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 مقدمة 

مايو/أيار   شهر  المهمة   2022حفل  واالقتصادية  السياسية  األحداث  من  بعدد 

 سواء على النطاق اإلقليمي أو الدولي. 

في محورنا السياسي، تتناول "الحالة العربية" الحدث األبرز الشاغل للرأي العام  

الشهر، وهو اغتيال الصحفية في قناة الجزيرة اإلقليمي، والدولي كذلك، خالل  

 اإلخبارية شيرين أبو عاقلة، برصاص االحتالل اإلسرائيلي. 

ويأتي ذلك الحدث تزامنا مع توترات متعاقبة تشير إلى احتمالية تصعيد مرتقب  

 بين الشعب الفلسطيني ومقاومته من جهة، والكيان المحتل من جهة أخرى. 

لة الفاشلة القتحام العاصمة الليبية، طرابلس، من قبل  كما يناقش التقرير المحاو

فتحي باشاغا رئيس الحكومة المعين من قبل مجلس نواب طبرق، لكن حكومة  

الوحدة الوطنية الحاكمة لطرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تصدت للهجوم ما  

الشرعي  وتنازع  الخالف  حالة  بذلك  لتستمر  سريعا.  القتال  انتهاء  في  ة، ساهم 

 السائدة على الساحة الليبية منذ مطلع العام. 

االنتخابات   أنجزت  حيث  لبنان،  في  االنتخابي  المشهد  بالتحليل  تناولنا  كذلك 

البرلمانية، وأسفرت النتائج عن خسارة "حزب اهلل" العديد من مقاعده، ومن جانب  

تلك    آخر، اتسعت رقعة المستقلين في المجلس النيابي. ويحاول التقرير مناقشة

 النتائج وأسبابها وتأثيرها على المستقبل السياسي في البالد. 

وختاما للمحور السياسي، يستعرض التقرير األسماء المرشحة لوالية عهد أبوظبي  

 عقب وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وتولي شقيقه محمد حكم البالد.

ية التي  أما في السياسة الدولية والمنطقة، فسنستعرض عددا من اآلثار السلب

عقوبات   من  تبعه  وما  ألوكرانيا،  الروسي  الغزو  جراء  العربية  بالمنطقة  تلحق 

 أميركية أوروبية على الروس.  

الرئيس   يحاول  العالم،  في  والغاز  الحبوب  مصدري  أهم  أحد  روسيا  ولكون 

فالديمير بوتين استغالل المشهد والمساومة على الغذاء، مما يهدد بأزمة غذاء  

 رر منها منطقتنا أيما ضرر. عالمية، قد تتض



 
 

   دــريـ ــ الشــعب يـ                            

 

ويعود ذلك إلى اعتماد كثير من الدول العربية على استيراد غالب احتياجاتها من  

الحبوب والسلع اإلستراتيجية من روسيا وأوكرانيا. وقد عرض التقرير عددا من هذه  

 الدول، واآلثار الواقعة عليها. 

رض "االستقالل" التقارير وعطفا على الحرب الروسية األوكرانية وأزمة الطاقة، تع

التي نشرتها صحف أميركية عن احتمالية لقاء مرتقب بين الرئيس جو بايدن، وولي  

 . 2022العهد السعودي محمد بن سلمان، خالل يوليو/تموز 

في أنها ستكون بمثابة تحول في السياسة  -حال حدوثها-وتكمن أهمية الزيارة 

ابن سلمان، ال سيما وأن   تجاه  وانتقد األميركية  الهجوم عليه  بايدن طالما كرر 

سياساته في حملته االنتخابية وبعد توليه الحكم، وحرص على تجاهله خالل تلك  

الفترة، مع اإلبقاء على تواصل دبلوماسي بروتوكولي مع والده الملك سلمان  

 بن عبدالعزيز. 

علنها  أما في الجانب االقتصادي، فقد استعرض التقرير الخطة االقتصادية التي أ

رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، بتوجيه من رأس النظام العسكري، 

 عبد الفتاح السيسي. 

تحميل   خالل  من  السابق  لفشلها  التبرير  الحكومة  حاولت  كيف  فيها  ويبرز 

وصول  منذ  مستمر  االقتصادي  االنهيار  أن  رغم  الدولية،  لألزمات  المسؤولية 

التقرير كيف تجاهلت الخطة عددا من    . كما يوضح 2013السيسي للحكم عام  

 األسئلة المهمة المتعلقة بهيكلية االقتصاد المصري. 

يتعلق   فيما  الدولي  البنك  مجموعة  بيان  في  جاء  ما  التقرير  استعرض  وختاما، 

بلبنان، حيث هاجم البيان الطبقة السياسية الحاكمة هناك، متهما إياها بالتقاعس 

االقتصادي، اإلصالح  فرص  اقتصادية   وتفويت  خطوات  بإجراء  مطالبه  وجدد 

 عاجلة. 
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 لمحور األول: الحالة السياسية ا

الكثير من األحداث على الساحة السياسية العربية، وكان   2022شهد شهر مايو  

األبرز   الحدث  كان  وربما  العالمي.  المستوى  على  حتى  واسع،  صدى  لبعضها 

حفية الفلسطينية، شيرين الذي شغل الرأي العام خالل الشهر هو استشهاد الص

التوتر  إلى  تشير  أحداث متتابعة  يد االحتالل اإلسرائيلي، ضمن  عاقلة، على  أبو 

 المتصاعد بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني. 

