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صراع الرئاسات في تونس:
 مسارات إدارة ا�زمة 

الموقع

info@alsiasat.com

www.alsiasat.com

https://www.youtube.com/channel/UCMCI5b51VWB9CwN28CWYVUA
https://instagram.com/alsiasat?igshid=ojy1lw62pw5a
https://twitter.com/alsiasatar
https://www.facebook.com/alsiasat/
https://www.linkedin.com/in/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-16ab99191/
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مقّدمة 

ــئ"،  ــئ العحاحــئ الثغمصراذغ تسغــح تعظــج "تال
وتثاــجل أزطاعــا أســراض "خسعبــات اقظاصــال 
الاةــارب  ضض  ساحــاعا  الاــغ  الثغمصراذــغ" 
الثغمصراذغئ دون اجابظاء. شعغ طظث جظئ ٢٠١١، 
اقضطــراب  تالــئ  طــظ  الثــروج  ســظ  تئتــث 
الحــاطض، سئــر تطــعل طرتطغــئ تسامــث العشــاق 
الاةربــئ  تبئغــئ  أجــض  طــظ  السغاجــغ، 
ــظ  ــا ط ــاة بع ــا، والظة ــثة سربغ ــئ الفرغ الثغمصراذغ

ضض أخظاف اقجاعثاف المتطغ وا�صطغمغ. 

شــضض التضعطــات الاــغ طــرت باعظــج طظــث جــظئ 
٢٠١١ (غصــارب سثدعــا السحــر، بمســثل تضعطــئ 
شــغ ضض جــظئ) غــعرِّث بسدعــا الئســخ افزطــات 
أضبــر طمــا تســعط شــغ تصثغــط التطــعل. وعظــاك 
ــا  ــات، بسدع ــئ تفســغرغئ لطخسعب ــظ رؤغ ــر ط أضب
غســاظث لضغــث الصــعى المدــادة لطبــعرة داخطغــا 
الاةربــئ  بتثابــئ  غاســّثر  وبسدعــا  وخارجغــا، 
الثغمصراذغــئ وشصــر التــّضام الةــثد سطــى طســاعى 
ــع  ــا، خاخــئ ط ــئ بعاجئاتع ــئ والثراغ تســغغر الثول
اقجــاصرار  وغغــاب  اقظاصــال،  طراتــض  تمــثد 
التضعطــغ. شــغ تغــظ أن افزطــئ عــغ تصاذــع 

لاطك السعاطض طحارضئ. 

وبصــثر تعّصــع إجــعام اظاثابــات ٢٠١٩ شــغ بطعرة 
التــض وتثلغــض تطــك افزطــئ، إق أظعــا تفاصمــئ 
لاخــض ذروتعــا. شــق الرئغــج جــسغث جــسى ظتــع 
ــعرة  ــعبئ لطب ــئ المظس ــعى الئرلماظغ ــّض، وق الص الت
ضاظــئ شــغ طســاعى اقظازــارات المسطصــئ سطغعــا. 
تثاــجل تطــك الثغئاجــئ إحــضالغئ المصــال، وظسغــث 

خغاغاعا شغ افجؤطئ الاالغئ:

الاــغ تسغحــعا  افزطــئ  ١) طــا عــغ ذئغســئ 
تعظج وضغش تفاصمئ شغ السظعات افخغرة؟

٢) طــا عــغ طســآولغئ افذــراف المثاطفــئ شــغ 
افزطئ وطا ظزرتعا فشص خغاغئ التض؟

٣) طــا عــغ طســارات التــض المتامطــئ وشــص 
تصثغرات صابطغئ التض لطاطئغص؟ 

د. منجي المبروكي
 أستاذ ا�عالم واالتصال،

جامعة قرطاج
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ا�زمـــــــة االقتـــــــصاديـــــــة   .١
والسياســـــــية الـــــــمالمـــــــح 

والتجليات:

طةامساتعــا  تةســض  أن  البــعرات  ذئغســئ  طــظ 
طّغالــئ لقساصــاد أظعــا أصــعى طــظ الثولــئ، بمــا 
أظعــا بــارت سطــى خغاراتعــا وأدائعــا، وعــغ تظحــث 
تشغغرعــا وتطعغسعــا ظتــع إرادة الفؤــات المآطظــئ 
الثولــئ  اضطــرت  وصــث  وطخالتعــا.  بالاشغغــر 
الاعظســغئ لفســض طــا ترغــثه حــرائح طــظ المةامــع 
تتــئ ذائطــئ الدشــط الحــسئغ، لضــظ بفعضعغــئ 
بثلــك  شأّجطــئ  افولعغــات،  ترتغــإ  سّططــئ 
اجــاتثاث شــرص السمــض لخالــح تتســغظ وضــع 
طــظ عــط غسمطــعن. ضمــا سمــث بســخ السغاجــغغظ 
الظمــع  ظســص  وإغصــاف  ا�ظاــاج  تسطغــض  إلــى 
لاتمغــض الثخــعم السغاجــغغظ وزر "شحــطعط شــغ 

التضط".

وصــث زادت جائتــئ "ضعشغــث-١٩" العضــع تسصغــثا 
وتســئئئ باراجــع اصاخــادي غغــر طســئعق. تحــغر 
تصثغــرات خظــثوق الظصــث الثولــغ إلــى اظضمــاش 
إجمالــغ لطظاتــب المتطــغ التصغصــغ بظســئئ صثرعــا 
عئــعط  أضئــر  وعــع   ،٢٠٢٠ ســام  شــغ   ٪٨,٢
اصاخــادي حــعثته تعظــج طظــث اجــاصقلعا. ضمــا 
قطج طسثل الئطالئ ظسئئ ١٦,٢٪ شغ ظعاغئ جئامئر 
الفــارط، وتصطخــئ شــرص تحــشغض السمــال ذوي 
ــئ  ــاء وشؤ ــظ الظس ــئ ط ــئ، خاخ ــارات الماثظغ المع
ــظ  ــطئ ط ــغ جطس ــك ش ــّئإ ذل ــث تس ــئاب، و ص الح

اقضطرابات اقجاماسغئ.

