بالمتحوبع جشدً ا ىس  ض رب   جؤكد  

 "اليابثة المضبسة"ت  

رإذ سيشع االىتبااات في لبنا  اإلصابة بيوارنا جو  ر  سحديد نوع المتحوبع فإ  الىدا   

 الم. ح ىنهاع كما في  رل ى حةة أى ىع تنض.ها الدقةت

ع في  2022لالة بنهاية فب اي      696ت070ت1غ العد  اإلجمالي لإلصابات في لبنا   رقد بس

 لالةت   104ت10لةو بسغت الوفةات 

رسزايدت الشيوك في اآلرنة الىة   لول صاللةة السضالات الماا   لفة رس كوارناع 

رزاب لبنا ع لةث سابىت  الموجو  في  "فايزب"  انتهاا صاللةة  الحديث ىو  بعد     ى.وًصا 

أشه  إضافةة جو  ر     3ال.حة إل  إصداب حةا  سوضةحي يؤّكد إجيانةة استخداجه لمد   

 ىوفت 

زالت   جا  السضالات  أّ  "هذه  ال.حةع  الميت  اإلىالجي في رزاب   التوضةح جو  جاا في 

صالحة لالستعمالع إذ استندت الوزاب  إل  المع ةات العسمّةة المضّدجة جو جنظمة ال.حة  

 العالمةةع التي جّد ت صاللةة السضاح إل  سسعة أشه  بعدجا كانت في السابق ستة"ت

ركذلك "استندت إل  ج اسالت جع الش كة الم.ّنعةع التي ل.ست ىس  الموافضة ىس   

سمديد ساريخ صاللةة هذه السضالاتع في بسد المنشأع جو ىالل الوكالة الجة كةة لسغذاا 

اريخ صاللةة هذه السضالات جو ستة أشه  إل  سسعةع جّما  رالدرااع رىس.ت إل  سمديد س

 يامو أجانها رفاىسةتها"ت 

كّ  هذه النضاط  فعت بالعديد جو السبنانيةو إل  الت ّ   في التسضح رالتساؤل ىو فاىسةة 

رجو   هذه السضالات الموجو   في لبنا ع ى.وصًا فةما يتعّسق بش رط سخزينها رج اقبتها  

 ةع في ظّ  أزجة التضنةو التي يشهدها البسدت في الم اكز ال.حةّ 

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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ع ىبدال لمو الب زيع ل.حةفة 19-في المضاب ع يوضح بئة  السلنة الوطنةة لسضاح كوفةد

ىس    االستح.ال  ىند  ال ابئ  االستخدا   ضمو  كا   السضالات  هذه  "إصداب  أ   "النهاب" 

ة ال.حة العالمةةت  جوافضة االستعمالع سواا في بسد المنشأ أر في أراربا أر جع جنظم

 أشه ت  6ركانت صاللةة االستخدا  لمد  

التخزيو    ش رط  حةنها  جو  ىديد ع  نضاًطا  الش كات  اكتشفت  الواقعي  االستخدا   رجع 

 .8رإجيانّةة لفظها في ل اب  أق 

ىس  سمديد فت   صاللةة هذه السضالات    EMAر  CDCررافضت جنظمة ال.حة العالمةة ر

 ربالتالي ي بق هذا التمديد في بسد المنشأ رفي كّ   رل العالم"ت  أشه ع  9لت  

رىسةهع ي مئو الب زي الناس "أ  السضالات آجنة رصالحة لالستعمالع رال ىوف جو انتهاا  

 صاللةتها"ت 

الب زي أ    بالفة رسع يؤّكد  الحماية جو اإلصابة  الثالثة رىد  فاىسةتها في  الل ىة  رىو 

الثال الل ىة  بالتخفةع جو لّد   "الهدف جو  يتمّث   التي أظه ت لماية ىالةة رجّةد ع  ثةع 

 العوابن راإلصابة"ت 

أّنها ال سمنع اإلصابة رالعدرى بشي  كاج  إال أ  الكةد رالمثبت أنها   رأب ف  "صحةح 

رأكب   لة   المستشف ؛  إل   ىول  رالحاجة  العوابن  رشّد   المااىفات  ى    سخّفع 

اإلص جو  بال غم  أنه  ذلك  االستشفاا  ىس   نسبة  فإ   لبنا   شهدها  التي  الم سفعة  ابات 

 "ت 2021رالعناية الفائضة رالوفةات كانت قسةسة جضابنة بالعا  

  

 
،  2022فبراير    23النهار، شكوك وتساؤالت حول نوعية اللقاحات في لبنان... "أتذكرون مزيج الماء والملح؟"،    8

https://bit.ly/3Ma84dX  

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/3Ma84dX
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 المحوب الثاني  الحالة السةاسةة

فب اي    الع حةةع  الحالة  في  السةاسي  المحوب  اللداث 2022يتنارل  جستلدات  أب ز  ع 

 السةاسةة في الوطو الع بيت 

 ئة  قة  سعّةد ى وايه ىس  جساب االنتضال نحو انتخابات جديد   في سون  يواص  ال

قب    جا  صفحة  بذلك  لةغسق  جديدع  بح   2021يولةو    25ر ستوب  فةها  قا   رالتي  ع 

 الحيوجة رسلمةد الب لما ت  

رفي ى و  أىة  ع ل  سعّةد جلس  الضااا الىس  بزىم ىد  نزاهة أىاائه رلستخسص  

ا النهاة  اى   ل كة  أيا ي  النهاة  جو  ل كة  ىس   يخوضها  ل    ظ   في  لملس ع 

 اإلسالجةةع رج ى الحشد رالزىم اإلىالجي لها جؤىً ات 

بعد  رالغ  ع  الشرق  جعسي ْي  حةو  جديد  جو  الس ح  إل   الخالفات  لةةةاع طفت  رفي 

ىبد  بفاه  جا  رهو  الحيوجةع  ب ئاسة  باشاغا  فتحي  بتيسةع  ق اًاا  النوا   جلس   إصداب 

  ليوجة الولد  الوطنةةع الذي قال إنه ىس  استعدا  لحماية ش ىةته الحمةد الدحيبة بئة

لول   الدرلة  جلس   انضسا   اى   ظ   في  جنتخبةع  ليوجة  إل   السس ة  سسسةم  لحةو 

سيسةفهع رهو جا انعي  في شي  حةانات جتناقاة رجخارف جو الت.عةد  في البال  ج    

 أى ىت 

الع حةة في جزيد ج الت كةة  العالقات  س كةة إلىا    رسستم   إست ايةلةة  التضاب ع رفق  و 

سوفةق ىالقايها اإلقسةمةةع ىاصة جع الدرل المحورية جث  اإلجااات رج.  رإس ائة ع رالتي 

 سلمعها جع س كةا ج.الح جشت كةت  

رقد كانت زياب  ال ئة  الت كي لإلجااات جنت.ع فب اي /شباطع ى و  جديد  ىس  جساب  

الزياب  لفار  إجااايةة ىالةةع رج ى التوقةع ىس  العديد   التضاب  جع أبوظبي لةث شهدت

 جو االسفاقةات في الملاالت المختسفةت 

 

 

 

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 التونسةة  ●

ق ااات  2021يولةو    25جنذ   سعّةد  ايخذ  بعدجا  لا  ع  سةاسةة  أزجة  سون   سعاني  ع 

رإلغاا هةئة ج اقبة "استثنائةة"ع جنها سلمةد اىت.اصات الب لما ع ربفع الح.انة ىو نوابهع  

 ستورية الضوانةوع رإصداب سشريعات بم اسةم بئاسةةع رس ؤسه النةابة العاجةع رإقالة بئة   

و بئةستهات   الحيوجةع ىس  أ  يتول  هو السس ة التنفةذية بمعارنة ليوجة ىةَّ

إج اا   لحةو  جع اًل  أر  جلمًدا  النوا   جلس   بضاا  سعّةد  قة   ال ئة   إىال   ذلك  سس  

 ت  2022ات جديد  ينتوي سعّةد إج ااها نهاية العا  انتخاب

أ  المخ ط  ع أىسو ال ئة  قة  سعّةد  2021 يسمب     13رفي كسمته التي ألضاها في  

الدستورية رغة ها ىس  االستفتاا في   تنظم  2022يولةو    25ى ن اإلصاللات  لةل ي  ع 

 ت 2022 يسمب   17انتخابات سشريعةة رفق الضانو  االنتخابي اللديد في  

ا ىو إطالق "المن.ة اإلليت رنةة" المخ..ة للمع اقت الات التونسيةو   رأىسو سعّةد بسمةًّ

التي ى ضها  المعابضة  9بشأ  اإلصاللات  إج ائها ر ىوات جو  انتضا ات ل ريضة  ع رسط 

 لمضاطعتهات 

جن ضةع جشة      24رأىسنت رزاب  سينولوجةات االس.ال بدا "ىمسةة سلريةةة رسوىوية" في  

 جابس/آذاب"ت   20يناي  لت   15أ  "المن.ة ستيو  جفتولة لسلمةع جو إل  

ربعد ج رب جا يض   جو شه  ىس  إطالق المن.ة اإلليت رنةة الستشاب  الشع  التونسيع  

يناي  بعًاا جو نتائج جبي   لهذا   27استع ن ال ئة  سعّةد ىالل اجتماىه جع الوزاااع في  

 االستشاب ت

بثته ص فةديوع  "رأىسو في  أّ   "فةسبوك"ع  ىس   ال ئاسة  المواطنةو   82فحة  جو  بالمئة 

 .10بالمئة يؤيدر  سح  الثضة جو النوا  الب لمانيةو" 92يفّاسو  النظا  ال ئاسيع ر

 
سع24فرانس    9 قيس  تونس..   ،  ، إلكترونية  منصة  يطلق  الثاني   1يد  يناير/كانون 

2022،https://bit.ly/3ugR0fx  
سعّيد"،    10 مقاس  على  "فّصلت  تونس:  في  اإللكترونية  لالستشارة  الذعة  انتقادات  الجديد،   28العربي 

  https://bit.ly/34lB2WH،  2022يناير/كانون الثاني 

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/3ugR0fx
https://bit.ly/34lB2WH
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بالمئة يؤيدر   81بالمئة جو المواطنةو لةست لديهم ثضة في الضاااع ر 89رأضاف أّ  "

الدينةة"ت رأكد سعّةد أّ  هذه البقا  "لةست  أّ  الدرلة هي التي تتول  تنظةم الشؤر   

 جزيفةع رلم ياعها أشخاص جو جياي  أر جهات"ت 

رالقت الدىو  الستشاب  شعةةة إليت رنةة انتضا ات جو المعابضةع التي اىتب سها "تنفةًذا 

لبنو  الجند  الخاصة لس ئة  قة  سعّةد "باالىتما  ىس  إجيانةات الدرلة"ع كما  ىت  

اسةة أى ى إل  جضاطعتهاع لنها "غة  شفافة رجو شأنها االلتفاف ىس  إاا    جيونات سة

 .11التونسيةو"

جو جهة أى ىع جا سزال المعابضة التونسةة س ى أ  إج ااات قة  سعّةد االستثنائةة أ ىست  

البال  في نفق جظسمع رأ  بداية الح  لألزجة هو الدىول في لواب رطني شاج  رلة   

 يولةوت  25الذي بدأه قة  سعّةد في استيمال المساب 

اع في  رقد   افت اضةًّ اجتماًىا  أىماله  المعسضة  التونسي  الب لما   يناي ع  ىا ىالله    27ىضد 

بئة  الب لما  حالملمد(ع ااشد الغنوشيع إل  لواب رطني شاج  ىس  أ  يسبق ذلك إلغاا 

اج  بأنها سببت سعمةق أزجات  الراج  ال ئاسةة الىة   التي أصدبها سعّةدع راصًفا سسك الر

 .12البال 

رجؤىً اع ايخذ قة  سعةد ق ااات جديد ع ال تتضاطع باليسةة جع أي ندااات جو المعابضةع 

 كا  آى ها ق اب ل  الملس  الىس  لسضااات 

  

 
، تونس: مبادرة "مواطنون ضد االنقالب" تدعو لمقاطعة االستشارة اإللكترونية التي يريدها قيس 24فرانس    11

  https://bit.ly/3HlUYHM، 2021ديسمبر/كانون األول  30سعّيد، 
تون24فرانس    12 الغنوشي ويشددون على رفض قرارات قيس ،  س نواب يعقدون جلسة افتراضية بإشراف 

  https://bit.ly/3gfNFp8، 2022يناير/كانون الثاني  27سعيد، 

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/3HlUYHM
https://bit.ly/3gfNFp8
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 ل  جلس  الضااا الىس   

ع لّ  الملس   2022  فب اي    6أىسو قة  سعّةد في كسمة بثتها بئاسة اللمهورية التونسةةع  

الىس  لسضاااع جعتبً ا أنه يخد  أط افا جعةنة بعةدا ىو ال.الح العا ع كما رب  في سسلة  

 .13فةديو نش سه بئاسة اللمهورية

ىدا   في  نفسه  الملس   هذا  "لةعتب   الداىسةة   رزاب   جض   إل   زياب   ىالل  سعّةد  رقال 

اص ع ب  ريل ي رضع الح كة الضاائةة  الماضي"ع جشةً ا إل  أنه "أصبحت سباع فةه المن

 حالتعيةنات فةه( بناًا ىس  الوالاات"ت 

رأرضح بئة  الملس  الىس  لسضااا في سون  يوسع بوزاى  لوكالة اريت ز البري انةةع 

إ  قوات الش طة أغسضت أبوا  الملس  بأقفال لديديةع رجنعت الموظفةو جو  ىولهع 

 ع التي قال فةها إ  الملس  بات جو الماضيت رذلك بعد س.ريحات ال ئة  قة  سعّةد

كما أضاف سعّةد  "سنعم  ىس  رضع ج سو  جؤقت لسملس  الىس  لسضااا"ع جؤكًدا 

أ  "أجوااًل رجمتسيات سح.  ىسةها ىد  جو الضاا  المسةااات المسةاااتع هؤالا جيانهم  

 الميا  الذي يضع فةه المتهمو "ت 

جؤسسة  ستو لسضااا  الىس   سة   رالملس   لسو  صاللةايها  ن اق  في  "ضاجنة  رية 

الضااا راستضاللةة السس ة الضاائةة"ع لس  الدستوبت رجو حةو صاللةات الملس  اقت اح  

 اإلصاللات الا ررية في جلال الضااات  

اأى   لةث  جعابضاتع  لسضااا  الىس   الملس   بح   سعّةد  ايخذه  الذي  الض اب  لض   رقد 