باشاغا،  الذي كلفه مجلس نواب طبرق، فتحي  الوزراء  رئيس  ليبيا، حاول  وفي 

تنطلق منه حكومة الوحدة  اقتحام العاصمة طرابلس، مقر الحكم الرسمي الذي  

الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، إال أن القوات المؤيدة لألخير تصدت للهجوم،  

وانتهى القتال في ذات الليلة التي بدأ فيها، لتستمر بذلك حالة الخالف وتنازع  

 الشرعية، السائدة على الساحة الليبية منذ مطلع العام.

ابات برلمانية تعد األولى منذ االنتفاضة الواسعة  أما في لبنان، فقد ُأنجزت انتخ

النواب المستقلين، 2019التي حدثت عام   زيادة عدد  النتائج عن  . وقد أسفرت 

وخسارة حزب اهلل للعديد مقاعده. وفي هذا، نناقش نتائج االنتخابات وأسبابها 

 وتأثيرها على المستقبل السياسي للبنان.

الس على  األبرز  الحدث  كان  الرئيس وربما  وفاة  هو  الفترة،  هذه  الخليجية  احة 

مقاليد  زايد،  بن  العهد، محمد  ولي  وتولي  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  اإلماراتي، 

البلد  حكم  األخير  تولي  في  تكمن  ال  الحدث  أهمية  فإن  وبالطبع،  الحكم. 

الخليجي، ذلك أنه هو الحاكم الفعلي للبالد منذ ما يربو على عقد من الزمان، إال  

األهمية تتمثل في منصب ولي العهد الذي أصبح اآلن شاغرا. وفي هذا، تبرز   أن

المنصب، ومنها  التي قد يكون ألحدها الحظ األوفر في تولي  بعض األسماء 

خالد بن محمد بن زايد، وطحنون بن زايد، صاحب النفوذ الواسع في أروقة حكم 

  أبو ظبي. 
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 نـــي ـفلسط

خبر اغتيال الصحفية الفلسطينية الشهيرة، مراسلة  ، ذاع  2022مايو    11في صباح  

اسُتهدفت   إذ  عاقلة.  أبو  شيرين  عقدين،  عن  يزيد  لما  القدس  في  الجزيرة  قناة 

برصاصة في رأسها، وهي مرتدية زيها المخصص للصحفيين، أثناء تغطيتها اقتحام 

 1قوات االحتالل لمخيم جنين.

االهتما من  كبيرا  قدرا  االغتيال  حادثة  أسباب نالت  لعدة  والعالمي،  العربي  م 

الفلسطينية  بالقضية  وصوتها  صورتها  ارتبطت  الراحلة  أن  منها  مجتمعة. 

 وتطوراتها، خصوصا تلك التي حدثت في مدينة القدس المحتلة. 

فقد غطت "أبو عاقلة" كل األحداث المحورية التي مرت بفلسطين المحتلة بدءا 

ومرورا باالجتياح اإلسرائيلي لمخيم    2000،2بأحداث االنتفاضة الفلسطينية عام  

، والغارات والعمليات العسكرية المختلفة التي شنتها 2002جنين وطولكرم عام  

تغطية  ذلك،  آخر  وليس  المحاصر،  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  االحتالل  دولة 

 3محاوالت تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس. 

عر صحفية  أول  عاقلة"  "أبو  كانت  سجن  كذلك  إلى  بالدخول  لها  يسمح  بية 

، حيث أجرت هناك مقابالت مع األسرى الفلسطينيين  2005عسقالن في عام  

وخالل هذه المسيرة الطويلة دخلت    4الذين صدرت بحقهم أحكاما كبيرة بالسجن. 

بحدث  اهتماما  انعكس  الذي  األمر  العربية،  الشعوب  معظم  بيوت  شيرين 

 اغتيالها. 

مل "شيرين" داخل مؤسسة إعالمية لها سمعة عالمية عالوة على ذلك، فإن ع

كشبكة "الجزيرة" القطرية كان سببا في الضجة الكبيرة التي صاحبت اغتيالها،  

وخصوصا في الخارج. حيث أصدرت دول ومؤسسات عدة إدانات لحادث مقتل  

 الصحفية الفلسطينية التي تحمل أيضا الجنسية األميركية.

 
1Al Jazeera, Shireen Abu Akleh: Al Jazeera reporter killed by Israeli forces, 12 May 2022  

 https://bit.ly/3NITiuD 

 2022 أيار/ مايو 11، واالستشهاد  واإلعالم فلسطين سيرة  ...عاقلة أبو  شيرين، الجديد العربي   2

 https://bit.ly/3M5iIBi 

  2021 أيار/ مايو 22، االحتالل وجنود المستوطنين لمضايقات  تتعرض الجزيرة مراسلة  ..ممنوع جراح الشيخ  حي من االقتراب حتى- شاهد، نت  الجزيرة   3

 https://bit.ly/3M5xV5v 

 2022 أيار/ مايو 11؟، اإلسرائيلي  الجيش برصاص  اليوم استشهدت   التي أبوعاقلة شيرين  الصحفية  هي  من،  األهرام بوابة   4

 https://bit.ly/3M5yo7L 

https://bit.ly/3NITiuD
https://bit.ly/3M5iIBi
https://bit.ly/3M5xV5v
https://bit.ly/3M5yo7L
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باسم وزارة الخارجية نيد برايس، على حسابه في  ففي واشنطن، غرد المتحدث  

لفتح   داعيا  عاقلة"،  أبو  مقتل  بشدة  وندين  العميق  بالحزن  "نشعر  قائال:  تويتر، 

  5تحقيق فوري ومحاسبة الجناة. 