وطــظ طزاعــر افزطــئ اقصاخادغــئ (١) أن إغرادات 
طــظ  بـــ٦٥٪  عــعت  التغــعي  الســغاتئ  صطــاع 
صغماعــا اقجمالغــئ (٧٤٦ ططغــعن دوقر)، بغظمــا 
اظثفخ سثد الســعاح بـ ٧٨٪ جــظئ ٢٠٢٠، وعغ 
تراجســات تادة بمفسعل جائتئ "ضعشغث-١٩". ضما 
ــإ  ــغ غة ــاتصئ الا ــعن المس ــغ  الثغ ــّثر إجمال غص
دغظــار  ططغــار  بـــ١٦  الســام  عــثا  جــثادعا 
(تعالــغ ٥,٩ ططغــارات دوقر) بارتفــاع غظاعــج ١١ 
ــارات دوقر) طصارظــئ  ــار (تعالــغ ٤ ططغ ــار دغظ ططغ
الظصــث  غظئــه خظــثوق  الســابصئ. ضمــا  بالســظئ 

الثولــغ(٢) إلــى إن إجمالــغ ظفصــات افجــعر شــغ    
الصطــاع الســام تئطــس تعالــغ ١٧,٦٪ طــظ الظاتــب 
أسطــى  بغــظ  طــظ  وعــغ  ا�جمالــغ،  المتطــغ 
الســططات  تــّث  وصــث  السالــط؛  شــغ  المســثقت 
الاعظســغئ سطــى الاثفغــخ طــظ ذلــك، والّتــث طــظ 
دســط الطاصــئ لاصطغــص السةــج المالــغ. وعــغ 

إجراءات تةث التضعطئ خسعبئ شغ تمرغرعا.

واقجاماســغ  اقصاخــادي  الئســث  غظفخــض  وق 
لفزطــئ ســظ أبسادعــا السغاجــغئ الظاجمــئ ســظ 
اظســثام البصــئ بغــظ الفاسطغــظ السغاجــغغظ، ظاغةــئ 
تئاغــظ خطفغاتعــط السغاجــغئ-ا�غثغعلعجغئ؛ وعــع 
ــض  ــّض افتــجاب الاعظســغئ ق تاصّئ ــر أن ج ــا غزع ط
اقخاــقف شغمــا بغظعــا إلــى تــّث الصطغســئ، وعــط 
الاساطــض طــع تطفــاء خارجغغــظ  غصئطــعن سطــى 
ــا  ــض ق غزعروظع ــئ وتصّئ ــا) بمروظ ــا ودولغ (إصطغمغ

شغ سقصاتعط طع حرضاء العذظ. 

ولؤــظ تاشزــئ البــعرة الاعظســغئ سطــى طضســئغظ 
ــثى  ــش طظا ــئ (تخظغ ــا الثغمصراذغ ــظ أولعم عاّطغ
داشــعس الثولــغ سطــى أن تعظــج عــغ الئطــث 
السربــغ)،  السالــط  شــغ  العتغــث  الثغمصراذــغ 
عــاوس  شرغــثوم  (تخظغــش  الترغــئ  وباظغعمــا 
السربغــئ  الثولــئ  تعظــج  والــثي  افطرغضــغ 
 .(٪٧٠ بثرجــئ  "تــرة"  المخظفــئ  العتغــثة 
شــإن ظــجوع بســخ الصــعى التجبغــئ إلــى تســعغض 
الاثخــقت الثارجغــئ غمّبــض تعثغــثا تصغصغــا لاطــك 
ــات  ــئ بةع ــعى المعخعل ــئ الص المضاجــإ؛ خاّخ
تاضظــات  سئــر  إصطغمغــئ،  أو  اجــاسمارغئ 

إغثغعلعجغــئ شاسطئ. 

لطثغمصراذغــئ  طســاثاطئ  صعاســث  تأجــغج  إن 
سمطغــات  بإجــراء  شصــط  غاتصــص  ق  الاعظســغئ، 
ــك  ــئ ذل ــى أعمغ ــا، سط ــرام ظاائةع ــئ واتا اظاثابغ
وإحــساع  خغــئ  طــظ  غسطغــه  وطــا  الُمظَةــج 
لاعظــج، لضــظ ذلــك ق غضفــغ لغثــرج الئــقد طــظ 
والسغاجــغئ،  الثجــاعرغئ،  المرّضئــئ:  أزطاعــا 
تســرف  لــط  طــا  واقجاماسغــئ؛  واقصاخادغــئ، 
اجــاصرارا تضعطغــا غاغــح الافــّرغ  لتــض المحــضقت 
ــا  ــظ تثرغةغ ــئ طســاثاطئ تدم ــا طسالة وطسالةاع