ورية أى ى ُسااف إل  سل  ق ااايه الف  ية التي سهد  جعابضو ال ئة  أنه ى و  غة   ست

 الديمض اطةة رالمساب الدستوبي في سون ت

في لةو اأى جؤيدره أنها ى و  صائبة لستخسص جو نفوذ ل كة النهاة "اإلىوا " في  

 جؤسسات الدرلةت

رقال ىبد الملةد بسعةد الضةا ي في "ل كة سون  إل  الجا " إ  "ال ئة  قة  سعّةد 

يولةو بح  جلس  الخ ا  حالب لما (ع لةح    25يستضط السحظة ج   أى ى جثسما فعسها في  

 
 https://bit.ly/3pr8Mtz ،2022فبراير/شباط   6، سعيد يحل المجلس األعلى للقضاء، 24فرانس  13
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هذه الم   الملس  الىس  لسضاااع رهو جلس  ى ا  آى  يسة   ىسةه التنظةم العالمي  

 .14لإلىوا  المل جةو رف ىهم في سون "ع رفق سعةة ه

ربع "الةو   اإلجااايي   "العةو"  لموقع  س.ريحات  المماطسة    10د  رسابع في  جو  سنوات 

رالتسويع رجحارلة بعث   المسع رس قة بعض الوثائقع يفاجئنا ال ئة  قة  سعّةد جثسما  

استلا  لسشع  في يولةوع ريح  الملس  الىس  لسضاااع ريأىذ بزجا  الجوبع رييشع 

 لضائق االغتةاالت السةاسةة راليوابث التي نفذها اإلىوا  بحق الشع ت 

الجةو العا  لح كة الشع  زهة  المغزاريع إ  لزبه ي ال  جنذ جد  بتحري   ربدربهع قال  

الضااا جو ك  جحارالت رضع الةد ىسةه جو قب  اإلىوا ت رأكد أ  الضااا بدأ يتح ب جو 

 قباة ل كة النهاة ريذه  في ايلاه كشع الحضةضة لستونسّيةوت

لراربيع جوزيع بوري ع ىو في المضاب ع أى   جسؤرل السةاسة الخابجةة في االسحا  ا

استضالل   أهمةة  ىس   جشدً ا  سون ع  في  لسضااا  الىس   الملس   لّ   ق اب  إزاا  قسضه 

 .15الضااا 

نةةسة ج. اليع المتحدثة باسم بوري   "نتابع بضسق س ّوب الوضع في سون ع بما في  رقالت  

 ذلك جا أىسنه بئة  اللمهورية أىةً ا للهة ل  الملس  الىس  لسضااا"ت 

بأهمةة   جلدً ا  نذّك   التونسيع  الشع   لسةا    الت اجنا  كاج   "جع  ج. الي   رأضافت 

البال    باىتبابهما ىن.ريو أساسّيةو لديمض اطةة  الف.  حةو السس ات راستضالل الضااا 

 راستض ابها راز هابها"ت 

جو   لحظة  في  اإلج اا  "هذا  أ   جضني  نزاب  السةاسي  رالمحس   ال.حفي  الياي   راىتب  

اع ليو طريضة الح  المباش  جو قب  ال ئة  سعّةد جتعسفة جو سس ة  الّسح ظات كا  ض رريًّ

 .16ىس  سس ة أى ى"

 
 https://bit.ly/3M2Wktw ،2022فبراير/شباط  7العين اإلخبارية، إشادة تونسية بقرب زوال اإلخوان،   14
15BBC  لمجلس األعلى للقضاء،  عربي، أزمة تونس: االتحاد األوروبي يتابع بقلق قرار الرئيس قيس سعّيد حّل ا
 https://bbc.in/3vxo0B8،  2022فبراير/شباط  7
الفشل،    16 لتغطية  شماعة  القضاء  مجلس  "حل  تونسيون  األناضول،  ،  2022فبراير/شباط    14وكالة 

https://bit.ly/3stpqKZ 
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رأضاف  "في جح.سة نهائةةع يبدر أ  الّدافع ال ئةسي إلص اب سعّةد ىس  ق ابه هو إيما   

قب    جا  جنظوجة  جع  النهائةة  أغ ان    25الض ةعة  لخدجة  الضااا  رّجهت  لنها  يولةو 

 سةاسةة ال لخدجة الشع "ت 

الب لما    لّ   "سعّةد  أ   ى ةةع  صالح  السةاسي  رالمحس   ال.حفي  ي ى  جهتهع  جو 

رالحيوجة قب  سبعة أشه  راستحوذ ىس  السس ة التنفةذية بشضةهاع كما رضع يده ىس   

 السس ة التشريعةةع لتبض  السس ة الضاائةة العائق الىة  لستحيم راالستحواذ"ت  

ىس  شماىة الضااا الذي    2021ال ئة  يريد سعسةق فشسه لشه  جنذ يولةو  راىتب  أ  "

بح   لسم البة  اليا   جو  يو   في  يخرج  لم  الذي  الشع   إاا    باسم  بت هة ه  طال  

 الملس  الىس  لسضااا"ت  

رأرضح ى ةة أ  "الملس  الىس  لسضااا ال يدي  المحاكمات رال يباش  الضاايا رصبغته 

ةةع ربقاحةة بالساسع رهنا الج  راضح رجسي؛ فال ئة  يريد س.فةة ى.وجه  س سةةةة رتنظةم

بضااا التعسةمات رلةعو  إل  ج لسة االستبدا  الذي يوجه الراج  رفق  رافعه ربغبايه  

 الشخ.ةة"ت 

الحضةضي لُماي   المحس  السةاسي بولبابة سالمع أ  "الّسب   رفي نف  السةاقع يعتب  

  الملس  الىس  لسضااا هو بفض هذا الملس  لضانو  ال.سح  ال ئة  سعّةد في ق اب ل

 اللزائي الذي اقت له سعّةد"ت  

ع 2020ر"ال.سح اللزائي هو "ج سو  قانو  اقت له سعّةد ىس  جلس  الضااا أراى  ىا   

البال    رجضداات  ث رات  رنه   الفسا   قاايا  في  سوبطوا  "جو  جع  جزائي  صسح  إلبساا 

 ات الماضةة"ت رالمسك العا  طةسة السنو

رأشاب سالم إل  أ  "الملس  قال لةو ى ن ج سو  الضانو  إنه يحتاج جحاكم جخت.ةع   

ال ئة  لشو هلمات جتتالةة ىس   التي ى ن بهاع الج  الذي  فع  بال.ةغة  يتضبسه  رلم 

 الملس  قب  أ  ي.دب ق اًاا بحسهع في جان  أرل لدرافع سعّةد لح  الىس  لسضااا"ت  

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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  سيو  الت كيبة اللديد  لسملس ع في "صّع ال ئة  رجؤسمريو بأراج هع رسوقع سالم أ

حالتي ج ى لسها( المتيونة جو   الت كيبة المنتخبة  ىاًوا حةو قاا  رجحاجةو   45ىي  

 قب  أشه  جو جوىد انتخابات الملس "ت 

 ىس  ى   ج. تت سون  ساللق ل كة النهاة  

يولةوع بدأت جع كة جديد  جع ل كة    25ايخذها في  جنذ أىسو سعّةد ىو اإلج ااات التي  

النهاةع رقد اهتمت ال.حع ررسائ  اإلىال  بتغ ةة ق ااات ال ئة  المتتابعة في إطاب  

 التخسص جو نفوذ ل كة النهاةع ركا  آى ها ل  جلس  الضااا الىس ت  

ب السةاسي  رجنذ ل  الب لما ع أىسو زىةم ل كة النهاةع ااشد الغنوشيع أنه سةتبع المسا

السسمي في بفاه لض ااات سعةدع ر ىا ج ات ىديد  إل  الحواب جع ال ئة ع كما  ىا إل  

ض رب  ىو   الب لما  باىتبابه جهة ش ىةة جنتخبة يل  أ  سعو  إل  ىمسها الدستوبيع إال  

 أ  ذلك ررجه بال فض جو قب  الحيوجةت

ة  سعّةدع باإلضافة إل  رلة  ذلك فحس ع فضد ىان النظا  التونسيع جمثاًل في ق

بعض الدرلة الع حةة التي تتبن  جحاببة اإلىوا  جث  ج.  راإلجااات ل ًبا بلان  ال ئة   

 ىس  ل كة النهاة باىتبابها الذااع اإلىوانةة في سون ع رفق نظ سهمت  

ل الما   التي  الدرلع  لتسك  التابعة  الفاائةة  رالضنوات  ال.حع  في  راضًحا  ذلك  ريبدر 

ة ىالل الشه  السابضة بأنها "ل كة إبهاحةة"ع رطالبت ال ئة  قة  سعّةد رصفت النها 

بمحاكمة ااشد الغنوشي رقةا ات "النهاة"ع سة ا ىس  ى   ج.  في جحاببة جماىة 

 اإلىوا ع رفق سضدي همت  

فب اي ع ص ح النائ  ىو ل كة النهاة في الب لما  التونسي الملّمدع   14في  في كسمة له  

الداليع   ىالل  يس ي  راللةش  الش طة  بجال  ضد  بالتحريض  اإلىال   رسائ   رصفته  جا 

 جظاه   لح كة النهاةع جا أثاب سخط التونسيةوت  

رقال الدالي ص الة في كسمة أجا  المتظاهريو المعابضةو لضة  سعّةدع إنه "سةل ي  

لس ئة    رالمسانديو  رجةش  رل س  ش طة  جو  لسسالح  الحاجسة  الضوات  ك   جحاسبة 

اهم بي" اىمي االنضال "ت التونسي ق  ة  سعّةد"ع راصًفا إيَّ

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
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اللةش   لمواجهة  النهاة  استعدا  ل كة  سضريً ا لول جدى  ى حةة"  "جسفات  رنش  جوقع 

ع جستشهديو  17رالش طة في سون  بعد ىزلهم جو السس ةع سةً ا ىس  نهج إىوا  ج.  

ضع ىسع ال ئة   بت.ريحات هذا النائ  "يس ي الدالي" الذي أفا  فةه بمحاسبة ك  جو ي

 قة  سعّةدع رهو جا اىتب ه الداىمةو له سهديّدا جباشً ا باستخدا  العنعت  

كما سس ت رسائ  إىال  ى حةة كذلك الاوا ىس  ل كة النهاةع رنش ت "سياي نةوز  

إل   ر ىوات  الشعبيتت  الغا   ج ج   في  "الغنوشي  ىنوا    سحت  سضريً ا  ى حةة" 

 .18جحاكمته"

و الغا  راالنتضا ات في الرساط السةاسةة رالجنةةع رذلك  رفل  الغنوشي جوجة ج

ىندجا رصع أىوا  الجو راللةش في سون  بال واغةتع رذلك في أىضا  سأحةنه ألد 

 الضةا ات اإلىوانةة ىالل جوك  اللناز ت  

الضةا ي   سأحةو  جناق   يعد   الب لما  رهو  ربئة   النهاة  بئة  ل كة  الغنوشي  رظه  

 ائاًل إنه "كا  ال يخش  لاكًما رال طاغوًسا"ت ف لات العبابع ق

لةف ز ذلك الت.ريح سةاًل جو التفاىالت ىس  جن.ات التواص  االجتماىي رجوجة غا  جو  

الغنوشي بتهمة الم  بالجو راللةش   الذيو طالبوا بمحاكمة  أيباع قة  سعةد  جان  

 التونسيةو رالتحريض ىس  التعدي ىسةهمت  

إىال  ج.ا ب  سحدثت  ل كة  رفةما  بئة   جضاضا   سعتز   الجنةة  النضابات  بأ   جختسفة  جةة 

االجتماىي   التواص   جواقع  ىس   التفاىالت  تتالت  "ال اغوت"ع  لفظ  بسب   النهاة 

 جستني   س.ريحات الغنوشي لت  رإ  لم سيو في سةاق بسميت 

رالمحس    ال.حفي  بوىو   جحمد  قال  الغنوشيع  س.ريح  أثابه  الذي  اللدل  ىس   رسعسةًضا 

الضوات ال إل   ي جز  ذايه  لد  في  ال اغوت  "ج. سح  إ   سعّةد  لضة   المؤيد  سةاسي 

 
فبراير/شباط    14وان مصر في استهداف الجيش والشرطة،  ملفات عربية، هل يسير إخوان تونس على نهج إخ  17

2022،https://bit.ly/3IHWl3S  
محاكمته،    18 إلى  دعوات  النيران  مرمى  في  الغنوشي  عربية،  نيوز  فبراير/شباط   23سكاي 

2022،https://bit.ly/3K9pq93  
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الحاجسة لسسالح رلسزي النظاجيع أي إل  الجنّيةو رالعسيرّيةوع رهي سستعم  أساًسا  

 في التنظةمات اإلسالجةة"ت 

ليو العو   إل  استعمال هذه العباب  جو قب  ااشد الغنوشي لةست ى أ غة  جض.و   

ا في التعةة  بضدب جا هي إضماب لما في الداى ع رفق قولهتأر لفًظا   ىفويًّ

كما قال بوىو   "بالج  ىندجا كا  في السس ةع يعتب  الغنوشي هؤالا الجنيةو أر جو 

يسمةهم ال اغوت جنده رأ رايهع رالةو  لةو أصبح ىابجها ىا  إل  الص  رإل  الميانة  

ت ف بالدرلة رال بالجو رال باللةش ب  سعتب هم  التي س ب  ىس  أ حةايها رهي التي ال سع

 أىداا"ت

حةنما اىتب  ال.حفي س لا  الشةخاري أ  جا قاله الغنوشي يثة  سساؤالت لول لضةضة 

ع ريحة  إل  2016ف.  "النهاة" حةو الدىو  رالسةاسة جثسما ج ى الت ريج لذلك بعد  

ا جع تنظةمات "جتشد   " سستخد  نف  الم. سح في  سوسةع نضاط سضاطع الح كة ى احةًّ

 رصع العناص  الجنةة رالعسيريةت

ريشة  التضري  الذي نش سه "سياي نةوز ى حةة" اإلجااايةة رتنارله ىد  جو رسائ  اإلىال   