من جانبه، كتب السفير البريطاني لدى دولة االحتالل، نيل ويغان، في تغريدة:  

المأساوية"،   للوفاة  للغاية  حزين  وشامل "إنني  "سريع  تحقيق  فتح  إلى  داعيا 

باإلضافة إلى تصريح جاء على لسان متحدثة الحكومة البريطانية في   6وشفاف"، 

إفريقيا، روزي دياز، حيث قالت: "صدمني وأحزنني خبر   الشرق األوسط وشمال 

 7مقتل أبو عاقلة". 

" بمقتل وبدورها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان عن "صدمتها الشديدة

كما قال وزير خارجية هولندا،    8أبو عاقلة، داعية لفتح تحقيق شفاف في الحادثة.

فوبكه هوكسترا، إنني "مصدوم من الوفاة المأساوية لصحفية الجزيرة شيرين  

الخطيرة"   "الحوادث  أن  اإلسبانية،  الخارجية  أكدت  جانبها،  ومن  عاقلة".  أبو 

 9"التحقيق فيها وتوضيحها".المتعلقة بمقتل أبو عاقلة يجب 

أضف إلى ذلك ما صدر عن مؤسسات وهيئات دولية وعربية من إدانات للجريمة،  

كمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، ومتحدث السلك الدبلوماسي في  

االتحاد األوروبي، مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط تور 

و الدولية، والمعهد الدولي للصحافة، ومنظمة التعاون وينسالند، ومنظمة العف

 10اإلسالمي، والجامعة العربية.

 

 

 
5The Official Account of Ned Price, A Tweet on Shireen Abu Akleh’s Killing, 11 May 2022  

 https://bit.ly/3zhJQtY 

6The Official Account of Neil Wigan, A Statement A Tweet on Shireen Abu Akleh’s Killing, 11 May 2022  

 https://bit.ly/3NNOPXG 

7Al Jazeera, Shireen Abu Akleh: Al Jazeera reporter killed by Israeli forces, 12 May 2022  

https://bit.ly/3NITiuD 

 2022  أيار/ مايو 11،  شفاف بتحقيق ونطالب   صدمة  يشكل عاقلة  أبو شيرين   الصحفية قتل :الفرنسية الخارجية األخبار  آخر،    ميديا فتح  8

 https://bit.ly/3M4L1jp 

 2022 أيار/ مايو 12، العرب  وأغضب   العالم أحزن  عاقلة  أبو  شيرين مقتل،  األناضول  وكالة  9

 https://bit.ly/3m41BFo 

   نفسه  المصدر   10
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 تمادي أجهزة أمن االحتالل في الجريمة •

ورغم أن الجريمة قد هزت الرأي العام فور وقوعها، حيث غطتها وسائل اإلعالم 

قوات  فإن  الدولية،  والمؤسسات  الحكومات  وأدانتها  والعالمية،  العربية 

 حتالل اإلسرائيلي تمادت في عدوانها.  اال

أبو عاقلة اعتداءات من قوات االحتالل خاصة تجاه حاملي   فقد شهدت جنازة 

إلى   الراحلة  بنعش  الخروج  محاولتهم  لدى  المشيعين  من  الفلسطينية  األعالم 

 خارج أسوار مستشفى القديس يوسف.  

بعد مهاجم أخرى  مرة  المستشفى  داخل  إلى  المشيعون  قبل  وتراجع  تهم من 

جنود االحتالل، إال أن ذلك لم يوقف عناصر الشرطة عن دفع المشيعين واالعتداء 

 عليهم باستخدام الهراوات، والقنابل الصوتية.

وعند محاولة بعض َمن حضر الجنازة تهدئة جنود الكيان، لم تستجب لهم القوات  

لنعش يسقط  اإلسرائيلية، وأخذت بركل حاملي جثمان شيرين عدة مرات. وكاد ا

أرضا مع استمرار عناصر الشرطة في ضرب ودفع المشيعين قبل تقويمه ورفعه 

 11في اللحظة األخيرة. 

وأمام هذا التعنت اإلسرائيلي، لم تجد دول غربية داعمة لالحتالل اإلسرائيلي ُبّدا  

  13من انتقاد أفعاله. فقد أعرب وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، في  

 مايو عن "انزعاج عميق لمشاهد مهاجمة الشرطة اإلسرائيلية الموكب الجنائزي".  

جين ساكي، صور اعتداء عناصر الشرطة    ووصفت المتحدثة باسم البيت األبيض،

المتحدة  الواليات  أن  للغاية"، مضيفة  بأنها "مزعجة  المشيعين  اإلسرائيلية على 

 12"تأسف القتحام ما كان ينبغي أن يكون مسيرة سلمية". 