تتصغص الاعازظات المالغئ واقصاخادغئ.
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إن ضض اقظاثابــات الاــغ سرشاعــا تعظــج طظــث 
جــظئ ٢٠١١، وطا اتســمئ به طظ ظجاعئ وحفاشغئ 
شــغ السمــعم، لــط تضــظ ضفغطــئ باتصغــص ا�صــقع 
 ) اظاثابــات  ضض  بســث  أظــه  بــض  اقصاخــادي؛ 
٢٠١١، و ٢٠١٤، و٢٠١٩) تظتــثر الئــقد فجــعأ 
طمــا ضاظــئ سطغــه شــغ جمغــع المآحــرات، وضأظــه 
بمــئ جعــئ تئــثل ضض طــا شــغ وجــسعا لةســض 
الاعظســغغظ غغأجــعن طــظ الثغمصراذغــئ وآلغاتعــا 
سطــى  وتــثاول  تــر،  وتظاشــج  (اظاثابــات، 
ــا  ــض ط ــعا بمب ــص ظم ــا ق تتصِّ ــا أظع ــط...)، بم التض
ــص زطــظ اقجــائثاد، وق ُتِاغــح رغــثا شــغ  تتصَّ
السغــح، ووشــرة شــغ ا�ظاــاج، واظثفــاض شــغ 
ــط  ــإ فظخــار الظزــام الصثغ ــا غطغ افجــسار طبطم
ــئ"  ــب طرجسغ ــا ضـ"ظاائ ــر بع ــا، والافاخ ــر بع الاثضغ

اجاتال سطى الُسطط الةثغثة تتصغصعا.

الثغمصراذغــئ  وإذا ضاظــئ اقظاثابــات وا�لغــات 
تخغطاعــا طــا تسغحــه الئــقد الغــعم طــظ طآحــرات 
ــقد  ــّثد جــغادة الئ ــئ تع ــئ طجرغ ــئ واصاخادغ طالغ
واجــاصقلعا التصغصــغ؛ شــإن الســآال ُغطــرح ســظ 
وافتــجاب  التضعطغــئ  العغؤــات  طســآولغئ 
ــرة شــغ  ــظ والصــعى المآب السغاجــغئ وضض الفاسطغ
التالــئ العذظغــئ الراعظــئ ســظ طــا آل إلغــه العضــع 
طــظ تــأّزم حــاطض وتراجــع لــضض المآحــرات؟ شعــض 
طــظ افجــطط إلصــاء ضض المســآولغئ سطــى طــظ 
ــظ  ــاب سم ــع التس ــط؟ وغرش ــئ التض ــغ دّش ــط ش ع
ــط  ــع تض ــعم ع ــج الغ ــط تعظ ــعاعط أم أّن تض ج
جماســغ وطةامســغ بالدــرورة، ولــضض ظخغــإ 
أو  التطــعل  تصثغــط  شــغ  المســآولغئ  طــظ 

تسطغطعا؟ 

٢. مســـــؤولية الـــــفاعلـــــــين 
ــق  ــة وأف ــن ا�زم ــيين ع الرئيس

تجاوزها:

المســاظثة  السغاجــغئ،  لفتــجاب  غمضــظ  ق 
ولطظاحــطغظ  لعــا،  المسارضــئ  أو  لطتضعطــئ 
السغاجــغغظ والفاسطغــظ شــغ ضض عغــاضض المةامــع 
تــأزم  طآحــرات  تــعل  غافصــعا  ق  أن  المثظــغ 
العضــع شــغ الئــقد وســظ تتثغــث دصغــص لمزاعــر 

لمزاعــر الاــأزم والمســآولغئ سظــه. شئــثل الطةــعء 
افذــراف  وراء  واقخطفــاف  اقجــاصطاب  إلــى 
ا�صطغمغــئ والثولغــئ، وجــإ الاســاؤل ســظ أجــئاب 
ــغ  ــظ السغاجــغغظ ش ــال الاعاخــض بغ اظســثاد طة
تعظــج، تاــى غاســظى احــاراضعط شــغ السمــض 

وبالاالغ شغ خغاغئ التض.

افذــراف  لاائــادل  طبــال  طــظ  أضبــر  عظــاك 
السغاجــّغئ اقّتعاطــات بثخــعص طســآولغاعا ســظ 
الصطغســئ بغظعــا، وســظ أجــئاب تسطغــض الظحــاط 
شالتــجب  غغــره،  أو  الئرلماظــغ  أو  اقصاخــادي 
ــئ  ــى ذاول ــعس إل ــخ الةط ــر غرش ــاعري الت الثج
تــعار تحــارك شغعــا ترضــئ الظعدــئ، بثســعى أظعــا 
الثغمصراذــغ  والاغــار  إخعاظغــئ،  خطفغــئ  ذات 
ــعن  ــئ غرشد ــج الةمععرغ ــسإ ورئغ ــئ الح وترض
إحــراك "المفســثغظ" شــغ التــعار، وذلــك شــغ 
ــثي تتــعم تــعل  ــج ال ــإ تعظ ــح لتــجب صط تطمغ
ــعرة  ــاء بخ ــمعا الصد ــط غتس ــئعاٌت ل ــه ح رئغس
جطغــئ. وائاــقف الضراطــئ غــرى أن قتتــاد الحــشض 
جــجءا طــظ طســآولغئ تفحــغ طزاعــر الفســاد، 
(تــجب  الرئغــج  أظخــار  غطاصــغ  ذلــك  طصابــض 
ــاعري  ــجب الثج ــع الت ــسإ) ط ــئ الح ــار وترض الاغ
ــغ  ــئ ش ــئ ا�سقطغ ــات المظزعط ــر وجــض طضعظ الت
تةرغــط ائاــقف الضراطــئ وسجلــه باعمــئ طمارجــئ 
ــاع ســظ ا�رعــاب. وظفــج طزاعــر  ــش والثش السظ
الةئعــئ  طضعظــات  ترشسعــا  وا�صخــاء،  الظفــغ 
الظعدــئ،  تةــاه  المظتطــئ  الغســارغئ  الحــسئغئ 
بطسغــث  حــضري  الحــعغثغظ  باغاغــال  واتعاطعــا 
ــادرة  ــر خ ــات غغ ــغ اتعاط ــغ، وع ــث براعم وطتم
ســظ الصدــاء. إن شــرز الصــعى السغاجــغئ لئسدعــا 
غســمح  وق  ا�صخــاء  سطــى  طئظــغ  شــرز  عــع 
ــغ  ــراك ش ــا لقح ــئ الثظغ ــع افرضغ ــض وع بالاعاخ