أطسضها   كسمات  لمل    رذلك  رالعنعع  باإلبها   االسها   إل   ال اجةة  الخ ا   لغة  إل  

ىس  ض   بئةسهاع في  اللة  أر  الح كة  التّةاب قةا ي في  ي اه  جا  جنها رفق  التخسص  رب  

 الداىم لضة  سعّةدع بغم جسابها السسمي في العم  السةاسيت  

كما أشابت بعض الصوات المؤيد  لضة  سعّةد أ  الزجة االقت.ا ية في سون  السب  

ال ئة  فةها هي "ل كة النهاة"ع ريتحمسو  جعانا  الشع  التونسيع بحلة بضائهم في  

 لفت   الماضةةع رفق قولهمت الحيم ىالل ا

سعاني سون  جو أزجة اقت.ا ية طالنةع لةث ابسفع للم الديو إل  جستويات قةاسةة ر

ع ربسغت نسبة المديونةة لدر  2021جسةاب  رالب( بنهاية العا     1ت35جسةاب  يناب ح  101بي

 ت 2020بالمئة في  5ت79بالمئة جو النايج المحس  اإلجمالي جضاب   6ت85

بالمئة في ىا    3ت8جو    2022بالمئة في ىا     7ت7رسخ ط سون  لخفض ىلز المةزانةة إل    

 8ت2جو    6ت2بحس  رثةضة ليوجةةع الفتة إل  أ  النمو االقت.ا ي سةنخفض إل     2021

عة هذا العا ت   بالمئة جتوقَّ

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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اراي   يسمب    ص ف  الوطني  2021رسأى   اإلل.اا  جعهد  فةه  أىسو  الذي  الوقت  في  ع 

بالمئة    6ت6أ  جعدل التاخم السنوي في سون  ابسفع إل     2022ونسي في جسته  يناي   الت

 جواصاًل صعو هت 2021نهاية 

ت 2021بالمئة في أكتوب /سشريو الرل    3ت6بالمئة في نوفمب ع ر  4ت6ربسغ التاخم السنوي  

بالمئة في    6ت5بالمئةع ابسفاًىا جو    7ت5رقال المعهدع إ  نسبة التاخم في ذلك العا  بسغت  

 ت  2020

ع أكد جمث  صندرق النضد الدرلي في سون ع جة ر  فاشةهع أ  هذا  2021رفي جنت.ع يناي   

البسد الذي سسع  لسح.ول ىس  سموي  جو ج.ا ب  رلةةع بحاجة إل  إج اا "إصاللات ىمةضة  

في  المستويات  أىس   "ألد  يبسغ  الذي  العاجة  الوظةفة  ق اع  للم  ىفض  سةما  ال  جًدا" 

 لم"ت العا

كما نش  جوقع "البوابة نةوز" سضريً ا لول الزجة في سون ع رال.دا  الحالي حةو قة  سعّةد 

رل كة النهاةع في إشاب  إل  اإلج ااات التي يستم  ال ئة  التونسي في ايخاذها ىس  

 .19المستوى الداىسي

 رأشاب التضري  إل  اإلج ااات التي يتخذها سعّةد ىس  ال.عةد االقت.ا يت 

يسع  إل  بفع الدىم رس ةةق سةاسات صندرق النضد الدرليع رسسع  سون  إل  اله ر  ر

جسةااات  رالبع بحسول أبري /نةسا     4جو أزجتهاع بالح.ول ىس  ق ن جو البنك الدرليع قةمته  

ع في الوقت الذي يبدأ فةه نظا  ال ئة  قة  سعّةد ى وات جدية في إزالة "الدىم"  2022

بالمئة جو النايج  6ت85تونسةة التي سعاني جو الديو  التي بسغت نسبتها ىو كاه  الدرلة ال 

 ىاًجا جو رقوع البال  في "ب اثو ليم اإلىوا "ع كما ي.ع التضري ت    11المحسيع بعد 

رأبجع ال ئة  قة  سعّةدع ال.عوبات االقت.ا ية راالجتماىةة التي سم  بها سون  إل  سوا  

 ب الفسا ع فااًل ىو سداىةات الرضاع الجنةة في المن ضةتإ اب  الم لسة السابضة رانتشا

  

 
 https://bit.ly/3McWe2L ، 2022فبراير/شباط  22البوابة نيوز، قيس سعيد الفساد واالقتصاد واإلخوان،  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/3McWe2L
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 الحالة السةةةة ●

ع 2021جا سزال الزجة في لةةةا سشهد س.عةًدا بعد فش  إج اا االنتخابات في نهاية العا   

ب ئاسة  الوطنةة  الولد   ليوجة  جد   إث ها  ىس   رلد   سسًفاع  جض ب   كانت  رالتي 

الفات ىس  السالة السةةةة في ىد  إج اا االنتخابات  ىبدالحمةد الدحيبةع لةث سسببت الخ

 في جوىدها جا أ ى إل  تناجي الخالفات جو جديدت  

كا  سع   االنتخابات جؤش  جديد ىس  شد  الخالف في  رال  السةاسة السةةةة رالنزاع  

جان ع   جو  الدحيبة  ىبدالحمةد  بضةا    الحيوجة  حةو  رالغ  ع  الشرق  جبهتْي  حةو  الضائم 

لي   رالسو الدرلي  الداىم  اىتالف  آى ع جع  رالب لما  جو جان   المتضاىد ىسةفة لفت   اا 

 جنهات  

رلارل ب لما  طبرق بعد  طرق الضفز ىس  ال ريضة الضانونةة لالنتخاباتع جو ىالل سشريع  

السةاسي االسفاق  جتلارًزا  االنتخاباتع  بالت شحع 20قانو   لحفت   سسمح  ن.وًصا  لةشم   ع 

 الدحيبةع غة  أ  الىة  سميو جو سضديم أرااق س شحهت رسعةق 

ىدجهع  جو  الدحيبة  ب ئاسة  الوطنةة  الولد   استم اب ليوجة  لول  اللدل  جو  لالٍة  ربعد 

رسمّسك الىة  بمها  ىمسه إل  لةو إج اا انتخابات شاجسة في لةةةاع ق ب جلس  النوا  

ر  الخالف جو جديد حةو الدحيبة سيسةع فتحي باشاغا ب ئاسة الحيوجةع رهو جا أشع  جذ

 رجلس  النوا ت  

 لةةةا حةو ليوجتةوتت سيسةع باشاغا راىت ان الدحيبة 

في   النوا ع  جلس   ح  10أصدب  بقم  ق ابه  لسنة  1فب اي   الما    2022(  نّ.ت  رالذي  ع 

ع رذلك  21الرل  جنه ىس  أ  "ييسع فتحي ىسي ىبدالسال  باشاغا بئةًسا لسحيوجة السةةةة

الولد   بعد ىم ل ئة  ليوجة  أيا  جو س.ويت الملس  ىس  اىتةابه لسمهمة ىسًفا  سة 

 الوطنةة ىبدالحمةد الدحيبةت

 
20RT     االنتخابات قانون  مشروع  يقر  الليبي  البرلمان  سبتمبر/أيلول    9الرئاسية،  عربي، 

2021،https://bit.ly/3zUvnkz  
الجديدة،    21 الحكومة  بتشكيل  باشاغا  تكليف  قرار  يصدر  النواب  مجلس  الوسط،  فبراير/شباط    15بوابة 

2022،https://bit.ly/3K3W3ov  

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/3K3W3ov
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رنّ.ت الما   الثانةة جو الض اب ىس  أ  "يتول  بئة  الحيوجة الميسع سشية  ليوجته 

رسضديمها إل  جلس  النوا  لنة  الثضة في أج  أق.اه ىمسة ىش  يوًجا جو ساريخ صدرب 

  10جلس  النوا "ت رشد ت الما   الثالثة ىس  العم  بالض اب جو ساريخ صدربه في  ق اب  

 فب اي  رإلغاا ك  ليم يخالفه رينش  في اللريد  ال سمةةت

رإل  جان  سيسةع باشاغا بتشية  الحيوجة اللديد ع أق  جلس  النوا  ىالل اللسسةع  

يضاي   الذي  الدستوبيع  لإلىال   ىش   الثاني  رج اجعة التعدي   لتحديد  للنة  بتشية  

قاىد   إق اب  أر  التأسةسةةع  الهةئة  أىدسه  الذي  الدستوب  جش رع  في  الخالفةة  الموا  

  ستورية سمهةًدا إلج اا االنتخاباتع رذلك بالتوافق جع الملس  الىس  لسدرلةت 

   رىس  ال غم جو هذا اإلىال  جو الب لما ع فإ  لسم هذه المسألة جا زال جح  شكع بسب

ىد  رجو  سوافق نهائي بشأنها جع جلس  الدرلةع ىس  ال غم جو س.ريح المتحدث باسم  

الب لما ع ىبداهلل بسةحقع بأ  "للنة ىري ة ال ريق الميسفة جو قب  جلس  النوا  التضت 

السلنة المخت.ة جو جلس  الدرلة بمض   يوا  جلس  النوا ع في جدينة طبرقع رانته  

   ال.ةغة النهائةة لستعدي  الدستوبي"ت  السضاا إل  التوافق ىس

ليو الناطق ال سمي باسم جلس  الدرلةع جحمد ىبدالناص ع س ىا  جا نف  التوص  إل  

 ايفاق حةو اؤساا السلنتةوع فةما يتعسق بالما   الخاجسة جو التعدي  الدستوبيت 

صوت الب لما   فب اي  إل  العاصمة ط ابس  بعد أ     10ركا  فتحي باشاغا قد رص  لة   

في جدينة طبرق شرق لةةةا بالغسةةة ىس  سيسةفه بتشية  الحيوجة التي سةضدجها في  

 رقت اللق لتنال الثضة جو الب لما ت   

رقال باشاغا  "نحو الةو  نبدأ صفحة رطنةة جديد  ىنوانها السال  رالمحبةع ال جيا  فةها  

ليوجة الولد  الوطنةة ب ئاسة لأللضا ع رسأىم  ىس  أ  أكو  ىند لسو الظوع رنشي   

 ىبدالحمةد الدحيبة لضةا سها البال  في ج لسة صعبة"ت 

رأبس  باشاغا بسائ  طمأنة أى ى لسداى  رالخارجع سعهد فةها بأ  ييو  ىند لسو الظوع  

قائاًل إنه "لو يت ك جلااًل لسظسم راالنتضا  رالي اهةةع رسنفتح صفحة جديد ع رسنتعار  

 النوا  رالدرلة رن وي صفحة الماضي"ت   ائًما جع جلسسْي 

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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بالعاصمة   جعةتةضة  لم اب  رصوله  ىند  أقاجه  صحفي  جؤسم   في  باشاغا  أضاف  كما 

المتبا ل رسنتعاج   العالم ستيو  جبنةة ىس  االلت ا   ط ابس   "ىالقتنا جع ك   رل 

 بشي   ائم جع جلس  النوا  رجلس  الدرلة"ت

"راشن و سايمز" الجة كةةع إ  "الرلوية بالنسبة   رأكد باشاغا في جضال له نش سه صحةفة

إلةه ستيو  سسةةة الحاجات المسحة لسمواطنةوع رالوصول اآلجو إل  جوىد إج اا االنتخابات  

 .22ال ئاسةة رالتشريعةة"

استيمال   الب لما ع سأضمو  التي رضعها  ال ريق  ىري ة  "كما هو جعسو في  رأضاف  

أق.اه   بموىد  رآجنة شه ً   14االنتخابات  جوثوقة  انتخابات  أج   جو  نعم   أ   ريل   اع 

رشاجسةع رسةيو  هذا هو هدفي الهم ك ئة  لسوزاااع بعد أ  راجهت ىمسةتنا االنتخاحةة 

 ."الىة   بعض ال.عوبات الجنةةع بما فةها لماية حةانات المواطنةو

يزال يمابس ىمسه  أكد بئة  ليوجة الولد  الوطنةةع ىبدالحمةد الدحيبةع أنه جا  جو جانبهع  

شهً اع جشةً ا إل  أ  ليوجته لو سسسم السس ة   18رفق جد  ىابطة ال ريق المحد   بي

 إال للهة جنتخبةت  

بئة    رصول  بعد  ُبثت  الل اب"  "لةةةا  قنا   جع  سسفزيونةة  جضابسة  في  الدحيبة  رأضاف 

ال ئاسي   الب لما ع فتحي باشاغاع أ  "الملس   السيبي هو  الحيوجة اللديد الميسع جو 

 .23صال  االىت.اص في سغية  بئة  الحيوجة رفًضا لالسفاق السةاسي الىة "

رجد  الدحيبة سعهده ب فض سسسةم السس ةع لغة  بئة  رزااا جنتخ ع جعسًنا ى ة إلج اا  

النوا  فتحي باشاغا   اىتةاب جلس   االنتخابات في يونةو/لزي ا ع رذلك بعد أساحةع جو 

 .24بدياًل له 

الو اللديد ع رفي  الحيوجة  لتشية   السةاسةة  جشاراايه  باشاغا  فةه  باش   الذي  قت 

ى.وًصا جع الط اف النافذ  في بنغازي رط ابس ع رصواًل إل  طبرقع  ىا الدحيبة إل  

 
22independent arabia   ،فبراير/شباط    11، بين الدبيبة وفتحي باشاغا، هل تدخل ليبيا في انقسام حكومي

2022،https://bit.ly/3IAzzLx  
الجديد،    23 الحكومة  لرئيس  السلطة  تسليم  يرفض  الدبيبة  ليبيا،  األوسط،  فبراير/شباط    11الشرق 

2022،https://bit.ly/3Mf7bRa  
 https://bit.ly/35lgD50 ،2022فبراير/شباط  23، الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلى باشاغا، 24خبر  24

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bit.ly/3IAzzLx
https://bit.ly/3Mf7bRa
https://bit.ly/35lgD50
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فب اي  الذي ي.ا ف الذك ى السنوية لسثوب  السةةةةع بالتزاجو جع    17سظاه ات ىابجة في  

ا العسيرية في  اليتائ   بئة   انضسا  صع  الذي كا  جولًدا في  ىم  السيبيع  لغ   

الحيوجة  رل   تن.يبه  بفاها  أىسنت  ىسيرية  جلموىات  سشضه  أ   قب   اللديدع  الوزااا 