والتصرف  متناسب،  غير  بشكل  العنف  "استخدام  األوروبي  االتحاد  أدان  كذلك 

جانب من  احترام  عدم  عن  ينم  في    الذي  المشاركين  تجاه  اإلسرائيلية  الشرطة 

 موكب التشييع".  

 
 2022 أيار/ مايو 13، أرضا يسقط  كاد   والنعش  عاقلة أبو  شيرين  جنازة تهاجم اإلسرائيلية الشرطة  ..شاهد ، العربية  قناة  11

 https://bit.ly/38AAPRY 

12BBC   2022 أيار/ مايو 15؟، عاقلة أبو  شيرين جنازة في  العنف باستخدام إسرائيل صورة   تضررت هل، عربي 

 https://bbc.in/3x1cSN8 

https://bit.ly/38AAPRY
https://bbc.in/3x1cSN8
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كما عبر األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن "انزعاجه الشديد" من 

أبو   الصحفية شيرين  إخراج نعش  أثناء  الشرطة" اإلسرائيلية  عناصر  تصرف "بعض 

القدس   الفرنسية في  القنصلية  أعربت  عن "صدمتها عاقلة. وعالوة على ذلك، 

 13الشديدة" حيال "العنف الذي استخدمته الشرطة".

 توابع رد الفعل الدولي  •

ويمكن القول هنا إن ما بدا من جرائم لشرطة االحتالل موثقة بالكاميرات، ورد  

سياسة   في  شيئا  يغيرا  لم  المتتالية،  االعتداءات  بتلك  المندد  الدولي  الفعل 

ض هشة، وتخشى من اإلطاحة بها إذا  حكومة نفتالي بينيت، التي تقف على أر

 تفاعلت المطالب الفلسطينية والدولية بشكل حقيقي.  

نحو   مرور  وبعد  اآلن  تفتح   3فحتى  لم  عاقلة"،  "أبو  قتل  جريمة  على  أسابيع 

 سلطات االحتالل تحقيقا في الجريمة، ويبدو أنها لن تفعل. 

إن "هآرتس"  لصحيفة  العسكري  المحلل  هرئيل،  عاموس  قال،  الجيش   فقد 

بدعوى عدم   عاقلة،  أبو  تحقيق بشأن مالبسات مقتل  ينوي فتح  اإلسرائيلي ال 

العسكرية   المؤسسة  في  خالفات  لنشوب  وتجنبا  جنائية،  شبهات  وجود 

 14والمجتمع اإلسرائيليين.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة للكاتب اإلسرائيلي، فإن النيابة اإلسرائيلية 

ر االنتفاضة الفلسطينية الثانية تعليمات بشأن ضرورة كانت قد أصدرت في أواخ

لم  إذا  إسرائيلية  بنيران  الفلسطينيين  المدنيين  مقتل  ظروف  في  تحقيق  فتح 

أي   لتفادي  يبدو  كما  ذلك  عن  تمتنع  العامة  النيابة  لكن  مسلحين،  يكونوا 

 15انتقادات من جانب اليمين أو إثارة خالفات داخل الجيش. 

فاعل لن تتحقق فيما يبدو، برغم سهولة الوصول إليه، وبرغم إذن، فإن محاسبة ال

 الدعوات الدولية المتعددة المطالبة بمحاسبة الجاني.  

 
 2022  أيار/ مايو 14، تبرر وإسرائيل بالهجوم دولي تنديد  ..عاقلة  أبو  شيرين جنازة، األمريكية  الحرة  13

 omvhttps://arbne.ws/3NIX 

 2022 أيار/ مايو 19، بالسقوط   مهددة  بينيت وحكومة  شفاف بتحقيق تطالب  أميركا ..عاقلة أبو  شيرين اغتيال،  نت  الجزيرة   14

 https://bit.ly/3NL663I 

 نفسه  المصدر   15

https://arbne.ws/3NIXomv
https://bit.ly/3NL663I
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وفي مقابل ما يمكن أن نسميه بـ"التواطؤ الدولي" الذي ال يردع االحتالل عن  

ارتكاب جرائمه، فإن االنحياز الشعبي للرواية الفلسطينية في تزايد مستمر، مقابل 

 فاض تصديق رواية الكيان الصهيوني.  انخ

وتصدرت الوسوم المنددة باغتيال "أبو عاقلة" في الوطن العربي وخارجه، وبدا 

 أن رواية االحتالل في انحسار.

وهذا ما أكده تقرير صادر عن منصة تحقيقات المصادر المفتوحة "إيكاد" الصادر 

ريدة حول مقتل شيرين ألف تغ  62مايو. وقال التقرير إنه ُكتبت حوالي    27في  

  754ساعة األولى منذ وقت االغتيال، بمعدل وصول بلغ أكثر من    30في الـ  

 مليونا.

أن   اتضح  المتحدة،  الواليات  داخل  من  الصادرة  التغريدات  هذه  تحليل    62وعبر 

 بالمئة من المغردين اتهموا كيان االحتالل اإلسرائيلي صراحة بقتل شيرين. 

بالمئة   4منهم بذكر الخبر مع عدم ذكر القاتل. بينما كرر    بالمئة  22بينما اكتفى 

  16فقط من المغردين رواية االحتالل عن حادثة االغتيال. 