خغاغئ التطعل. 
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ضان الفــرز شــغ اظاثابــات ٢٠١٩، اطاــثادا لمسرضئ 
الاظاشــغ جــابصئ الثضــر، لثلــك شــإن المسرضــئ 
تشغغــر  طــع  تاــى  افدوات  بظفــج  ضاظــئ 
الحــثخغات. لصــث ضحــش شحــض تحــضغض تضعطــئ 
تئغــإ الةمظــغ، بــط الســصعط الســرغع لتضعطــئ 
ــار  ــعال اخاغ ــج طظ ــرار ظف ــاخ؛ وتض ــاس الفثف إلغ
خغــار  أّن  المحغحــغ،  عحــام  تضعطــئ 
لطثغمصراذغــئ لــط غضــظ ضمــظ أولعغــات طحــروع 
الرئغــج صغــج جــسغث، وق الةعــات المســاظثة 
الاــغ  العســغ"(٣)  شـ"تالــئ  لمحــروسه. 
شــغ  جــسغث  الرئغــج  شــعز  بســث  اظاحــرت 
ــإ  ــا ق تظاس ــظ أظع ــا تئّغ ــرسان ط ــات، ج اقظاثاب
ــا  ــغ طسالةــئ طحــاضطه، فن ط فتــقم الحــئاب ش
غثســع لــه الرئغــج بســث ذلــك غاظاصــخ طــع 
الاةربــئ  وغســاعثف  التجبغــئ،  الاسثدغــئ 
الثغمصراذغــئ، بحــسارات جــمسظا سظعــا لسصــعد 
شــغ الةــارة الحــرصغئ لاعظــج، دون أن تمبــض 
بــضض  لطغئغــا  إصقســا  الحــسارات  تطــك 
ا�صــقع  لعــا  غمضــظ  شضغــش  برواتعــا. 
ــئ  ــئ وصط ــاضطعا الخرغت ــرة طح ــع ضب ــج ط باعظ

طعاردعا المااتئ؟

تالــئ  البــقث  الرئاجــات  بغــظ  الظــجاع  غئــثو 
غصــعم  شالرئغــج  طسالةاعــا،  غاســّثر  جــرغالغئ 
ــات عــع  ــاعرغئ، شــغ ظجاس ــام المتضمــئ الثج طص
ذــرف شغعــا؛ ورئغــج التضعطــئ غخســإ سطغــه 
غّسغظــه  رئغــج  بغــظ  طاعازظــئ  سقصــات  بظــاء 
بصخــث أن غثغــظ لــه بالــعقء، طصابــض أغطئغــئ 
ــى أن ق  ــئ سط ــئ التضعط ــه لرئاج ــئ تعخط برلماظغ
غاتــّعل إلــى خخــط لعــا بــض تاطــض لئرظاطــب 
سمطعــا، وعــغ طسادلــئ غخســإ التفــاظ سطغعــا 
طعازغــظ  بغــثه  لمــظ  الضفــئ  ترجــح  أن  سطــى 
الصــعى. أطــا افذــراف التجبغــئ الرئغســغئ شعــغ 
تةــث خسعبــئ شــغ بظــاء تعاشصــات طســاثاطئ، 
وتصثغــط  المائــادل،  الاظــازل  سطــى  تصــعم 
المخطتــئ الساطــئ، بــثل الظــجوع إلــى تسطغــض 
إلــى  ذلــك  أشدــى  ولــع  وإشحــاله،  المظاشــج 
ــاد  ــالعا؛ فن تخ ــئ وإشح ــاضض الثول ــض عغ تسطغ
ذلــك غاتّمطــه المةامــع الاعظســغ بفؤاتــه العّحــئ 

والدسغفئ.

طصابــض ذلــك شــإن الاتحــغث التجبــغ والاظــازع 
السغاجــغ، والامّســك الحــضطغ بالخقتغــات(٤)، 
ــج  ــئ لغ ــاسمارغئ وإصطغمغ ــعى اج ــاصعاء بص واقج
طــظ طخطتاعــا وتــثة الئــقد وطظاساعــا؛ ق غــآدي 
السعــثة  شاعــثر  العضــع،  تأزغــط  لمجغــث  إّق 
اقظاثابغــئ الئرلماظغــئ والرئاجــغئ التالغــئ، ق شــغ 
طسالةــئ طحــاضض الاعظســغغظ، بــض شــغ تأبغــط 
شــغ  لئســخ.  بسدعــا  السغاجــغئ  افذــراف 
المظاخــات، ق سةــإ أن تثشــع الحــسإ الاعظســغ 
تثرغةغــا ظتــع شصــثان البصــئ شــغ ضض المســآولغظ 
وشــغ جــض طمبطــغ الطغــش السغاجــغ، تغــث ق 
ضمــظ  المعاذظغــظ  طحــاضض  تــّض  تئــثو 
ــغ ضض  ــعن ش ــأ المعاذظ ــك غافاج ــط. لثل أولعغاتع
ــى  ــصطئ سط ــئ، طس ــثخغات سرضغ ــات بح اظاثاب
اجــاراتغةغئ  ضثغــارات  ق  السغاجــغئ،  الســاتئ 
ق  أجظــثات  وشــص  ُغســصطعن  عــط  بــض  لعــط، 
ــات، وق  ــات والخسعب ــئ افزط ــا بمسالة ــئ لع سقص
شــعات  بســث  إق  الاعظســغعن  لتصغصاعــا  غظائــه 

افوان.