 .25الحالةة 

ربدأ بئة  ليوجة الولد  الوطنةة المضال ىبدالحمةد الدحيبةع في لشد جناصريه لسوقوف  

با فتحي  السابق  الداىسةة  رزي   سيسةع  الب لما   ق اب  جديد ع ضد  لحيوجة  بئةًسا  شاغا 

رجحارلة فك العزلة التي لاص سهع بعد جناص   جعظم الط اف السةاسةة رالعسيرية في  

 شرق لةةةا رغ بها ق اب الب لما ت  

إنه "لو   له بمدينة ج. ايةع رألض  كسمة قال فةها  الدحيبة في جمع لشد جناص   رنلح 

اي "ع جاةًفا أ  "لةةةا استحوذت ىسةها  فب   17يسسم السس ةع رلو يتنازل ىو جبا ئ ثوب   

ىالل السنوات الماضةة طبضة سةاسةة سسع  لستمديد لنفسها ثم سعو  لسح   راالقتتالع 

 رالح ر  في لةةةا سختسعع ليو المسؤرلةو ىنها الوجوه رالسماا نفسها"ت  

االنتخابا إلقاجة  المحسةة  الط اف  جو  ىد   جع  التشارب  في  "باش   أنه  إل   ت  رأشاب 

 17راالستفتاا ىس  الدستوبع رفق ى ة حىو   الجانة لسشع (ع التي سةعسو ىنها في  

 فب اي "ع  اىًةا "الشع  السيبي لسخ رج لسسالات رالم البة بحضه في إج اا االنتخابات"ت 

كما  ىا الدحيبةع جلس  النوا  رالدرلةع لالستماع إل  الشع  رأ  يدفعوا باالنتخاباتع  

 .26لالنتخاباتع ال لسم ال  االنتضالةة"قائاًل  "نعم 

رلم ييتع بئة  ليوجة الولد  الوطنةة بحشد الناس لوله بخ ا  سعبويع ب  استخد   

أثاب  جا  راسعةع  بشعةةة  سحظ   التي  اإلنفاق  جو ى ط  لتضديم سسسسة  المالةة  سس ته 

 لفةظة ى.وجهت  

 
25independent arabia فبراير/شباط   13برلمان والحكومة الجديدة،  ، الدبيبة يصعد سياسًيا وعسكريا ضد ال

2022،https://bit.ly/3Hsj3vv  
معركة،    26 يخوضان  والدبيبة  باشاغا  الليبية  الثورة  ذكرى  في  األناضول،  فبراير/شباط    22وكالة 

2022،https://bit.ly/3pP0z2D  

https://twitter.com/alestiklal
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https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
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با ع رسضديم ق رنع ألع رلد  سينةة ىس  الش  100ألع ق عة أبنع ر  50ررىد بتوزيع  

 رىالج ج ل  الح ر  في الداى  رالخارجع رسوزيع ب اقات التأجةو ال.حي لسمتضاىديوت  

ربهذه الخ وات التي اافضتها سغ ةة إىالجةة جحسةة راسعةع أظه  الدحيبةع أ  الشريحة  

 الكب  جو ال أي العا  في المن ضة الغ حةة سدىمهت 

ا الفريق  ىاو  الشريع  فة.   ألض   في  كما  حةاًنا  لسدحيبةع  راإلىالجي  الستشابي 

المتظاهريوع باسم جدينة ج. اية بي  جيونايهاع أىسو فةه "بفاهم الحيوجة اللديد "ع 

 .27جتوىًدا بأ  "الضو  العسيرية جاهز  لسدفاع ىو الش ىةة"

رقال في لاوب الدحيبة  "ن فض جا صدب ىو الب لما  جو سشية  ليوجة جديد  جوازية 

ال السيبي  لحيوجة  السةاسي  راالسفاق  الدستوبي  لإلىال   بالمخالفة  الوطنةةع  ولد  

رىري ة ال ريق المض   في سون  رجنةعع رالتي سضاي بالوصول إل  انتخابات ل الما  

انتظ ها الشع  السيبيع جو أج  اىتةاب جو يحيمه بإاا سه الح  ع قب  أ  يخرج ىسةنا جلس   

ج لسة انتضالةة جديد ع جو شأنها أ  سزيد جو جعانا   النوا  بض ابه الذي جد  فةه لنفسه  

 السةةّيةو رس ة  جو أزجتهم"ت 

رفي جضابسة لهع قال المدي  العا  لملس  الت وي  االقت.ا ي راالجتماىيع بئة  لز   

اآل   رىابجةة  رساطات  اىسةة  هناك  إ   الف ةسيع  جحمو   السيبيع  الوطني"  "العم  

الزجة حةو بئة  ليوجة الولد  الوطنةة ىبدالحمةد الدحيبة سبحث ىو ل  رسط إلنهاا  

 .28ررزي  الداىسةة السابقع فتحي باشاغاع الذي كسفه الب لما  بتشية  ليوجة جديد 

رأرضح الف ةسي أ  جلس  أىةا  رليماا بسدية ج. اية حشرق العاصمة ط ابس ( يسع  

اغا( بالفع ع ريريد سضري  رجهات  في هذا االسلاهع رقد اجتمع جع ال  فةو حالدحيبة رباش

 النظ  حةنهماع الفًتا إل  أ  هناك  ىو  س كةة لس جسةو لسضاا يلمع حةنهما في أنض  ت 

بمثابة   لتيو   أنها ى و   باشاغا ىس   بتيسةع  النوا   رلول سؤاله ىو ى و  جلس  

  جحارلة لشق صع جدينة ج. اية ىب  استخدا  بعض أبنائها في تنفةذ جش رع يهدف إل 

 
27independent arabia   ،البرلمان ضد  وعسكريا  سياسًيا  يصعد  الدبيبة  فبراير/شباط    13، 

2022،https://bit.ly/3Hsj3vv  
وباشاغا،  21عربي    28 الدبيبة  بين  األزمة  إلنهاء  وساطات  سابق،  ليبي  وزير  فبراير/شباط    19، 

2022،https://bit.ly/3HzyKBk  

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/3Hsj3vv
https://bit.ly/3HzyKBk
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"سميةو االنضالحيةو" جو السة    ىس  ط ابس ع قال الف ةسي  "بال بع قد سيو  هناك  

 أهداف ىفةة لول هذا الض اب"ت

أ  هناك ايفاًقا حةو الشرق السيبي رغ بهع باىتباب فتحي    -كما ي ى البعض    -ليو الظاه   

ى رجو  الشرقع  في  قوية  شخ.ةة  رلفت   السيبيع  الغ    في  قوية  شخ.ةة  الل  باشاغا 

 التضاب  حةنهما يتم سولةد البال ع رفق قولهت

رأضاف الف ةسي  "هناك َجو ي ى أ  باشاغا ببما ييو  جسً ا لدىول لفت  إل  المن ضة 

رالتي  نفسهاع  اع لت  في ج. اية  بايًّ بفًاا  العسيرية  الضوات  س فاه  جا  الغ حةةع رهو 

ا   اافاة له"تانضسمت حةو أقسةة جؤيد  لباشاغاع رأغسةةة كةة   جدًّ

ىا ع   بشي   الغ حةة  المن ضة  أر  ج. اية  ىس  جوقع  اليةة   التأثة   ىد   يعني  جا  رهو 

جو  ا  جدًّ كثةً ا  ىس   الذي  باشاغاع  فتحي  هو  الض اب  هذا  جو  رال ئةسي  الولةد  رالخاس  

 .29قاىدسه الشعةةةع رفق قوله 

 انضسا   اى  جلس  الدرلة لول سيسةع باشاغا 

راالسفاق حةو جلس  النوا  السيبي رالملس  الىس  لسدرلة لول ىري ة يشهد التضاب   

 طريق الم لسة المضبسة بوا ب انهةابت

رهذا بعد أ  ب زت ىس  الس ح جالجح انضسا  لا  في جواقع أىااا الملس  الىس  

الحيوجةع  سغية   بشأ   النوا   جلس   ق ابْي  لول  ىاصة  ال ريقع  ىري ة  جو  لسدرلة 

 ستوبيترالتعدي  الد

حةا  في   المش يع ىالل  ىالد  لسدرلةع  الىس   الملس   بئة   "إصداب   16قال  إ   فب اي  

جلس  النوا  ق اًاا بتيسةع بئة  جديد لسحيوجةع قب  ىضد جسسة بسمةة لملسسهع إج اا  

 .30غة  سسةم ال يساىد ىس  بناا جسوب الثضة حةو الملسسةو"

 
نبض، الفطيسي: تركيا دعت الدبيبة وباشاغا للقاء يجمعهما في أنقرة للوصول لحل وسط وهناك وساطات   29

 https://bit.ly/3vwS27O،  2022فبراير/شباط  20داخلية أيًضا لحل األزمة، 
30independent arabia   ،  ،ليبيا الحكومية في  األزمة  يعقد  الدولة  داخل مجلس  فبراير/شباط   17انقسام 

2022،https://bit.ly/3trHi8q  

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/3trHi8q
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جستشاب  المش يع  التض   ذلكع  جع  لةةةاع   ربالتزاجو  بشأ   المتحد   لألجم  العا   الجةو 

ستةفاني ريسةاجزع رقال الملس  في حةا  له إ  "السضاا شهد التأكةد ىس  ض رب  استم اب  

التشارب رالتوافق حةو جمةع الط اف رالتأسة  لسم.الحة الوطنةة الشاجسةع رصواًل إل   

 لدائم في البال "ت االنتخابات رإنهاا الم ال  االنتضالةة رسحضةق االستض اب ا

"ض رب    ىس   التأكةد  شهد  السضاا  إ   سويت ع  ىس   سغريد   في  ريسةاجز  قالت  جهتهاع  جو 

الهدرا  ىس   لسحفاظ  السةاسيةو  الفاىسةو  جمةع  حةو  رالتوافق  المشاراات  استم اب 

 .31راالستض ابع رالتأسة  لم.الحة رطنةة شاجسة لسوصول إل  االنتخابات الوطنةة"

الةةا    باشاغا  رسحدث  سيسةع  بشأ   النوا   جلس   جع  ايفاقه  ىو  المش ي  س اجع  ىو 

لتشية  ليوجة جديد ع بعد أ  أبدى لماسة لسض اب رقت صدربهع ر افع ىنه في حةا   

 بسميت 

رسبق حةا  المش ي ظهوب بوا ب انضسا   اى  جلس  الدرلة في شأ  التغية  الحيوجي 

صدرب   في  ذلك  رسمث   الب لما ع  ىسةه  صوت  أىااا  اى  الذي  جو  جتعابضةو  حةانةو 

 الملس ت  

رجاا فةه بشأ  جا صدب ، 32ىاًوا سأيةًدا لبضاا الدحيبة بئةًسا لسحيوجة   54الةةا  الرل رقعه  

فب اي  أ  "جا صدب ىو جلس  النوا  ال يعد   10ىو جلس  النوا  بلسسته المنعضد  في  

ة رجعسنة بالملس  الىس   إال جضت لات ال  لةو نضاشها رالت.ويت ىسةها بلسسة بسمة

 لسدرلة"ت 

رأشاب إل  أ  "التعدي  الدستوبي الثاني ىش ع أق  جو جلس  النوا  قب  ى ضه ب.ةغته 

 النهائةة في جسسة بسمةة بالملس  الىس  لسدرلة"ت

لسما     جخالًفا  جاا  المضت ح  الدستوبي  "التعدي   أ   السةاسي    12رحةو  االسفاق  جو 

رلة   جو    36رالما     الموصوفة  بالغسةةة  الت.ويت  آلةة  بشأ   الدستوبي  اإلىال  

 الم سضة كما ص ح بذلك بئة  جلس  النوا  في اللسسة المنضولة ىس  الهواا"ت

 
 .ly/3hAwuPrhttps://bit ،2022فبراير/شباط  16الشرق، مجلس الدولة يعارض تكليف باشاغا،  31
32RT     ،الدبيبة،    54عربي باشاغا وعزل  بتكليف  النواب  قرار  يرفضون  الدولة  بمجلس  فبراير/شباط   25عضو 

2022 ،https://bit.ly/35iY69r 

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/3hAwuPr
https://bit.ly/35iY69r
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أىااا   رندىو ش كائنا جو  المش رىةع  إل  ج ال  شعبنا  أصواتنا  "نام  الةةا    رأضاف 

ى  بالعم   لسدرلة  الىس   بالملس   رزجالئنا  النوا   جو  جلس   الم ال   هذه  إنهاا  س  

المعانا  رىد  االستض اب راالنضسا  رسفا ي اجت اب الفش ع رذلك بالتوافق ىس  انتخابات  

يولةو   نهاية شه   تتلارز  الضا      2022ب لمانةة ىالل جد  ال  الب لما   رسيو  جو جها  

 استيمال المساب الدستوبي رسيسةع ليوجة رسولةد المؤسسات"ت 

سدارلت رسائ  إىال  جحسةة حةاًنا  نائًبا  ىًما لباشاغاع فضد    75ي الذي رقعه  أجا الةةا  الثان

اسًما جو أسماا أىااا جلس  الدرلةع أىسنوا فةه سأيةدهم ق ابْي جلس  النوا   75لم  

 بشأ  سغية  الحيوجةع رسامةو التعدي  الدستوبي في اإلىال  الدستوبيت

للسسة الىة   "ُيعد سفاهمات بسمةة ج ى  رأكدرا أ  جا صدب ىو جلس  النوا ع ىالل ا

 .33نضاشها رالت.ويت ىسةها بلسسة بسمةة بالملس  الىس  لسدرلة"

ع أ  التعدي  الدستوبي الذي ضّمنه جلس  النوا  في اإلىال   75رذك  حةا  الىااا الي 

س   الدستوبي ُأقّ  جو للنتْي ىابطة ال ريق بالملسسةو بي"ب.ةغته النهائةة قب  س.ويت جل

 النوا "ت

النوا   اىتباب أ  جلس   لست.ويت ىسةهع ىس   الدرلة با رب  ىضد جسسة  رطال  جلس  

صّوت ىس  جا ج ى التوافق ىسةه حةو للنتْي ىابطة ال ريق بملسسي النوا  رالدرلةع 

 ربنف  ال.ةاغةت 

حةو   باالسفاق  "ُرِضعت  اللديد  الحيوجة  بئة   اىتةاب  آلةة  أ   الةةا   بأ   رأكد  الملسسةو 