وهنا تخبرنا األرقام أن الرواية الفلسطينية متفوقة بشكل واضح على رواية دولة  

  االحتالل، حتى في داخل الواليات المتحدة الحليف األبرز واألكثر أهمية بالنسبة

 لتل أبيب رغم ترويج معظم منافذ اإلعالم األميركي لخالفها.  

القرار  على صانع  يؤثر  أن  شأنه  االحتالل من  لجرائم  الرافض  العام  الرأي  وهذا 

األميركي على المدى المتوسط والبعيد، خصوصا إذا استمر على ذات الوتيرة  

 المتصاعدة. 

  

 
 2022  أيار/ مايو 27؟ إسرائيل  األمريكيون يصدق  لم  لماذا ..عاقلة أبو  شيرين، فيسبوك موقع  على  إيكاد   منصة صفحة   16

 https://bit.ly/3N9s7ZX 

https://bit.ly/3N9s7ZX
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 ا  ــــيــب ـــي ــل

بفترة هدوء نسبي، إال ويأتي حدث يعيد إشعال فتيل  ال تكاد الساحة الليبية تمر  

األزمة من جديد. فمنذ أن تأجلت االنتخابات التي كان يزمع إجراؤها أواخر عام  

 ، عاد التوتر من جديد، وعاد الحديث حول احتمالية التصعيد العسكري. 2021

منذ   معوقات،  من  الحال  بطبيعة  تخُل  لم  استقرار  بفترة  مرت  قد  ليبيا  وكانت 

خلفا  الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة  مهامها،  الوطنية  الوحدة  حكومة  استالم 

 لحكومة الوفاق الوطني بقيادة، فايز السراج.  

انتخابات  إلى  بالبالد  الوصول  الوحدة هي  المهمة األساسية لحكومة  وكانت 

رلمانية، تسلم على أساسها السلطة لحكومة منتخبة بشكل مباشر من  رئاسية وب

 الشعب. 

الشرق   بين  االنقسام  إنهاء  الليبي في مسألة  الشعب  تعويل  وعلى هذا كان 

والغرب. لكن ذلك األمل لم يدم طويال بعد العراقيل المتعددة التي ظهرت خالل  

 العام الذي ترأس فيه الدبيبة الحكم قبل الوصول لموعد إجراء االنتخابات. 

شده الجنرال المتقاعد  الذي كان ين -وبدا أن توقف السعي خلف الحل العسكري  

 لم يحل األزمة من جذورها.  -المسيطر على الشرق الليبي، خليفة حفتر

بعد الدعم التركي  -وظهر جليا أن حفتر وإن أوقف حملته العسكرية على طرابلس  

 إال أنه لم يتخل عن هدفه في دخول العاصمة.  -الذي تلقته الحكومة الشرعية

 17لعرقلة االنتخابات،   -برئاسة عقيلة صالح–فقد استخدم حفتر مجلس نواب طبرق  

وتفصيل قانون له يسمح له بالترشح، بالرغم من كونه مزدوج الجنسية، حيث يحمل  

 الجنسية األميركية بجانب الليبية.  

تحت   الليبي،  الجنوب  في  عسكرية  عمليات  الفترة  هذه  خالل  حفتر  شن  كما 

 18لدستورية لحكومة الدبيبة. دعوى محاربة اإلرهاب، متجاوزا بذلك الصالحيات ا

 
17DW   ، 2021  األول  تشرين/ أكتوبر 4،  والرئاسية البرلمانية االنتخابات  قانون يقر الليبي  النواب مجلس 

 https://bit.ly/3N7iHhv 

 2021 حزيران/ يونيو"،  19داعش "لـ   مواقع على  غارات سلسلة  يشن  الليبي الجيش ، عربي  سبوتينك  18

 https://bit.ly/3M5Mt5c 

https://bit.ly/3N7iHhv
https://bit.ly/3M5Mt5c
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وكانت نتيجة هذه المحاوالت أن أعلن رئيس مجلس المفوضية العليا لالنتخابات  

في ليبيا، عماد السايح، أن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكلت "قوة قاهرة"  

  19منعت إجراء االنتخابات في موعدها. 

في أقرب موعد لتنهي    وبدال من أن تسعى األطراف الليبية إلى عقد االنتخابات

بذلك الفترة االنتقالية التي طالت لسنوات، اتجه معسكر حفتر وجزء من المعسكر  

المناوئ إلزاحة حكومة الدبيبة من المشهد السياسي الليبي، ذلك أن األخير هو 

أحد المرشحين على منصب الرئيس، وقد كسب شعبية واسعة بعد توليه رئاسة  

 على باقي المنافسين.الحكومة، وبات يشكل خطًرا 

لكن ليبيا ككل هي أكبر متضرر من استمرار حالة التشرذم والتنازع على الشرعية،  

مايو، حاولت قوات تابعة لرئيس   16جراء السعي خلف المصالح الضيقة. ففي  

على   السيطرة  باشاغا،  نواب طبرق، فتحي  ِقبل مجلس  المكلف من  الحكومة 

م طرابلس،  العاصمة  في  الحكم  مجموعات  مقار  مع  اشتباكات  عن  أسفر  ما 

 20مسلحة تابعة للدبيبة.

االشتباكات   ساعات -وتوقفت  استمرت  لرئاسة    -التي  تابعة  قوات  تدخل  بعد 

األركان العامة للجيش الليبي، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتوفيرها ممًرا 

 آمًنا لباشاغا للخروج من طرابلس.  