ولغــج أدّل سطــى ذلــك طــظ أن التغــاة السغاجــغئ 
ــضام  ــضطغ فت ــع الح ــثار بالاطعغ ــج، ُت ــغ تعظ ش
ــاء  ــار رؤج ــغ اخاغ ــك ش ــّرر ذل ــث تض ــاعر، وص الثج
الةمظــغ،  (تئغــإ  افخغــرة  البــقث  التضعطــات 
المحغحــغ).  وعحــام  الفثفــاخ،  وإلغــاس 
شُأجــِصطئ تضعطــئ الةمظــغ رغــط ضض الاعاشصــات 
والارضغــات المائادلــئ، وعــع طــا جســض جــصعذعا 
غئــثو طــظ تثبغــر افتــجاب المضعظــئ لفغطئغــئ 
تغظعــا، وغغــر بسغــث ســظ رغئــئ الرئغــج شــغ أن 
تســعد لــه خقتغــئ اخاغــار رئغــج التضعطــئ. وصــث 
ــئ  ــه ذغط ــّغر تضعطا ــاخ ، وج ــاس الفثف ــر إلغ ظع
شاــرة وجــعده الصخغــرة، بمساغغــر العزغــر افول 
شــغ الظزــام الصثغــط، ودون الاــجام تصغصــغ بــروح 

دجاعر ٢٠١٤.

 وصــث ُأطِطغــئ اقجــاصالئ سطــى الفثفــاخ تغــظ 
تأّضــث الرئغــج أن جــتإ البصــئ طظــه طــآق تامغــا. 
وصــث آلــئ افطــعر ظتــع اخاغــار الســغث عحــام 
ــغ    ــئ ش ــئ بالب ــئ تضعط ــتا لرئاج ــغ طرح المحغح

ا�زمـــــــة االقتـــــــصاديـــــــة   .١
والسياســـــــية الـــــــمالمـــــــح 

والتجليات:

طةامساتعــا  تةســض  أن  البــعرات  ذئغســئ  طــظ 
طّغالــئ لقساصــاد أظعــا أصــعى طــظ الثولــئ، بمــا 
أظعــا بــارت سطــى خغاراتعــا وأدائعــا، وعــغ تظحــث 
تشغغرعــا وتطعغسعــا ظتــع إرادة الفؤــات المآطظــئ 
الثولــئ  اضطــرت  وصــث  وطخالتعــا.  بالاشغغــر 
الاعظســغئ لفســض طــا ترغــثه حــرائح طــظ المةامــع 
تتــئ ذائطــئ الدشــط الحــسئغ، لضــظ بفعضعغــئ 
بثلــك  شأّجطــئ  افولعغــات،  ترتغــإ  سّططــئ 
اجــاتثاث شــرص السمــض لخالــح تتســغظ وضــع 
طــظ عــط غسمطــعن. ضمــا سمــث بســخ السغاجــغغظ 
الظمــع  ظســص  وإغصــاف  ا�ظاــاج  تسطغــض  إلــى 
لاتمغــض الثخــعم السغاجــغغظ وزر "شحــطعط شــغ 

التضط".

وصــث زادت جائتــئ "ضعشغــث-١٩" العضــع تسصغــثا 
وتســئئئ باراجــع اصاخــادي غغــر طســئعق. تحــغر 
تصثغــرات خظــثوق الظصــث الثولــغ إلــى اظضمــاش 
إجمالــغ لطظاتــب المتطــغ التصغصــغ بظســئئ صثرعــا 
عئــعط  أضئــر  وعــع   ،٢٠٢٠ ســام  شــغ   ٪٨,٢
اصاخــادي حــعثته تعظــج طظــث اجــاصقلعا. ضمــا 
قطج طسثل الئطالئ ظسئئ ١٦,٢٪ شغ ظعاغئ جئامئر 
الفــارط، وتصطخــئ شــرص تحــشغض السمــال ذوي 
ــئ  ــاء وشؤ ــظ الظس ــئ ط ــئ، خاخ ــارات الماثظغ المع
ــظ  ــطئ ط ــغ جطس ــك ش ــّئإ ذل ــث تس ــئاب، و ص الح

اقضطرابات اقجاماسغئ.

وطــظ طزاعــر افزطــئ اقصاخادغــئ (١) أن إغرادات 
طــظ  بـــ٦٥٪  عــعت  التغــعي  الســغاتئ  صطــاع 
صغماعــا اقجمالغــئ (٧٤٦ ططغــعن دوقر)، بغظمــا 
اظثفخ سثد الســعاح بـ ٧٨٪ جــظئ ٢٠٢٠، وعغ 
تراجســات تادة بمفسعل جائتئ "ضعشغث-١٩". ضما 
ــإ  ــغ غة ــاتصئ الا ــعن المس ــغ  الثغ ــّثر إجمال غص
دغظــار  ططغــار  بـــ١٦  الســام  عــثا  جــثادعا 
(تعالــغ ٥,٩ ططغــارات دوقر) بارتفــاع غظاعــج ١١ 
ــارات دوقر) طصارظــئ  ــار (تعالــغ ٤ ططغ ــار دغظ ططغ
الظصــث  غظئــه خظــثوق  الســابصئ. ضمــا  بالســظئ 
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أصــض طــظ جــظئ، بظفــج آلغــئ اخاغــار جــطفه، وتغــظ 
بشغــر  الــعزاري  شرغصــه  الةثغــث  المرحــح  اخاــار 
أغطئغــئ  ســظ  بتبــا  جــسغث  الرئغــج  تعجغعــات 
برلماظغــئ تدمــظ اجــاصرار تضعطاــه، تشّغــر المعصــش 
ــه  ــئ فظ ــح إجــصاط المحغحــغ أولعغ ــا، وأخئ جثرغ
"خــان أطاظــئ الرئغــج". لصــث ضان اتاــرام طصادغات 
الثجــاعر، وســثم الاقســإ بمساغغــر تسغغــظ رئغــج 
ــظ  ــغ طظاجــئاغظ طااالغاغ ــرر ش ــثي غاض ــئ ال التضعط
أطــرا طااتــا، وعــع طــا ضان غةظــإ الئــقد تــّثة طــا 

تمّر به طظ أزطات. 