الب لما ع  الدرلةع رأببعةو جو أىااا  يح.  الم شح ىس  ثالثةو سزكةة جو أىااا جلس  

 رهذا جا سحضق فعاًل"ت 

الدرلةع  جلس   أىااا  جو  سزكةة  جو ىمسةو  أكث   ىس   باشاغا ل.   فتحي  أ   رأرضح 

 ية"ت"ربالتاليع فإ   رب جلس  الدرلة قد انته  في جا يتعسق بتغية  السس ة التنفةذ

 
باشاغا،    33 تكليف  الدولة  مجلس  انقسام  يسقط  هل  الجديد،  فبراير/شباط    16العربي 

2022،https://bit.ly/3HyxONp  

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/3HyxONp
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ىاًواع رقالتع إ     54رأكدت ىاو الملس  الىس  لسدرلةع نعةمة الحاجيع صحة حةا  الي

ىاًوا فهو جزربع رتتحّم  بئاسة   75"هذا الةةا  هو ال.حةحع أجا الةةا  الذي يحم  سوقةع  

 .34الملس  جسؤرلةته" 

ق المتعابضةوع  الةةانةو  ىس   قزيطع  بسضاسم  لسدرلةع  الىس   الملس   ىاو  إ   رىسق  ائاًل 

"جسسة الملس  المضبسة قد سشهد بفًاا لض ااات الب لما ع بعد ايساع  ائ   ال افاةو  اىسه  

لتسك الض اااتع إل  جان  طريضة إ اب  جلس  الدرلة التي ال يوافق ىسةها ىد  كةة  جو  

 .35الىااا"

باشاغا بئةًسا    رىس  ال غم جو أ  س.ريحات المش ي اللديد  سعتب  س اجًعا ىو جوقفه جو سعيةو

لسوزاااع فإ  جضدجايه كانت جوجو   جنذ بداية جابس ىندجا قال جلس  الدرلةع في حةا ع إ  

"ق ااات سغية  بئة  ليوجة الولد  الوطنةة ىبدالحمةد الدحيبة رالتعدي  الدستوبيع غة  نهائةة"ع 

 ي أي رقتتجا أثاب سيهنات راسعة بأ  التوافق حةو الب لما  رالملس  ى ضة لستضويض ف 

رقال جلس  الدرلةع في حةا  نش ه جيتبه اإلىالجيع إ  "التعدي  الدستوبي الثاني ىش  ال.ا ب  

غة   فهما  لذا  الماللظاتع  جو  كثة   ىسةهما  الوزاااع  بئة   سغية   ركذلك  النوا ع  جلس   ىو 

 نهائيةو"ت

أثاب غا  ش ك الملس ع  أىااا  المش ي رىد  جو  المفاجئ في جوقع  التغية   ائه في هذا 

أىااا   جو  الكب   اللزا  جو  رلت   السةاسيع  الحواب  رللنة  النوا   بملس   السةاسةة  العمسةة 

 ىاًوا بفاوا فةه الت اجع ىو االسفاق جع الب لما ت  75جلسسه كما ظه  في الةةا  الذي أصدبه 

  ىاًوا جو أىااا جلس    54في السةاقع اأى ىاو جلس  النوا ع جبري  أرلةد ع أ  "حةا  الي  

 الدرلة ال افض لستوافق حةو الب لما  رالملس  رسعيةو باشاغا بئةًسا لسحيوجة ال قةمة له"ت

راىتب  ىاو جلس  النوا ع ىبدالمنعم الع فيع أ  "الخالف راالنضسا  الحاص  حةو أىااا جلس  

ةو الدرلة االستشابي ال يضد  رال يؤى ع ف ئة  الحيوجة ج ى اىتةابهع رسّم التعدي  الدستوبي ح 

 للنتْي الب لما  رالدرلة"ت

 

 
 المصدر السابق. 34
35independent arabia   ،ليبيا الحكومية في  األزمة  يعقد  الدولة  داخل مجلس  انقسام  فبراير/شباط   17، 

2022،https://bit.ly/3trHi8q  

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/3trHi8q
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 الحالة اإلجااايةة   ●

تتخذ العالقة حةو س كةا راإلجااات شياًل جديًدا بعد ى وات التضاب  المتسابىة التي با ب  

ال  فا  بايخاذها ىو طريق الزيااات المتبا لةع رالتي كا  آى ها زياب  ال ئة  الت كي بج   

فب اي  رالتي جاات بعد ىد  جو الزيااات التي أج اها    14طّة  أب رغا  إل  اإلجااات في  

 جسؤرلو  في أبوظبي إل  أنض   ىالل الشه  السابضةت  

  :اإلجااايي الت كيالتضاب  

ركذا  حةنهاع  فةما  اإلقسةم  لدرل  العالقات  س سة   إىا    نتةلة  السةاسةة  التحالفات  تتغة  

اإلقسةم التنسةق لش اكات جديد    ىالقايها جع العالم الخابجيع إذ سحارل ك   رلة في

جو  ىد   ظهوب  إل   أ ى  جا  رهو  الداىسيع  راستض ابها  اإلست ايةلةة  ج.الحها  سامو 

 السةاقات لخري ة سضاببات رسفاهمات جديد  حةو  رل اإلقسةم المختسفةت 

الواليات   انتخابات  نتائج  انعيست  لةث  الجة كةة  اإل اب   سغة   التغة اتع  هذه  أب ز  رجو 

الثاني  المتحد نوفمب /سشريو  أجريت في  التي  لسمن ضة   2020   الداىسةة  السالة  ىس  

 الع حةة رجوابهات  

إضافة إل  سحسو العالقات الخسةلةةع لةث أسهمت سةاسة الواليات المتحد  رانسحابها  

الوضع   جع  يتالا   بما  رسلديدها  الع حةة  الدرل  ىالقات  بسم  إىا    في  المن ضة  جو 

ببات  اى  الةةت الخسةليع رُرقعت ايفاقةة "العال" المنهةة لسخالف  المستلد؛ فظه ت سضا

ع ررقعت السعو ية  37ع رايلهت  رل جث  ج.  رق   نحو التفاهمات السةاسةة36الخسةلي

 الع حةةت-رىما  ىدً ا جو ايفاقةات التعار  فةما حةنهاع رغة ها جو التفاهمات الع حةة

ف  س كةا  إست ايةلةة  سغة   إل   الفت   باإلضافة  في  اإلقسةمي  المحةط  جع  العالقات  ي 

السابضة كذلكع لةث سسع  أنض   لتحسةو ىالقايها جع الدرل المنافسة لها في الشرق  

 الرسط رىس  اأسها اإلجااات رج.  رإس ائة ت  

 
المنطقة،    36 على  وانعكاساتها  الخليجية  التقاربات  اإلستراتيجي،  الفكر  األول    19مركز  ديسمبر/كانون 

2020،https://bit.ly/3u9SMzh  
قطر  37 اإلستراتيجي،  الفكر  العربية،    مركز  وانعكاساتها  التفاهمات  أبعاد  يونيو/حزيران    15ومصر 

2021،https://bit.ly/3ud9SMr  

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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ري ى ج اقبو  أ  هناك جمسة جتغة ات جةوست ايةلةة سدفع أنض   لتحسةو ىالقايها جع  

 بالتضاب  الت كيت  جنافسةها الذيو بلبوا

فضد اأت س كةا أ  الوضع اإلقسةمي يدىوها إل  ايخاذ ى وات بعةد  ىو ىزلتها ىو الشرق 

إس نبول   جيت   جدي   ب اكة ع  كريستةا   يضول  كما  الىة  ع  السنوات  ىالل  الرسط 

  .38لمؤسسة هاينريش بول اللمانةة

بعد   الخ.وص  رجه  س2011ىس   كانت  الع بي"ع  "ال حةع  ىا   جان   ع  إل   س كةاع  عتب  

 الممسية الع حةة السعو يةع إلدى الضوى الم كزية في المن ضةت 

رايلهت س كةا بخ وات راضحة إل  فتح جسع العالقات جع اإلجااات رج.  ىس  رجه 

البسديو رىفوت   السس وية في كال  ثبوت لالة  بعد  الىة  ع ىاصة  اآلرنة  التحديد في 

 كانت سدىمه أنض  ع كما أشاب "ب اكة "ت  صوت ال حةع الع بي الذي 

العالمةة  لسدااسات  اليبنةت   جعهد  جو  ساش"ع  "لضي  السةاسةةع  العسو   أستاذ  ريضول 

( في هاجبواغ  "أظه  ال  فا  أنهما ىس  قدب كةة  جو الثضة بالنف   GIGAراإلقسةمةة ح

 ىندجا يتعسق الج  بالسةاسة الخابجةة"ت  

نزاىاتع جو سوريا إل  الةمو إل  لةةةاع رقفا ىس  ط فْي نضةضت لو  رياةع  "في ىد   

سح  هذه النزاىات في المستضب  المنظوبت رجع ذلكع فإ  الع ا السةاسي راالقت.ا ي  

 المتسببا  به يتزايد باط ا "ت 

باإلضافة إل  ذلكع ربحس  ساشع ب ت اإلجااات ىس  االنسحا  الجة كي جو المن ضة 

س جو  ف اغ  باالقت ا   ج ا  أبوظبي  أاا ت  السعو يةع  الع حةة  الممسية  جث   سماًجا   كةات 

 .39السس ة بحسفاا جد ت رألد الش كاا المحتمسةو هي أنض   أيًاا 

الزياب    بعد  الىة    اآلرنة  جسحوًظا في  س وًاا  الت كةة  اإلجااايةة  العالقات  رقد شهدت 

 ت  2021نوفمب   24ي ظبي جحمد بو زايد إل  أنض   فال سمةة لولي ىهد أبو

 
38DW   ، األوسط  الشرق  في  منافسيها  مع  للتقارب  تركيا  سعي  سر  ما  األول   3،  ديسمبر/كانون 

2021،https://bit.ly/3pv5ipJ  
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الخابجةة  رزااا  جستوى  ىس   رالحاورية  الهايفةة  المبالثات  جو  ىد   الزياب   سبق  رقد 

راؤساا اللهاز الجني لسبسديوع بهدف سضري  رجهات النظ  إلىا   س سة  المسفات الةةنةةع  

 .40رإنهاا الخالفات السةاسةةع رسعزيز ف ص التعار  التلابي حةنهما 

أكةد ال ئة  الت كي أب رغا  ل ص أنض   ىس  االبسضاا بعالقايها جع ك  جو  رسبع الزياب  س

ع رسعةها إلج اا زيااات بسمةة إل  اإلجاااتع رإقاجة 41الممسية الع حةة السعو ية رج. 

جبالثات بفةعة المستوى جع جسؤرلةو بحرينيةوع رهو جا يعني  ىول العالقات الع حةة 

 ها رإست ايةلةايهات الت كةة ج لسة جديد  في جضوجاي

ريميو الضول إ  الم.الح االقت.ا ية المشت كة أسهمت في سذلة  العضبات نحو جزيد  

اإلجااايةة  المبالثات  في  يظه   جا  رهذا  المن ضةع  حةو  رل  اإليلاحةة  التفاهمات  جو 

 الت كةةت

نوايا  ى ابات  ىد   أنض    إل   ظبي  أبو  ىهد  رلي  قدر   ىند  ال  فا   رقع  فضد 

إنشاا اإلجااات صندرًقا لالستثما ال اقة رالتموي  رال.حةع فااًل ىو  اات في جلاالت 

 بضةمة ىش   جسةااات  رالب لدىم االستثمااات في س كةات 

الت سعات   هو  ىالقايهما  جستوى  بفع  ىس   البسديو  شلع  الذي  الهم  العاج   رلع  

 االقت.ا ية ليسةهما رالمخاط  التي سواجههمات  

الىة   السنوات  المستحضة جو    ففي  الح.ول ىس  ل.تها  س كةا صعوبة في  راجهت 

التلاب  الدرلةة بسب  ال. اىات رالتوس ات في جناطق الضوقاز رالشرق الرسط رشرق 

 أراربات 

 

 

 

 
مركز الفكر اإلستراتيجي، تقدير موقف، التقارب التركي اإلماراتي| بين المعطيات التكتيكية والتطلعات   40

  https://bit.ly/3H8L2RH،2021أغسطس/آب  27اإلستراتيجية،  
ومصر،  وكالة    41 السعودية  مع  العالقات  لتحسين  نسعى  أردوغان  األول   1األناضول،  ديسمبر/كانون 

2021،https://bit.ly/3KUQFVM  
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 جزيد جو التضاب تت زياب  ال ئة  أب رغا  لإلجااات  

لإلجاااتع في   بسمةة  زياب   أب رغا   بج  طة   الت كي  ال ئة   ت  2022فب اي     14أ ى 

 ريأيي ذلك في سةاق سعزيز التضاب  حةو البسديو بعد سنوات جو الض ةعةت 

رىس  هاجش الزياب ع رقع اللانبا  جذك   سفاهم في ق اىات االستثماب راإلىال  إضافة  

 إل  التعار  في ال.ناىات الدفاىةةت

ع لةنما كا   2013  رسأيي زياب  أب رغا  التي استم ت يوجةوع رهي الرل  له جنذ فب اي  

أجنةةة   استثمااات  ىو  رسبحث  كب ى  اقت.ا ية  س كةا ج.اى   سشهد  حةنما  لسوزاااع  بئةًسا 

ا جتزايًدا جو قب  جسةشةات الحوثيةو في الةموت   جديد ع رفةما سواجه اإلجااات ى ً ا أجنةًّ

ظبيع ركت  أب رغا  في جضال نش سه صحةفة "ىسةج سايمز" اإلجااايةة قةة  رصوله إل  أبو

أ  "س كةا راإلجااات يميو أ  يسهما جًعا في السال  راالستض اب راالز هاب اإلقسةمي"ع 

جاةًفا  "سةيو  لهذا التعار  انعياسات إيلاحةة لة  فضط في العالقات الثنائةة رليو  

 .42أيًاا ىس  المستوى اإلقسةمي" 

متحد ع لسم   الرل  بعد رألدثت زياب  ال ئة  الت كي أب رغا  لدرلة اإلجااات الع حةة ال 

االهتما     9 جان   إل   رالغ حةةع  الع حةة  ال.حافة  بها  راهتمت  راسًعاع  سنواتع صدى 

 اليةة  لس أي العا  الخسةليت 

في   التحول  اكتسا   أرلهما  بئةسةو   سبةةو  إل   بالزياب   اليةة   االهتما   هذا  ريعو  