من النائب العام الصديق الصور، والمدعي   وقد أمر رئيس حكومة الوحدة كال

العام العسكري اللواء مسعود ارحومة، بفتح تحقيق في أحداث طرابلس، كما  

أصدر الدبيبة قراًرا بإعفاء، اللواء أسامة جويلي، من مهامه كرئيس لالستخبارات 

 21العسكرية.

 

 

 

 
 2022 الثاني كانون/ يناير 4، االنتخابات لتنظيم "القاهرة القوة " زوال  تشترط العليا المفوضية  :ليبيا،  24  فرانس  19

 https://bit.ly/3M6ypbq 

20Reuters, Clashes force Libya's Bashagha from Tripoli after brief attempt to enter, May 18, 2022   

 https://reut.rs/3N6zb9V 

 2022  أيار/ مايو 17، المخابرات  مدير يعفي الدبيبة ..بطرابلس باشاغا، اإلخبارية  العين  21

 https://bit.ly/3PTnrcv 

https://bit.ly/3M6ypbq
https://reut.rs/3N6zb9V
https://bit.ly/3PTnrcv
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 روايتان متضاربتان  •

ة، ولذلك فقد وجدت روايتان عن  وفي البالد حاليا شخصان يتنازعان على الشرعي 

أحداث ذلك اليوم. فمن جانبه، رأى الدبيبة أن "مشروع التمديد واالنقالب انتحر  

 سياسيا، وصدرت اليوم شهادة وفاته رسميا".

وأجرى رئيس حكومة الوحدة جولة في العاصمة بعد انتهاء المواجهات، وذكر  

ألضرار الناجمة عن االشتباكات  بيان صادر عن ديوانه أنه أمر بتشكيل لجنة لحصر ا

 لبدء إجراءات تعويض المتضررين.

وظهر "الدبيبة" في كلمة متلفزة، قائال إنه وافق على فتح ممر آمن للمجموعة  

المنقلبة التي اقتحمت طرابلس، حقنا للدماء، مضيفا أن المواطنين يخشون عودة  

االنتخابات هي  حالة الرعب بعدما تسلل المسلحون إلى العاصمة، ومؤكدا أن  

الحل، وأنه ال مستقبل لليبيا إال بإجرائها، متهما "المجموعة المنقلبة" بأنها ال تريد 

 22العيش إال في الحرب والفتنة. 

والتي يرى وزيرها الدبيبة نفسه  -كما أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة  

الوزير ح المختلفة من االتفاق على اسم  ين تشكيل  نظًرا لعدم تمكن األطراف 

أنها تصّدت لما قالت إنها مجموعة مسلحة خارجة عن القانون حاولت    -الحكومة

"ألجندة   خدمة  السالح  باستخدام  الفوضى  إلثارة  العاصمة  داخل  إلى  التسلل 

 حزبية". 

المجموعة   أرغمت  واألمنية  العسكرية  أجهزتها  إجراءات  أن  الوزارة  وأضافت 

دت أنها ستطارد كل المتورطين في ما  المسلحة على الفرار من العاصمة، وأك

 23وصفته "بالعمل الجبان"، مهما كانت صفاتهم.

الذي كان وزير داخلية حكومة الوفاق إبان عدوان –" وفي المقابل، رأى "باشاغا

أنه لم يلجأ إلى "القوة أو السب أو التخوين"، ولم يلجأ إلى   -حفتر على العاصمة

 السالح "حقنا لدماء الليبيين".  

 
 2022 أيار/ مايو 18، بطرابلس متمسك :وباشاغا .."االنقالب"  مشروع وفاة :الدبيبة، 21 عربي   22

 https://bit.ly/3GBWo10 

 2022 أيار / مايو 17، السالح  باستخدام  الفوضى  إلثارة   لطرابلس  التسلل  حاولت  مسلحة مجموعات :الليبية "الدفاع"، صباح  ديلي  23

 https://bit.ly/3abpxUH 

https://bit.ly/3GBWo10
https://bit.ly/3abpxUH
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التي تسيطر عليها  –وبعد ساعات من مغادرته طرابلس ووصوله إلى مدينة سرت  

حفتر س   - قوات  حكومته  أن  باشاغا  ريثما أعلن  للحكم،  مقرا  المدينة  من  تتخذ 

 24تتسنى الظروف المناسبة التي تمكنها من االنتقال للعاصمة.

وأمام عمق الخالف بين هذين المعسكرين، يبرز شبح الحرب من جديد، لكن يبدو 

أنه إن حدث سيكون مختلفا عما سبق. ذلك أن حفتر هذه المرة قد استقوى بأحد  

باشاغا"، الذي وقف أمامه في السابق ليمنع قواته  رجال الغرب األقوياء وهو "

 من اقتحام طرابلس، األمر الذي يعني أن معسكر الشرعية نفسه قد تصدع.

 النفط في صالح َمن؟ •

في أثناء ذلك، يحاول كل طرف تثبيت سلطته باستخدام األدوات التي يمتلكها.  

باشاغا من خ ليقر عمل حكومة  ارج مقر  وفي هذا، اجتمع مجلس نواب طبرق 

 الحكم الرسمي، طرابلس.  