ولــط تثفــغ المظزمــات اقجاماسغــئ صطصعــا طــظ 
اجــامرار اظســثاد أشــص افزطــئ، تغــث أضــث  افطغــظ 
الســام لقتتــاد الســام الاعظســغ لطحــشض، ظعرالثغــظ 
الطئعبــغ، سطــى ضــرورة تظزغــط تــعار وذظــغ، 
ــض الرؤجــاء  ــاء السغاجــغغظ؛ وتّم ــضض الفرص غّاســع ل
البقبــئ طســآولغئ افزطــئ الاــغ تسغحــعا الئــقد. 
السغاجــغ  الةمســغ  السصــض  أّن  ُغزعــر  طــا  وعــع 
إلــى  تاجــئ  شــغ  التجبــغ،  وخاخــئ  الاعظســغ، 
لماططئــات  غســاةغإ  تاــى  سمغصــئ،  طراجســات 
طسالةــئ طســاثاطئ لفزطــئ. وُغــثرك أن الاعاشــص 
عــع ذرغصــئ الاســعغئ افجــطط سمــق بصاســثة الربــح 
المحــارك، بــثل الاســطغط بةئرغــئ الربــح والثاجــرة 

ِوشص طا تمطغه طعازغظ صعى الاظاشج والخراع.

ــئ  ــئ التالغ ــط افزط ــئ تفاص ــج ذغط ــُض تعظ ــط تث ول
ضض  حــمطئ  ضئغــرة،  دبطعطاجــغئ  ترضغــئ  طــظ 
المسظغغــظ بعــا، والمظحــشطغظ باثاسغاتعــا؛ شصــث سّئــر 
باعظــج  افطرغضغــئ  الماتــثة  العقغــات  جــفغر 
المســار  دســط  ضــرورة  ســظ  بطــعم،  دوظالــث 
الثغمصراذــغ الاعظســغ، ودســئ دراجــئ خــادرة 
ــغ  ــج ضارظغش ــقم وطرض ــغ لطس ــث افطغرض ــظ المسع س
ا�دارة افطغرضغــئ الةثغــثة إلــى اسامــاد طصاربــئ 
إلــى سمــض خظــثوق  افذــراف تســاظث  طاســثدة 
الظصــث والئظــك الثولــغ وإلــى الاظســغص طــع أوروبــا 
ــاوز  ــى تة ــج سط ــاسثة تعظ ــى طس ــسغ إل ــغ الس ش

أزطاعا اقصاخادغئ التالغئ" (٥).

ــظ أن طثــاض افذــراف  ــث تئّغ ــئ، لص ــغ التخغط ش
الثاخطغــئ ق طتغــث لــه ســظ طسالةــئ العاصــع بــروح 
جماسغــئ طعمــا ذفتــئ اقخاقشــات، فن طصاربــئ 
افطرغضغــئ  ا�دارة  وخاخــئ  الثولغــئ  افذــراف 
الةثغــثة، ق تصــعم سطــى إجــصاط تطــعل خارجغــئ 
غغــر طاعاشصــئ طــع الصعاجــط المحــارضئ فعــط 
الصعى العذظغئ الاعظســغئ. شضغش ظاعصع طســارات 

تّض افزطئ الاعظسغئ ؟

المــــــحتملة  المســــــارات   .٣
ومنافذ الخروج من ا�زمة:

أشرزتــه  طــا  تثاــجل  الغــعم  تعظــج  أزطــئ  إن 
ــرة طــظ طثــاض، وخــراع  الســظعات السحــر افخغ
إرادات لاصرغــر العجعــئ المســاصئطغئ لاعظــج طــظ 
واخاغاراتعــا  الاظمــعي،  طظعالعــا  تغــث: 
سطــى  تدــع  اخاغــارات  وعــغ  اقصاخادغــئ؛ 
اجــاظجاف  ظمــط  اجــامرار  طصئعلغــئ  المتــك: 
ــئ  ــه التصئ ــا خّطفا ــى إرث ط ــئ سط ــروات العذظغ الب
دولــئ  طتاشزــئ  و  الفرظســغ،  اقجــاسمار 
ــك العضــع، دون أن ُتثخــض  ــى ذل اقجــاصقل سط
سطغــه تسثغــقت جععرغــئ. شتاــى طضاجــإ الةــقء 
ــر  ــا افب ــط غضــظ لع السســضري والةــقء الجراســغ ل
ــى  ــئ الفرظســغئ سط ــظ لطعغمظ ــص؛ فن الامضغ السمغ
اقصاخــاد الاعظســغ، لــط تاصطــص رغــط تشّغــر 
الفرظســغئ،  الســغطرة  شاجــامرت  المســمغات، 
الــثي  افوروبــغ  التدــعر  ضمــظ  واظثطةــئ 
الاةــاري  الائــادل  الظســئئ افضئــر طــظ  غتاضــر 
لاعظــج وطــظ اظاخــاب طآجســاتعا اقصاخادغــئ، 

ضاجامرار قطاغازات التصئئ اقجاسمارغئ.  