زىًما جع زياب  أب رغا  لإلجاااتع   السةاسة الخابجةة الذي بدأيه س كةا في الفت   الىة  

رالسب  اآلى  هو االسفاقةات الموقعة ىالل الزياب  في جختسع الض اىاتع جث  السةالة  

 .43رال.حة رالتلاب  رالدفاع 

ىا    بدأت  التي  الع بي  ال حةع  فت    شيست  العالقات    2010رقد  في  لساسة  ج لسة 

الدرلتةو ىال  إص اب  أ ى  إذ  اإلجااايةةع  جواقع سةاسةة الت كةة  ايخاذ  ىس   الفت    سسك  ل 

 جاا   لبعاها البعض فةما يخص الضاايا اإلقسةمةة إل  ق ةعة في العالقات السةاسةةت 

 
42DW   ،لإلمارات أردوغان  الرئيس  زيارة  القطيعة  من  سنوات  بعد  فبراير/شباط    14، 

2022،https://bit.ly/3swgNiO  
 المصدر السابق. 43

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/3swgNiO


  
                    

   الشــعب يـريـد                                      

               

 
34 

العالقات   فإ   سةاسةةع  أزجات  في  اإلقسةمةة  الضاايا  لول  ال ؤى  تناقض  سسب   ربغم 

أث  كثةً ا بالخالف  التلارية حةو س كةا راإلجااات ىالل سسك الفت   استم  في التضد   ر  الت

 السةاسيت 

اع رجو الجوب التي  رجع ابسفاع سيسفة التناف  حةو البسديوع بات س جةم ىالقايهما أجً ا لتمةًّ

سهست ج لسة الت ةةع حةو س كةا راإلجااات ىد  رجو  جشاك  جذرية حةنهما جث  جا كانت  

 سشهده ىالقات أنض   جع بعض الفواى  اإلقسةمةة جث  إس ائة ت

د التحسو الىة  في العالقاتع سةتةح التعار  الوثةق جع س كةا صالبة أكب  اقت.ا   ربع

في الشرق الرسطع ف ًصا جهمة لإلجااات التي سواجه صعوبة في المنافسة جع بعض 

ىس    االىتما   جو  اقت.ا ها  لتخسةص  سسع   التي  السعو ية  جث   اإلقسةمةة  الفواى  

 النفطت

لإلجا  أب رغا   زياب   أ   ال.حافة  كما  جو  رجتابعة  قةضة  كةةً ا  اهتماًجا  القت  قد  اات 

 الغ حةة رالخسةلةة إضافة إل  ال أي العا  الغ بيت  

رس بط ال.حافة الغ حةة الزياب  بمساىي س كةا لتلارز ال.عوبات االقت.ا ية التي سواجهها  

 في الفت   الىة  ت  

المخارف جو جماىة اإلىوا  المسسمةو  كما س ى التحسةالت ال.ا ب  في الغ   أ  س اجع  

في الشرق الرسط جو جان  الدرل المهتمة بالحفاظ ىس  الوضع اإلقسةمي ال اهو جث   

 .44اإلجااات ُيعد جو العناص  التي ساىدت ىس  إذابة اللسةد حةو البسديو

التضاب  اإلجاااي  الع حةة بواشن و" سحسةاًل لول " الالت  الخسةج  ي  رقد نش  "جعهد  رل 

ىةةش  المعهد لسةو  لسبالث في  أنه في ضوا 45الت كي رجستضبسه"  إل   فةه  يخسص  ع 

سباًل   ر"المبتدئ"  "المتنم "  يلد  يبدرع  جا  ىس   المزجو  المسسمةو  اإلىوا   ل كة  سدهوب 

 جديد  لستعار ت 

 
 المصدر نفسه. 44

45 agsiw.org, Erdogan Visit Underscores UAE-Turkey Rapprochement is at the Heart of 
Regional De-escalation, 15-02-2022, https://bit.ly/3IBsAC0  
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المهمة   العواج   بها كا  جو  الم سب ة  المسسمةو راللماىات  س اجع اإلىوا   أ   راىتب  

 تضاب ع رفق سضدي هت  رااا هذا ال

رأرضح الياي  أ  الضوى الدافعة رااا ىفض الت.عةد رالتضاب  حةو الالىةةو الساسيةو 

اإلجااات   حةو  المشحونة  العالقة  إل   بالنظ   راضح  بشي   تتلس   الرسط  الشرق  في 

 رس كةات 

التي   الرسط  الشرق  في  الضوى  جعظم  رجدت  رالمواجهة  ال. اىات  جو  ىضد  فبعد 

 لالة ىد  االستض اب أنها سوبطت في ال. اىات أكث  جما ينبغيت سعت إل 

رىالل زياب  رلي ىهد أبوظبي لت كةاع ج ى سأسة  صندرق بضةمة ىش   جسةااات  رالب 

 لدىم االستثمااات في أنض  ع غدا  سسلة  السة   الت كةة انخفاًضا كةةً ا أجا  الدرالبت

ل جديد   استثمااات  جذ   في  أب رغا   ساخم  ري غ   جستوى  جو  سعاني  التي  بال ه 

 ت  2002قةاسي هو الىس  جنذ 

الن.ع الرل جو ىا    س كةا راإلجااات في  التلاب  حةو   7أكث  جو    2021ربسغت قةمة 

ع بحس   2020في المئة جضابنة بالفت   نفسها جو العا     100جسةااات  رالبع بنمو بسغ  

 إل.ائةات إجااايةة بسمةةت

الم  س كةا في  الي  رسأيي  الدرلة   11سبة  سمّث   التلاريةو لإلجاااتع فةما  الش كاا  حةو أكب  

ا رالشريك التلابي الكب  لها ىس    الخسةلةة الثرية الشريك التلابي الثاني ىش  لنض   ىالمةًّ

 جستوى جن ضة الخسةجت  

اإلجااات  ر إل   رلة  أب رغا ع  ال ئة   زياب   أ   أي اكع  سةاسةو   جحسسو   الع حةة أكد 

 المتحد ع ستدفع نحو جزيد جو سوطةد العالقات جع اإلجاااتت 

رهو جا سةت س  ىسةه اليثة  جو المنافع ليستا الدرلتةوع راإلقسةم بشي  ىا ع رستحضق  

 .46جياس  جشت كة لسلانةةوع اقت.ا ية رسةاسةة

 
مشتركة،    46 مكاسب  ستحقق  لإلمارت  أردوغان  زيارة  محللون..  فبراير/شباط   13الرؤية، 

2022،https://bit.ly/3MeSnBZ  
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ة   في  إل  أ  هذه الزياب  لها  الالت كةرلفت المحس  السةاسي الت كي يوسع أرغسوع  

 هذه الم لسة سحديًداع لة  جو ىالل العالقات الثنائةة فضطع ب  أيًاا العالقات اإلقسةمةةت

فتعزيز العالقات جع اإلجااات ببما سةتبعه ىالقات إيلاحةة جع  رل أى ى كالسعو ية   

رالبحريوت رأرضح أرغسو أ  س كةا جا   اآل  في أ  ييو  هناك استعا   لحمةمةة هذه  

 ى.وًصا في الملاالت االقت.ا ية رالتلاريةت  العالقاتع

ايفاقةة   13باإلضافة إل  سوقةع ىد  جو االسفاقات االقت.ا يةع ج ى ىالل الزياب  سوقةع "

سعار  رجذك   سفاهم حةو ىد  جهات في اإلجااات رنظة ايها في س كةا"ع بحس  ركالة  

 اضول الت كةةتالنباا اإلجااايةة "را "ت رهو جا أكّدسه أياا ركالة الن 

رأشابت الوكالة اإلجااايةة إل  أ  جلاالت هذه االسفاقةات رالمذك ات شمست "ال.حة  

الثضافي   رالملال  المناىي  رالعم   المتضدجة  رالتضنةات  رال.ناىات  ال ةةة  رالعسو  

 .47رالزااىة رالنض  رإ اب  الزجات راليوابث رالبصا  اللوية راإلىال " 

ي جحمد بو زايد جع أب رغا  "ف ص التعار  المتنوىة المتالة راستع ن رلي ىهد أبوظب

حةا    بحس   رالتنموية"ع  راالقت.ا ية  االستثمارية  الملاالت  في  ىاصة  البسديو  في 

إجاااييع رسبا ال رجهات النظ  بشأ  ىد  جو الضاايا رالت واات التي سشهدها جن ضة 

 الشرق الرسطت 

  

 
47swissinfo.ch  السياسي التقارب  لتعزيز  لإلمارات  اردوغان  زيارة  تفاهم خالل  اتفاقيات ومذكرات  توقيع   ،

  https://bit.ly/3C9eKV8،2022فبراير/شباط  14واالقتصادين، 

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/3C9eKV8


  
                    

   الشــعب يـريـد                                      

               

 
37 

 الع بيالمحوب الثالث  االقت.ا  

لمست رسائ  اإلىال  ىالل الشه  جح  ىم  التضري ع أنباا ىو المفارضات التي سخوضها  

ك  جو لبنا  رسون  جع صندرق النضد الدرلي لسح.ول ىس  سسهةالت ائتمانةةع سمينهما  

 جو الخ رج جو الوضع المالي ال.ع ع الذي سعانةا  جنهت

لي  قري   ايفاق  إل   الوصول  الفقع  في  يسوح  يعني رال  جا  رهو  رلبنا ع  سون   جو    

 استم اب المشيالت االقت.ا ية بالبسديوت  

نتةلة لذلكع يتوقع أ  سشتع  الرضاع السةاسةة بالبسديوع جا لم يل  التوص  السفاق جع 

االقت.ا ية   الرضاع  سهدئة  إل   يؤ ي  آى ع  سمويسي  لم.دب  الوصول  أر  ال.ندرقع 

 راالجتماىةة هناكت 

أجا  التحدي  جع   رسةظ   ايفاق  إل   التوص   لالة  في  جاثاًل  رلبنا ع  سون   ليوجات 

االقت.ا ي   ال.عةد  ىس   الوطأ   شديد   الش رط  ستيو   لةث  الدرليع  النضد  صندرق 

 راالجتماىيت  

رىس  جان  آى ع جا يزال الخ ا  السةاسي بم.  يعي  جدى أزجتها االقت.ا يةع رالتي 

الفتاح السةسيع ىب  س.ريحات جتعد  ع سواا يعب  ىنها أ اا الحيوجة ربئة  النظا  ىبد

جستندات  بنظا   العم   إلغاا  شأنها  جو  لض ااات  الم كزي  البنك  بايخاذ  يتعسق  فةما 

 التح.ة ع رالسلوا إل  نظا  االىتما ات المستنديةت

كما أ  س.ريحات السةسي  ائًما جا س كز ىس  غةا  اإلجيانةات الما ية في ظ  التةاجات   

 لسملتمع الم. ي جو سعسةم رصحة رغة هماتض ررية 

رقد ل ص السةسي ىس  س.دي  المشيالت االقت.ا ية راالجتماىةة لسشع ع رىس  أنه 

هو المتسب  في سسك المشيالت بسب  الزيا   السيانةةع حةنما ال يتحدث إطالًقا ىو ىلز  

المعاية  العسمةةع اإل اب  االقت.ا ية لسبال ع رسوا الض ااات التي تتخذهاع في ظ  غةا   

 راىتما  العشوائةة كأ ا  بئةسة في إ اب  اقت.ا  البال ت 

رليو جع اليا  الىة   لشه  فب اي ع شهد العالم اندالع ل   جديد  سضو ها ارسةا ضد  

 جو ذات الشه ت 24أرك انةاع في 
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ك  جو  رلم سيو الح   لتضت.  ىس  البسديوع رلينها سعب  ىو ص اع حةو ارسةا جو جهٍةع ر

أجة كا   فإ   الح  ع  سسك  أرك انةا هي جس ح  كانت  رإ   أى ىع  جهٍة  جو  رأراربا  أجة كا 

جو   المزيد  ف ن  ىالل  جو  الح  ع  سسك  في  لسمشابكة  أى ى  أ رات  سفعال   رأرارباع 

 العضوبات االقت.ا ية ىس  ارسةاع ركذلك سضديم السسحة لرك انةات 

بظاللها ىس  المن ضة الع حةةع ىب  ىد  جحاربع إال أ  الح   ال رسةة ىس  أرك انةا سسضي  

 رهو جا سنف   له الس وب الباقةة جو ىم  المحوب االقت.ا ي هذا الشه ت 

 التداىةات االقت.ا ية لسح   ال رسةة الرك انةة ىس  المن ضة الع حةة   ●

المن ضة  ىس   االقت.ا ية  بتداىةايها  ج.حوبة  راإلقسةمةةع  العالمةة  الزجات  تتوال  

ع حةةع رفي ك  ج  ع سبذل الن.ةحة لحيوجات الدرل الع حةةع با رب  رجو  كةا  يام  ال

 رل المن ضةع لمواجهة هذه المشيالتع أر ىس  الق  ينسق فةما حةو سسك الدرل لتضسة  

 ىسائ ها في ظ  سسك الزجاتت

فب اي    لتف ن جلموىة جو 2022رفي  الرك انةةع  ال رسةة  الزجة  العالم  ىس    ع طست 

التحدياتع ىس  اأسها زيا   جخاط  جوجة التاخم التي سا   االقت.ا  العالميع رساع  

الشعو  الع حةة أجا  المزيد جو أىباا المعةشةع جا ينتج ىنه زيا   بقعة الفض ع في ظ   

ا   جا سعانةه المن ضة جو لالة ىد  االستض اب السةاسي رالجنيع رظالله السةئة اقت.ا يًّ

ات   راجتماىةًّ

و ىالل ق اا  سداىةات الزجة ال رسةة الرك انةة ىس  المن ضة الع حةةع يتاح لنا أ  رج

ا في الدرل الع حةةع رهما الغذاا رالسةالةع رجلال ثالث به بعض  ثّمة جلالةو يتأث ا  سسةةًّ

اللوان  اإليلاحةة رأى ى سسةةةع رهو جلال أسعاب النفطع لةث سعتب  بعض الدرل ج.دب  

  رلع رباقي الدرل الع حةة الى ى سعتب  جستوب   لسنفط رالغازت 9زع رهي  لسنفط رالغا

رال ننس  بشي  ىا  أ  فايوب  الواب ات السسعةة الع حةة ست سفع ىالل الفت   الضا جة  

ىا    جو  الثاني  الن.ع  جداب  ىس   س ت  التي  التاخم  جعدالت  البسفاع  ع 2021كنتةلة 