وقال عقيلة صالح إن "للحكومة أن تعمل في أي مدينة ليبية، ما دام قد توافرت  

بمدينة سرت،  االهتمام  بضرورة  وطالبها  مهامها"،  المواتية ألداء  الظروف  لها 

 25وإعادة إعمارها وكافة المدن الليبية.

نواب طبرق على الموازنة عالوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن يصدق مجلس  

تمنحه  التي قد  الخطوات  إحدى  للبرلمان، بوصفها  باشاغا  التي قدمها  العامة 

 أفضلية على الدبيبة. 

وال يوجد فرق واسع بين موازنة الدبيبة وباشاغا. ففي حين بلغت موازنة األخير 

الشيء  مليار دوالر(، قّلت موازنة األول    19.9مليون دينار ليبي )   830مليارا و  94

مليار   19.7مليون دينار ليبي )  878مليارا و  93اليسير عن هذا الرقم، حيث بلغت  

 26دوالر(. 

ورغم هذا التقارب رفض نواب طبرق موازنة الدبيبة، بينما أحال مشروع موازنة 

باشاغا إلى اللجنة المالية، إلبداء الرأي قبل إقرارها في جلسة عامة. وربما في 

 
24RT   ،2022 أيار/ مايو 18، العاصمة  بدخول الفشل بعد  لحكومته  مقرا "سرت" مدينة  يعلن باشاغا 

 https://bit.ly/3x0EXCZ 

 2022 حزيران/ يونيو 1، سرت من باشاغا حكومة عمل يقر الليبي   النواب  مجلس،  األوسط الشرق   25

 https://bit.ly/38WQlIe 

 2022 أيار / مايو 17؟،  األفضلية يمنحه  هل "باشاغا موازنة " على البرلمان  تصديق  ..ليبيا، األناضول  26

 https://bit.ly/3x3zM55 

https://bit.ly/3x0EXCZ
https://bit.ly/38WQlIe
https://bit.ly/3x3zM55
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أ إلى  أخرى  إشارة  الضيقة، هذا  المصالح  هي  حفتر  معسكر  على  المسيطر  ن 

 وليس مصلحة البالد ككل.

وبالرغم من هذا االنحياز، فإن هناك شكوكا حول أهمية هذه الخطوة على أرض  

الواقع. فكما هو معلوم، فإن المصدر الرئيس لإليرادات في ليبيا هو النفط، حيث  

  27بالمئة من إيرادات الدولة. 95يشكل نحو  

الي، فإن السيطرة على النفط تعني بشكل أو بآخر السيطرة على أهم مورد وبالت 

في الدولة، وبالتالي التحكم في كل جميع مصارف األموال، بما في ذلك رواتب  

 الموظفين والجنود. 

في هذا السياق، تبرز مؤسستان من شأنهما أن تحددا جزًءا ليس باليسير من مآالت  

يا المركزي برئاسة الصديق الكبير، والمؤسسة  الصراع الحالي، وهما مصرف ليب

 الوطنية للنفط التي يترأسها مصطفى صنع اهلل. 

يتحكم  النفط، واآلخر  الرئيسي لألموال وهو  المصدر  يتحكم في  الرجلين  فأحد 

 في األموال التي يدّرها الذهب األسود على البالد.

وأنهما هما َمن مكنا   ويبدو حتى اآلن أن الرجلين ال يؤيدان "باشاغا"، وخصوًصا

حكومة الدبيبة من العمل برغم عدم إقرار الموازنة من مجلس نواب طبرق، طيلة 

 .  2021العام 

في   النواب  مجلس  من  إقرارها  لعدم  ميزانية،  دون  الدبيبة  حكومة  تعمل  إذ 

مارس/آذار   السلطة في  توليها  منذ  لالعتماد  2021طبرق،  دعاها  الذي  األمر   ،

 28ط وقروض البنك المركزي. على إيرادات النف

مارس   صالح،  عقيلة  النواب،  مجلس  رئيس  أن  يزال-ومع  متزايدة   -وما  ضغوطا 

هذه  كل  فإن  بطرابلس؛  المركزي  المصرف  إلى  النفط  إيرادات  إحالة  لوقف 

المحاوالت باءت بالفشل، وتمكن الدبيبة من الحصول على األموال التي تمكنه 

 من تشغيل مؤسسات الدولة.

 
 2020  أيلول/ سبتمبر 28، النفط   عائدات  وتقسيم   موحدة موازنة  :ليبيا، الجديد العربي   27
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تأييدهما عدم  إلى  تفيد  إشارة  عن    وفي  المسؤوالن  تغيب  باشاغا،  إجراءات 

االجتماع األخير الذي عقده مجلس النواب لمناقشة مشروع ميزانية األول، رغم 

 29توجيه الدعوة لكليهما. 

 أوراق الضغط التي في جعبة الطرفين  •

وإجمااًل، يمكن القول إن حكومة الدبيبة تمتلك عدة أوراق قوة، بينما تفتقر إلى  

 في الجهة األخرى. أخرى، والحال كذلك 

ينطلق في حكمه من العاصمة الرسمية للبالد، وهي نقطة قوة يعرف    فالدبيبة 

المعسكر المناوئ أهميتها. وهذا أحد األسباب التي دفعت حفتر لشن حرب على  

 العاصمة قبل نحو سنتين، رغم سيطرته حينها على الشرق والجنوب الليبي.  