 إن افزطــئ التالغــئ طعمــا وصــع اقخاــقف شــغ 
الاشغغــر  ضطفــئ  تثاــجل  ذئغساعــا،  تتثغــث 
ــر  ــظ طثاذ ــه ط ــا شغ ــغ، بم ــال الثغمصراذ واقظاص
الثاخطغــئ  المعغمظــئ  صــعى  بمخالــح  المســاس 
عغمظــئ  صــعى  طــع  المعضعســغ  وتتالفعــا 
خارجغــئ، وتصــاوم الصعتــان طســا ضض تشغغــر لثلــك 
اقغاغــاقت  ذلــك  اصادــى  ولــع  العاصــع 

والاخفغات.
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لثلــك شــإن طــا تسغحــه تعظــج عــع شــغ جععــره 
طثــاض اقظاصــال الــثي لــط تصطــع شغــه طــع 
طقطــح "وضسعــا الســابص" ولــط تاعخــض بســث 

إلى بظاء "ظمعذجعا المظحعد".

سطــى  الاسعغــض  تصادــغ  اقظاصــال  وجــغرورة   
التــعار واقباــضار والاصغغــط  والمحــارضئ شــغ بظــاء 
جماســغ، ُغفدــغ تثرغةغــا إلــى تشغغــر المســادقت، 
وشــص طــا تمطغــه ا�رادة العذظغــئ طــظ حــروط 

السغح الةماسغ المحارك.   

ضض  لــه  تاثاســى  لتــعار  افطبــض  والخغشــئ 
العذظغــئ،  والمآجســات  التجبغــئ،  افذــراف 
والمظزمــات الضئــرى، دون حــروط طســئصئ وق 
أبعغــئ طفرذــئ. شاقجــابظاء طــظ المحــارضئ باسّطــئ 
الثغــارات  أو  السظــش،  طمارجــئ  أو  الفســاد، 
الئراطةغــئ، ق غمضــظ الصئــعل بــه إق إذا طــا اجــاظث 
إلــى أتــضام صدائغــئ. والثســعة �حــراك الحــئاب 
شــغ التــعار، بمثاطــش طســاعغاتعط وجعاتعــط، 
غصادــغ اخاغــار آلغــئ تمبغطــه، بخغــس سمطغــئ 
شــغ غغــاب طآجســئ  ظاجســئ، وغغــر طعجَّعــئ، 
حــئابغئ جاطســئ وطظاَثئــئ غمضــظ اخاغــار الحــئاب 

المرحتغظ لطتعار طظ بغظ أسدائعا.

صــثر  لغســئ  الراعظــئ  افزطــئ  تــّثة  إن 
ــثا شــإن الثــروج طظعــا غصادــغ  الاعظســغغظ، ل
افطظغــات  سطــى  ُتئظــى  ق  لاخرغفعــا،  رؤغــئ 
وإظمــا سطــى الممضظــات، وعــغ تفاــرض الاــثّرج 
طــظ  اظطقصــا  التــض،  طســارات  ســرض  شــغ 
ــعق  ــاز، وخ ــئ لقظة ــغ الصابطغ ــا ش ــا تز أوشرع

إلى أضبرعا سسرا وتسصغثا.

١-تةمغــث الثــقف: غصــعم سطــى صــرار إسفــاء أي 
المخالــح  بادــارب  الماعمغــظ  الــعزراء  طــظ 
وتسعغدعــط بــعزراء آخرغــظ، إذا طــا بئــئ ترجغــح 
اقتعاطــات بظــاء سطــى تأضغــثات صدائغــئ جازطــئ، 
وغفدــض أن غثدــع عــثا التــّض لمــثاوقت التــعار 

العذظغ والمخادصئ سطغه. 

٢- تثوغــر الثــقف: غصــع الاحــاور سطــى اجــاصالئ 
رئغــج التضعطــئ، بســث اقتفــاق سطــى الصطــع طــع 
ذرغصاــه المئعمــئ شــغ اخاغــار الحــثخغئ افصــثر 
ُتسامــث  طساغغــر  وخغاغــئ  التضعطــئ،  لاحــضغض 
لطشــرض. سطــى أن غضــعن اقخاغــار طظســةما طــع 
الاــغ  المتامطــئ  الئرلماظغــئ  افغطئغــئ  ظعسغــئ 

تدططع باظاثاب المرحح  وتجضغاه. 

٣-تخاســث الخــثام: جــتإ الئرلمــان البصــئ طــظ 
افضبــري  لطتــجب  افولعغــئ  لاســعد  التضعطــئ، 
لغرحــح رئغســا جثغــثا التضعطــئ. غفدــض شــغ 
ــا  ــإ اتئاسع ــات العاج ــط الارتغئ ــئ ضئ ــثه التال ع
طــظ أجــض ضمــان افضبرغــئ المســاظثة لطتضعطــئ، 
ــح  ــه طظ ــى أجاج ــظث سط ــض ُغس ــب سم ــص برظاط وش
الارضغئــئ  تضــعن  أن  غفّدــض  ضمــا  البصــئ؛ 
التضعطغــئ وبرظاطــب سمطعــا طــظ طثرجــات التــعار 
ــئ  ــاس طسالة ــه افج ــعن عثش ــثي غض ــغ ال العذظ
السغاجــغئ  بأبسادعــا  الراعظــئ  افزطــئ 

واقصاخادغئ واقجاماسغئ.