 100نةاع بعد أ  سلارز سع  ب جة  النفط سضع الي  رسز ا  جع الح   ال رسةة ىس  أرك ا 

  رالب لسب جة ت 
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 أزجة الغذاا الع بي  

رجو أرل جا يتبا ب إل  الذهوع في ظ  أزجة ىالمةة بحلم ال. اع الغ بي الجة كي جع 

ارسةا في أرك انةاع أرضاع الغذاا في المن ضة الع حةةع لةث سعتمد الدرل الع حةة بشي   

   التةاجايها جو الغذاات كةة  ىس  استة ا 

ع فإ  راب ات  2021فحس  البقا  الواب   في التضري  االقت.ا ي الع بي المولد لعا   

جسةو  طوع شمست    7ت132بسغت كمةتها    2019الدرل الع حةة جو السسع الغذائةة في ىا   

 سسعة بئةسةت 13

   حالحبو  رالدقةق  كانت السسع اآلسةة هي الكب  جو حةو لزجة السسع الغذائةة المستوب

جسةو  طوع   3ت11جسةو  طوع الغنا  رالماىز الحّةة    4ت15جسةو  طوع السي  الخا     8ت81

 .48جسةو  طو( 2ت5جسةو  طوع الزيوت النبايةة  31ت9اللبا  رجنتلايها 

جسةاب    62أجا ىو الفلو  في المةزا  التلابي لض اع الزااىةع فةشة  التضري  إل  أنها بسغت  

جسةاب  رالبع حةنما بسغت ال.ا اات السسعةة   92 رالبع لةث بسغت الواب ات السسعةة الزااىةة  

ع رىس  صعةد الفلو  الغذائةة فضد 2019جسةاب  رالبع رذلك لس  أبقا     3ت30الزااىةة  

 .49جسةاب  رالب 6ت33بسغت في نف  العا  

الع حةة جو جشيالت في    رفي ظ  الزجة ال رسةة الرك انةةع يتوقع أ  سعاني الدرل

جلال استة ا  السسع الزااىةة رالغذائةةع بسب  ىد  ىواج  جنهاع أ  ارسةا رأرك انةاع ُسعدا  

جو الدرل ال ئةسةع الم.دب  لسحبو  لسدرل الع حةةع رراب  بنسبة كةة  ع أ  تتخذ الدرلتا  

    حةنهمات ق ااات بوقع س.دي  الحبو ع ربخاصة الضمحع في ظ  أجواا الح   الدائ

ع سعاني ىمسةات الشحو رالنض  ىس   2020رج سع    2019رجنذ أزجة كوارنا بنهاية ىا   

ال.عةد الدرليع جو ابسفاىات جتتالةة في السعابع أث ت بشي  كةة  ىس  أسعاب السسع  

بشي  ىا ع رفي ظ  أجواا الح   الدائ  ع رالمتوقع لها أ  سستم  لفت  ع جا لم تتوسع 

 يد أسعاب الشحو رالنض  ج   أى ىت بقعتهاع أ  سز

 
 .68ندوق النقد العربي وآخرون، ص، ص2021التقرير االقتصادي العربي الموحد  48
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الع حةةع جو بدي  إال أ  تتله الستة ا  التةاجايها جو الغذاا جو   رلو ييو  أجا  الدرل 

الع حةة  الدرل  ايلهت  جا  إذا  أىس ع  التيسفة  رستيو   رأرك انةاع  ل رسةا  بديسة  أجاكو 

 الةا ركندا كأسواق الستة ا  الضمح رالحبو  رسائ  التةاجايها جو الغذاا جو أجة كا رأست

 بديسةت 

الضمح في بعض جوانئ   ال رسةة ىس  أرك انةاع سوقفت سفو شحو  الح    بداية  رجع 

بنسبة   الضمح  سع   رابسفع  هناك    7ت5ارسةاع  أ   رالمعسو   الدرلةةع  السوق  في  بالمئة 

 رل جستوب   لسضمح في العالمع رهما ج.  المستوب  الرل    5 رلتةو ى حةتةوع جو أكب   

جسةو  طوع راللزائ  التي سأيي في الم سبة الثالثة   5ت13مح في العالم بيمةة س.  إل   لسض

   .50جسةو  طو  9ىس  جستوى العالم بيمةة قدبها 

العديد جو الزجات بسب    الع حةة التي ىب ت  هذه الزجة لةست الرل  ىس  المن ضة 

سداىةات أر  ل ر ع  كانت  سواا  الدرلةةع  بالرضاع  تتعسق  جالةة   أجوب  أزجات  أر  جناىةةع 

راقت.ا يةع يل ي الحديث ىو ض رب  رجو  إست ايةلةة ى حةةع لتدحة  التةاجايها جو الجو  

 الغذائيع ىب  سياج   رلهات 

سوفة   جهمة  لتنفةذ  ييفي  جا  لسزااىةع  صالحة  أبن  جسالات  السو ا   لدى  أ   رىاصة 

 الغذاا الالز  لشعو  المن ضةت

   سةاسةةع سستفةد جو الث رات رالخب ات البشرية في جلال الزااىةع  رليو الج  يحتاج إلاا 

 رهي جتوف   في العديد جو الدرل الع حةةت

كما أ  المال لدى الدرل النف ةة الع حةةع جتوف  لتموي  جث  هذه المش رىاتع رليو  

الع بي ىب  إجيانةات  الغذائي    سغة  اإلاا   السةاسةةع ريساىد ىس  ىد  سحضةق الجو 

 المن ضةع لالة ىد  االستض اب السةاسي رالجنيت  
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 س اجع جعدالت السةالة 

سعد الوجهات السةالةة الع حةة حج. ع المغ  ع سون ع الب  ( أكث  الدرل سا ًاا جو الح    

الكث    الوجهة  رإ  كانت ج.  هي  السةاليع  النشاط  ىس  صعةد  الرك انةةع  ال رسةة 

 النشاط السةالي جو ارسةا رأرك انةات سا ًااع لتوقع ل كة 

بالمئة جو إجمالي    33فالبقا  سشة  إل  أ  السةالة ال رسةة الوافد  إل  ج.  سمث  نحو   

ا  5ت3السائحةو الوافديو إلةها رس.  جدفوىايهم نحو   ع رىا   جا يتله 51جسةاب  رالب سنويًّ

   الشةخت السائحو  ال رس لمناطق السةالة الشاطئةةع في الغ  قة رش  

رالزجات    المشيالت  جو  العديد  يعاني  ق اًىا  سعد  ج.   في  السةالة  أ   رالمعسو  

رالسةالة بسب    ال ة ا   السسةةة رسوقع ل كة  التداىةات  آى ها  رالتي كا   المتتالةةع 

أزجة كوارناع ثم سأيي أزجة الح   ال رسةة الرك انةةع لتعمق جو أزجة السةالة في ج. ع  

الحيوجة   إى اا  رسلب   الض اعع رجنها  لهذا  الحيوجي  الدىم  ب اجج  االستم اب في  ىس  

 فت ات سماح لسدا  جستحضات البنوكت

رليو باقي  رل المن ضة التي سحظ  بنشاط سةاليع ستيو  أق  سا ًاا جو ج. ع رال  

 يعني ذلك انتفاا الا بت 

ةا رأرك انةا أث   رسةيو  جا سف ضه الح   جو سغّة  السسوك االقت.ا ي لسسائحةو في ارس

 سسبي ىس  سدفضات السةالة جو البسديو ىس  الدرل السةالةة الع حةةت 

الحلز  ىمسةات  جو  العديد  فإ   بم. ع  السةالة  بض اع  العاجسةو  بعض  س.ريحات  رلس  

 السائحةو ال رس ركذلك جو أرك انةاع بدأت سسغ  جو قب  الوكالا في سسك الدرلت 

 

 

 

 
51INDEPENDENT    ،المصرية السياحة  تضرب  األوكرانية  الروسية  الحرب  ،  2022شباط  /فبراير  25عربية، 

https://bit.ly/3HKbssF 

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                                      

               

 
42 

 عاب النفط  اابحو  رىاس ر  بسب  ابسفاع أس

كانت أسعاب النفط قب  اندالع الح   ال رسةة ىس  أرك انةا جتذبذبة رلينها في صعو ع 

 رالًاا لسب جة ت رجع بدا الح  ع سلارز سع  ب جة  النفط لاجز الي   90فضد سخ ت سضع الي 

  رالب في بعض ال.فضاتت  105 رالب لسب جة ع ررص  إل   100

الع حةة  الدرل  أ   يعني  جا  راللزائ (    رهو  رلةةةاع  رالع اق  الست  الخسةج  ح رل  النف ةة 

التي  المالةة  الزجة  تتلارز  أ   ريمينها  النفطع  أسعاب  ابسفاع  جو  كةة   بشي   ستستفةد 

ع لةث ىانت جو أزجة ىلز المةزانةات العاجةع ثم س اجع االلتةاطةات  2015الزجتها جنذ ىا   

ابجيع فااًل ىو س اجع أبصد  ال.نا يق  النف ةةع ركذلك السلوا لالقت ان المحسي رالخ

 السةا ية لهذه الدرلت

 رالبع أ  سحضق    100جو شأ  ابسفاع أسعاب النفط في السوق الدرلةةع رسلارزه سضع الي  

الدرل النف ةة الع حةةع فوائض جالةةع رقد نيو  أجا  الفوب  النف ةة ال ابعةع لةث كانت  

 ت2014رلت  الن.ع الرل جو ىا     2013ت   جو  الفوب  النف ةة الثالثة قد استغ قت الف

بالمئة جو إجمالي ال.ا اات    24راللدي  بالذك  أ  ال.ا اات النف ةة الع حةة سمث  ق ابة   

النف ةة العالمةةع كما سمتسك الدرل الع حةة أبصد  جعتب   جو االلتةاطةات العالمةة جو  

 النفط رالغازت

الع    االقت.ا ي  التضري   أبقا   لعا   رلس   المولد  التةاطةات  2021بي  بسغت  فضد  ع 

ىا    في  النفط  جو  الع حةة  االلتةاطةات    7ت55نحو    2020الدرل  إجمالي  جو  بالمئة 

بالمئة جو إجمالي    5ت26العالمةة جو النفطع كما سبسغ التةاطةات الدرل الع حةة جو الغاز  

 .52التةاطةات العالم جو الغاز ال ةةعي

 حةة النف ةة قد رصست إل  ج لسة جالةة جديد ع يميو في  رجو ثّم ستيو  الدرل الع

جالةةع  فوائض  سحضةق  ربالتالي  العلزع  جو  العاجة  جةزانةايها  سعافي  في  البدا  إطابها 

 سمينها جو سدا  جا س اكم ىسةها جو  يو  ىالل السنوات السبع الماضةةت 
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الدرل   في  المتبعة  رالسةاسات  المالةة  الرضاع  سشهد  بعض رقد  الع حةة  النف ةة 

التغة اتع إذا جا استم ت ظاه   ابسفاع أسعاب النفط في السوق الدرلةةع كأ  سعةد سسك  

الدرل النظ  في السةاسات التضشفةة التي طبضتها أىة ا أر سزيد جو إنفاقها العا ع أر سعةد 

 بعض الدىم لمواطنةهاع رالذي بفعت جزًاا جنه ىالل السنوات الماضةةت 

الخ سعاني  أجا  رالتي  النف ةةع  غة   الع حةة  الدرل  النفطع فهي  أسعاب  ابسفاع  اس ر  جو 

 جشيالت اقت.ا ية رتنموية بالساست 

رابسفاع أسعاب النفطع سةعمق جو سسك المشيالتع رستشهد هذه الدرل ظواه  جعسوجةع 

بسفاع ىلز  جث  زيا   ىلز المةزانةات العاجةع رزيا   ىلز جوازيو التلاب  الخابجةةع ركذلك ا

 جةزا  المدفوىاتع كما ستشهد زيا   في المديونةة العاجةع رأيًاا في جعدالت التاخمت

 ابسفاع فايوب  الواب ات السسعةة رالخدجةة 

العالمي   االقت.ا   استعا    إجيانةة  ىس   فةه  ي اهو  اللمةع  كا   الذي  الوقت  في 

  التي أ ت إل  ابسفاع  سعافةهع رجعاللة جشيالت سالس  اإلجدا ع رالنظ  في العواج

ال.عةد  ىس   سعضةًداع  المشهد  لتزيد  الرك انةةع  ال رسةة  الزجة  أيت  الشحوع  سيالةع 

 االقت.ا يت 

رفةما يتعسق بالتلاب  الخابجةة الع حةة جع ك  جو ارسةا رأرك انةاع فإننا أجا  جلموىة 

النف التحدياتع جنها أ  كال ال  فةو ينتلا  سسًعا تنافسةةع جث   طع رالموا  الرلةةع جو 

كما أ  الدرل الع حةة التي سستوب  الضمح رلديد التسسةح جو ارسةا رأرك انةاع أر س سبط 

التسويات   سواجه جشيالت في  قد  رغة هاع  سعسةمةةع  أر  أنش ة سةالةة  بهما جو ىالل 

رأراربا   أجة كا  ال   إل   التي ف ضتها  رالمالةة  االقت.ا ية  العضوبات  المالةةع في ظ  

 ىس  جوسيوت 

هي جوجة جو العضوبات جمتد ع رقد تتسع لتشم  المزيد جو اإلج ااات العضاحةةع إذا لم  

 تت اجع ارسةا ىو غزر أرك انةات 
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رهو جا سةدفع الدرل الع حةةع ذات العالقات التلارية راالقت.ا ية جع ارسةا رأرك انةاع 

فه إل   رل أى ىع رهو  إل  ايخاذ ى وات لتحوي  هذه النش ة جو سلاب  رسعسةم رىال

 جا سةؤ ي في الج  الض.ة  رالمتوسط إل  جا يسم  بتحول التلاب ت

رليو ىس  صعةد الواب ات السسعةة بشي  ىا  في الدرل الع حةةع فستشهد فايوب  سسك  

ىا    ىالل  جسحوًظا  ابسفاًىا  الزجة  2022الواب ات  استم ت  إذا  ذلك  بعد  لما  رستمتد  ع 

 ت2022بعد ال رسةة رسوسعت لما 

فالتاخم النايج ىو ابسفاع سيالةع ال اقة ىس  جستوى العالم رىو ابسفاع سيالةع الغذاا 

النتةلة هي   رستيو   الواب اتع  قةمة  رزيا    اإلنتاج  سيالةع  بابسفاع  سةدفعا   اع  ىالمةًّ

استضبال االقت.ا ات الع حةةع جا ُيعَ ف بالتاخم المستوب ع أي التاخم النايج ىو أسبا  

 بجةةتىا

لعا    الع بي  االقت.ا ي  التضري   أبقا   السسعةة 2021رلس   الواب ات  بسغت  فضد  ع 

 ت 2020جسةاب  رالب في ىا   737الع حةة 

التلاب     2020رليو    رفي  ىا ع  بشي   االقت.ا ي  ال اا  في  ا  استثنائةًّ ىاًجا  يعد 

 االقت.ا ية ىاصةع بسب  التداىةات السسةةة للائحة أزجة كوارنات  

جسةاب  رالبع رهو جا يميو    857بسغت فةه الواب ات السسعةة    2019فالتضري  ُيةّةو أ  ىا   

 اىتبابه سعةةً ا ىو الوضع ال ةةعي لضةمة الواب ات السسعةة الع حةةت 

بالمئة جو    60رليو ىسةنا أ  ننظ  إل  هةي  الواب ات السسعةة الع حةةع رالذي يعي  أ   

نعةع ربما يؤيد لالة الاعع االقت.ا ي لسدرل الع حةةع الواب ات السسعةةع هي سسع ج. 