٤-الثغــار المآجض (خغــار ا�ظصاض): تظزغط تعار 
ــط  ــرى تع ــات ضئ ــراء طراجس ــض إج ــظ أج ــاطض ط ح
شغعــا:  بمــا  الثجــاعرغئ  المآجســات  اجــاضمال 
تحــضغض المتضمــئ الثجــاعرغئ، وعغؤــئ ا�ســقم؛ 
ســقوة سطــى تظصغــح الصاظــعن اقظاثابــغ، ووضــع 
ا�راء،  وجــئر  لقحــعار  المظزمــئ  الصعاظغــظ 
وضعابــط تمعغــض افتــجاب. والاعخــض إلــى خغــس 
الســطط  بغــظ  والاظســغص  الاضاطــض  تدمــظ 
ــس  ــّثر خغ ــث تس ــئ. سظ ــات الثول ــش طآجس وطثاط
البصــئ  اظســثام  وتعاخــض  المحــارك  السمــض 
وتسطغــض سمــض طآجســات الثولــئ تصــع الثســعة 
وتحــرغسغئ  رئاجــغئ  اظاثابــات  تظزغــط  إلــى 

جابصئ فواظعا. 
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خاتمة

غثاطــش  ق  البــعرة،  طــظ  جــظعات  سحــر  بســث 
تأخــث  ق  طحــضقتعط  أن  سطــى  الاعظســغعن 
ذرغصعــا إلــى التــّض شــغ آجــال طظزــعرة؛ ولضظعــط 
طســآولغئ  جــغتمطعظعط  سمــظ  غافصــعن  ق 
ــأن المســآولغئ  شحــطعط، وعــع اخاــقف غعتــغ ب
لطتــعار  والثســعة  ســثة.  أذــراف  تاصاجــمعا 
سطــى  ولطاعاشــص  التطــعل  قجاــراح  ضمظعــاج 
بمصــثرات  طــا  جعــئ  تســافرد  ق  أن  ضماظــات 
ــك المصــثرات.  الئــقد وبطرغصــئ الاخــرف شــغ تط
سطــى أن الــثرس افعــط شــغ الاساطــض طــع افزطــئ 
لغــج  بافجظئــغ  اقجــاصعاء  أن  عــع  التالغــئ، 
الثغــار افطبــض لظةاســئ التطــعل واجــاثاطاعا، غغــر 
أن افجظئــغ لغــج الشرغــإ ســظ وذظــك شتســإ، 
أبظــاء  الغــعم غمضــظ أن غساحــسره  شاقغاــراب 
العذــظ العاتــث تةــاه بسدعــط، ظاغةــئ الصطغســئ 
الظفســغئ والبصاشغــئ، شــغ غغــاب تمارغــظ تثوغــإ 
أن  قتزــعا  وتفعمــه.  ا�خــر  بفعــط  اقخاــقف 
رطجغــئ دوره  شــغ  الاعظســغغظ  صــثوة  الرئغــج 
سظــه،  المثاطفغــظ  ســظ  غاضطــط  تغــظ  الةاطــع، 
غاضطــط بطشــئ تربغــئ غســاسغر شغعــا المظخــات 
ــه  ــج غرطعظ ــثو الرئغ ــش. وطظاص ــقت الصثائ وتاط
بظفــج السغــار طحــضضغظ شــغ ضض طــا بــثر طظــه. 
واجــاسارة خــعرة الرئغــج وطــظ غثاطفــعن طســه 
عــغ خغــر طبــال لقسائــار فن تصطغــص العــعة 
بغــظ المثاطفغــظ طــظ الاعظســغغظ، واقجــاساظئ 
بالتــعار العذظــغ لطعخــعل لطصعاجــط المحــارضئ 
بغظعــط. الــثرس افعــط عــع أن التــعار غةــإ أن 
ــعار  ــح المحــارك، شئالت ــئ لطسغ ــى آلغ ــعل إل غات
ظعّذــظ أظفســظا سطــى اقجــاماع إلــى طــا عــع 

طثالش لظا. 

واقخاــقف ق غضــعن طــثاره شصــط المساصــثات 
ــر رجــعخا وتسصغــثا. بــض  واقتةاعــات فظعــا افضب
والثغــارات  التطــعل  تظعغــع  إلــى  لظاعجــه 
لطمحــضقت الاــغ ظسغحــعا، تاــى غضــعن الاظاشــج 
شــغ طــظ غصــثم بــراءة اقخاــراع المقئمــئ لتاجــئ 
أو غــرض أو طخطتــئ شــغ في حــأن طــظ حــآون 
التطــعل  اخاــراع  شــغ  ا�بــثاع  إن  التغــاة. 
لطمحــضقت الاــغ غعاجععــا طةامسظــا عــغ طةــال 
ــظ  ــج بم ــاءات تعظ ــظ ضف ــغ بغ ــج التصغص الاظاش
تطــك  شفــغ  لثلــك  جغاجــغغظ،  طــظ  شغعــط 
اقخاراســات غةــإ أن غاظاشــج الاعظســغعن وشــغ 
سئــر  الصخــش  أطــا  السغاجــغغظ.  طصثطاعــط 
طظخــات الاعاخــض اقجاماســغ، أو سئــر المظابــر 
الختفغــئ أو سئــر الثطــإ الرئاجــغئ، شصــث ضّض 

طظعا الاعظسغعن وططعا.
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٢. روغارز: 
تارغت الاخفح ٢١ طارس ٢٠٢١.

الحــئاب،  البــعرة لخالــح  لعســعد  بالســعدة  الحــئاب اجائحــارا  "تالــئ وســغ" تمطــئ أذطصعــا   .٣
وتمزعرت شغ تمقت تظزغش الئقد وتجغغظعا بروح وذظغئ جاطسئ.
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تارغت الاخفح ٢١-٣-٢٠٢١.
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