رأ  ق اىها ال.ناىي ال يزال يعاني جو ضععع رال يسبي التةاجايها الا رريةت فما يزال  

 بالمئة جو إجمالي ال.ا اات السسعةة الع حةةت  60النفط يمث  ق ابة 

فُةظه    الع حةةع  السسعةة  لسواب ات  اللغ افي  لستوزيع  بالنسبة  االقت.ا ي  أجا  التضري  

لعا    المولد  سمد  2021الع بي  التي  الدرل  يحت  صداب   يزال  جا  الراربي  االسحا   أ   ع 

 الدرل الع حةة بالتةاجايها جو السسعت 
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نسبة   ىس   الراربي  االسحا   يستحوذ  السسعةة    5ت21إذ  الواب ات  إجمالي  جو  بالمئة 

بالمئةع   2ت6بالمئةع ثم أجة كا بنسبة    7ت16الع حةةع يسةه في الم سبة الثانةةع ال.ةو بنسبة  

 بالمئةت 1ت5ثم الهند بنسبة 

الع حةةع ج شحة لالبسفاع   لسدرل  السسعةة  الواب ات  أ  فايوب   البقا ع  رنستنتج جو هذه 

ىالل الفت   الضا جةع بسب  جا يعت ي النظا  االقت.ا ي رالتلابي الدرلي جو جوجات  

 ع أسعاب النفطع في ظ  الح   ال رسةة ىس  أرك انةات ساخمةةع رالتي زا  جو لدسها ابسفا

 المحوب ال ابع  الحالة الفيرية 

 العنع الس ي "قاةة ض   الزرجة" جو جنظوب إسالجي  ●

سعو  هذه الضاةة لسواجهة جو جديد في ج. ع بعد أ  نض  "بعض المغ ضةو" لديًثا لشةخ  

"ض   الزرج لسزرجة الناشز أ َّ    –جنذ ثالث سنوات    –الزه  ألمد ال ة ع كا  قد ذك  فةه  

 جذكوب في الض آ  رأج  جباح"ت

أ  سعدل ىو هذا المباح"ت رأب ف     -رهي الدرلة    -غة  أنه قال إنه "جو لق رلي الج   

 "الا   لة  راجًبا رلة  ف ًضا رلة  سنة رلة  جندرًباع لينه أج  جباح"ت  

  سأيي  أ  يميو رال الض آ ع رال  اإلسال  بذلك  يض   رلم ج سًضاع لة  الزرجة ض   رنّوه بأ 

الم أ     يحت    نظا    أي   أر  شريعة  أي  به لالة  يأيي في  ال جزي  الا    رليّو  اإلنسا ع 

 الناشز التي ال ُس ةع زرجها فةما يل  ىسةها طاىته فةه ش ًىات 

له  ال جزي  الا    رهذا  رالهل ع  الن.ح  جعها  ي.سح  لم  إ   ثالث  كحّ   الحّ   هذا  ريأيي 

تيب   ضوابط رلدر ع ريستخد  في لق الزرجة التي سريد أ  سضس  الرضاع في الس   رت

 ىس  زرجهات 

فالا   هنا ييو  لل ح كبرياا الم أ  التي تتعال  ىس  زرجهات رىالج الا   ُيساا فهمه   

ا ال   لدى كثةريو بغم جا لد سه له الشريعة اإلسالجةة جو ضوابط رلدر  بحةث ييو  بجزيًّ

ا ل  غ ضه التهذي  ال اإليذاا ا أر جعنويًّ  .53يحدث أذى جسديًّ

 
،  2022فبراير/شباط    5صدى البلد، حكم ضرب الزوج لزوجته وسّبها .. اإلفتاء تنصح بهذا األمر عند الغضب،    53

https://bit.ly/3CgkZqh 
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في الحسضة التي اىتتمها بالدىو  لحواب جلتمعي لمنع ض   الم أ      ال ةهذا جا قاله   

 "بشي  ج سق" رط ح الضاةة ىس  الب لما  لسو الضوانةو الالزجة لذلكت 

  رافع الهلو  ىس  شةخ الزه  

شةخ   الستهداف  الموقع  هذا  جث   افتعال  العا ي  الضابئ  ب   المثضع  ىس   يخف   ال 

  الج  كا  جفتعاًلت أجا أ َّ  الزه  بشخ.ه رصفتهع

أ   الثاني  رالج   سنواتع  ثالث  جو  أكث   جنذ  قاله  الزه   لشةخ  ال أي  هذا  ال َّ  فذلك 

رأ   نظ ه  لوجهة  لالستماع  ال ة (  حألمد  اآلى   ال  ف  لاوب  يستحق  كا   الموضوع 

 ُييف  له لق ال  ت  

ر سنةع رأّنه يتمن  أ  رالج  الثالثع أ  شةخ الزه  قال في لديثه  إّ  الا   لة  ف ًضا أ

 يعةش لت  ي ى سشريعات سح   الا   حج سًضا( رسعاج  الااب  جعاجسة المل  !ت

رالج  ال ابعع أ َّ الذي سول  ال   ىس  شةخ الزه  جتهم باز ااا اإلسال ع فيةع يسوغ له  

أ  ي   في قاةة هي جو الديو اإلسالجيع رهو ال يمسك جو المؤهالت العسمةة جا يؤهسه  

  .54لذلك

الهدف   هو  كا   الزه   شةخ  شخ.ةة  ىس   الهلو   أّ   في  أ ن  شك  هناك  لة   إذ  

 الحضةضيع رلة  اأيه في قاةة ض   الزرج لزرجتهع رذلك ل جزيته اإلسالجةةت

 جوقع اإلسال  جو ض   الزرج لزرجته 

المعاش     ىس   سضو   أنها  رالم أ   ال ج   حةو  الزرجةة  الحةا   في  بالمع رفع الص  

رالمو   رااللت ا  المتبا ل حةو الزرجةوع فالمعاش   ال يبة هي قوا  الس   المسسمةع  

 رجو أسبا  سعا سها رسعا   أف ا هات 

 
ش  54 على  الهجوم  وراء  من  العربي،  ؟!،  القدس  سي«  بي  »أم  في  األزهر  ،  2022فبراير/شباط    4يخ 

https://bit.ly/3pqDxyu 
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رإذا كانت الشريعة اإلسالجةة قد أبالت سأ ي  الزرجة في ظ رف رلاالت ىاصة ضةضة 

جت  اأى الزرج أّ  في ذلك    لد سها الشريعةع  بًاا لنشوز الزرجةع رلماية ليةا  الس  ع

 إصالًلا لشأ  زرجتهت 

فسة  المض.و  جو التأ ي  اإليذاا الحسي راإليال  البدنيع أر أ  يسضط لق الزرجة في  

المعاجسة الحسنة رالمعاش   بالمع رفت فهو إج اا رقائي قد ييو  بسواك أر بمندي  

محسنةع رالمخوفة كالب وع  أر ب  ف ال  اا رجا إل  ذلكع بعةًدا ىو الوجه رالمواضع ال

لفًظا لي اجة اإلنسا ؛ إىمااًل لضول النبي اليريم  "أطعموهوَّ جما سأكسو ع راكسوهوَّ  

" ُحوُهوَّ  .55جما سيتسو ع رال سا بوهوع رال ُسَضبِّ

 أّن   ل ثك   ائت   قال رفي الحديث  "قست  يا بسول اهللتت نساؤناتت جا نأيي جنهّو رجا نذب؟ 

 طعمت راكسها إذا اكتسةتع رال سضّبح الوجه رال سا  "ت   إذا رأطعمها شئتع

قوله   جو  الَحديِث  هذا  في  المض.و   العسماا   رسسم    –قال  ىسةه  اهلل  "رال -صس     

ه ثَبَت   ِل ىسةه؛ لنَّ َساِ بوهّو"ع َيحتِم  أْ  ييو  المعن   رال َساِ   الوجَهع رُلِذف بداللة الرَّ

ه نهٌي ىو الا   ج سًضا؛ فضد َأِذ  فةه الض آ  إذا   النهُي ىو َضْ ِ  الوجه بُخ.وِصهع ال أنَّ

شوز فإنه يا   غةَ   ة سبٌ  له كنشوز الم أ ؛ فإذا ظه  جنها جا َيضتاي ضْ َبها كالنُّ كا  ثمَّ

ه نهي ىو ُج َسق الا   رهو نهُي إبشا ت  الوجِهت رَيحتِمُ  أنَّ

ل؛ رذلك ل  الوجه أىظم  ليو رَبَ  في اراية  "رال سا   الوجَه"؛ رهي ُسؤّيد   االلتمال الرَّ

الىااا رأش فهاع رأظَهُ ها رجشتِم  ىس  جعظم أجزاا الحواّست رفي اراية  قال صسَّ   

رال   َسا بوهوَّ  رال  َسيتسوَ ع  ا  جمَّ راْكُسوهو  سأكسوَ ع  ا  جمَّ "أْطِعموهوَّ  م   رسسَّ ىسةه  اهلل 

"ت  حوهوَّ  ُسضبِّ

ة الوصةَّ إل   سوجةه  الحديِث   رىَدِ     رفي  رِكْسوسهوَّ  بإطعاجهوَّ  رإك اجهوَّ  بالنساا 

 .56َض بهوَّ 

 
الشريعة    55 أحكام  ضوء  في  للمرأة  والعائلية  الزوجية  الحقوق  على  الحداثة  أثر  العلمي،  البحث  جيل  مركز 

 https://bit.ly/3tm7Bws، 2018يونيو/حزيران    21دراسة مقارنة بين التشريعات العربية، -اإلسالمية 
 https://bit.ly/3sv918Lالدرر السنية، الموسوعة الحديثية،   56
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لذا فإ  استعمال الزرج لحضه في التأ ي  جضّةد بش ط سالجة الم أ ع فإْ  سضةد به ال تت س   

ىس    المش رىةع  يستعم  لضه في لدر ه  جا  ا   جدنةة  أر  جنائةة  أية جسؤرلةة  ىسةه 

 ةة ىم  جباحت  أساس أ  استعمال الحق في لدر ه الش ى

رإ  اىتدى الزرج ىس  صحة الزرجة اللسدية أر النفسةةع فإّنه يأثم ش ًىاع رييو  لسزرجة 

ا كانت الوسةسة المتبعة جنه في ذلك   -أ  س س  ال الق لسا ب  رالتعويضع إ  كا  له   –أيًّ

ا ىند سلارزه لسس ة التأ ي ت   جضتا ت كما يميو أ  يسأل الزرج َجزائةًّ

مة النضض الم.رية بأ   "لق التأ ي  الش ىي المعب  ىنه بالا   في  رقد قات جحي

ِسي َسَخاُفوَ  ُنُشوَزُهوَّ َفِعُظوُهوَّ َراْهُلُ رُهوَّ ِفي اْلَمَااِجِع َراْضِ ُبوُهوَّ   اآلية اليريمة ﴿َرالالَّ

 [ت 34َفِإْ  َأَطْعَنُيْم َفاَل َسْبُغوْا َىَسْةِهوَّ َسِةةاًل﴾ ]النساا  

إلةه إال بعد سسوك سةة  الموىظة الحسنةع رالهل  في المااجعع باىتبابه الوسةسة رال يسلأ  

الثالثة رالىة   لإلصالحع رال أي فةه أ  يضت.  جلاله لال انح اف الةةئة رغسبة الىالق  

الفاسد ع رال يباح إال إذا اأى ال ج  أ  بجوع الم أ  ىو نشوزها يتوقع ىسةهع فهو جنوط 

رأشبه بالحالل المي رهع رسضدي ه بهذه المثابة جت رك لضاضي الموضوع  بالا رب  الشد  

57. 

 ركما قال ابو الضةم بلمه اهلل   

"الشريعة ىدل كسهاع ربلمة كسهاع رِليمة كسهاع رج.سحة كسهاع في  جسألة ى جت ىو  

العدل إل  اللوبع رىو ال لمة إل  ضدهاع رىو الم.سحة إل  المفسد ع رىو الحيمة إل  

 ثع فسةست جو الشريعةع رإ  ُأ ىست فةها بالتأري "ت العب

رسةظ  ال اسخو  في العسمع الذيو يخشو  اهلل سعال ع هم الح.و الذي سحتمي به الجة  

إذا ا لهمت الخ و ع رلة  ك  ناىق يّدىي ىسًما أر ي    كالًجا بدافع الهوى أر المنفعة 

راإلساا  إل  قاجات ربجوز إسالجةةع ب  أر اليةدع بغ ن إضالل الناس ىو طريق ببهم  

 إل  اإلسال  نفسهت 

 
. نقال عن: د. طارق 1644، ص  2، ع28م، س  9/11/1977ق، أحوال شخصية، جلسة    46لسنة    5الطعن رقم    57

عفيفي صادق، أثر الحداثة على الحقوق الزوجية والعائلية للمرأة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية دراسة  
 .11، ص2018، 30مقارنة بين التشريعات العربية، مجلة جيل حقوق اإلنسان، العدد 
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