دولة الليبية، كما أن الدبيبة ما زال ُيدعى في المحافل الدولية كممثل شرعي لل

وإن كانت الدول المتدخلة في الشأن    30ما يعني أن االعتراف به ما زال موجوًدا، 

 الليبي تفتح قنوات مع باشاغا في الوقت ذاته.

كما أن لدى الدبيبة قوة عسكرية مكنته من صد قوات باشاغا حين قدمت إلى  

معارك منذ ما  طرابلس، وهذا أحد أبرز العوامل المهمة، في بيئة متوترة تشهد  

يزيد عن عقد من الزمان. باإلضافة إلى ما ذكرناه أعاله من الدعم المتفاوت من  

 أهم المؤسسات الليبية األخرى كالمصرف المركزي ومؤسسة النفط. 

الدولة  مجلس  وهي  الليبي،  البرلمان  في  األخرى  الغرفة  عن  الحديث  وحين 

عالقة قوية بباشاغا، حيث   برئاسة خالد المشري، فمن المعلوم أن الرجل تربطه

 تصديا معا لهجوم حفتر على العاصمة. 

في   طرفا  ليضعف  حفتر  مع  باشاغا  فيها  تقارب  التي  األزمة  هذه  في  لكن 

تأييد  عن  بنفسه  النأي  يحاول  المشري  أن  اآلن  حتى  يبدو  الشرعية،  معسكر 

 سياسات باشاغا.

ب أن "حكومة  المشري  بين  األخير،  الحادث  تعليقه على  نزاع،  ففي  اشاغا محل 

 ودخولها طرابلس بدون توافق محاولة فرض أمر واقع مرفوض".  

 
 2022  أيار/ مايو 31،  سرت اجتماع  عن الليبية السيادية  المؤسسات رؤساء  تغيب، الخليج  29

 https://bit.ly/3M0ToMZ 

 2022  شباط/ فبراير 18، الضغط   تحت  المتحدة   األمم يضعان  والدولي الليبي  االنقسام، األناضول  30
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سنوات،   5وقال المشري إن "الحكومتين ال تريدان الذهاب لالنتخابات حتى بعد  

وحكومة الدبيبة ال تستطيع إجراءها، ألن نفوذها مقتصر على طرابلس وبعض  

وحكومة   دستورية  قاعدة  على  التوافق  وعلينا  إجراء  المدن،  هدفها  مصغرة 

 31االنتخابات فقط".

وفي المقابل، يمتلك باشاغا دعم حفتر، الذي يحظى بقوة عسكرية وتأييد من  

دول لها دور مهم على الساحة الليبية كروسيا ومصر. كما يدعمه مجلس النواب،  

الذي "يشرعن" سلطة الدبيبة، وما يصاحبها من قرارات تحتاج لها، كإقرار الموازنة،  

 ار الحرب. وقر

باالعتراف   المتحدة  األمم  دولي من  قرار  ورغم عدم صدور  ذلك،  إلى  باإلضافة 

بباشاغا كرئيس للحكومة، فإن الغالبية العظمى من الدول المنخرطة في الشأن 

األول   الداعم  تعد  التي  تركيا  ذلك،  في  بما  معه،  اتصال  قنوات  تفتح  الليبي 

بدحر قوات حفتر    2019مها في  لمعسكر الشرعية في ليبيا، والتي ساهم دع 

 32من كامل الغرب الليبي. 

كما أن المجتمع الدولي بشكل عام ينظر إلى االنقسام الحالي بنظرة مختلفة  

بعض الشيء عن سابقه. فالصراع السابق، كان بين حكومة شرعية معترف بها 

 دوليا، مقابل عسكري منقلب على السلطة.  

يه أحد أهم الشخصيات التي ساهمت في  بينما الخالف الحالي رأس الحربة ف

 دحر قوات حفتر في األساس، وهو يتمتع بشعبية داخل معسكر الشرعية ذاته.

تتجاهل  وليامز،  ستيفاني  ليبيا،  بشأن  األممية  المستشارة  جعل  ما  هذا  وربما 

بإجراء مشاورات  الفوري  البدء  تنص على  المعضالت األساسية، وتطرح مبادرة 

والم البرلمان  إلى بين  البالد  ينقل  لوضع أساس دستوري  للدولة  األعلى  جلس 

االنتخابات في أقرب وقت، دون أن تتناول الحشد العسكري من الطرفين في  

 33الفترة األخيرة.

 
 2022 أيار/ مايو 18، التغيير قبول إلى   الدبيبة ويدعو  لالستقالة باشاغا يدعو الليبي  الدولة   مجلس رئيس ، العربي  القدس  31

 https://bit.ly/38CIdMP 

32Alshaq Alawsat, Libya's Bashagha in Turkey to Convince Dbeibah to Step Down, May 13, 2022   

 https://bit.ly/3NO31Qo 

 2022 أيار / مايو 10، المرتقب   للصراع  دالئل 5؟  مجددا أهلية حربا ليبيا  تشهد هل، ميدان  منصة  33
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وعلى هذا، يبدو أن االنقسام الحالي سيستمر فترة ليست بالقصيرة، ذلك أنه أكثر 

لذي يؤجل فيه الدبيبة  تعقيًدا من سابقه، وأكثر خطورة كذلك. ففي الوقت ا

، يهدد عقيلة صالح، في الوقت  34االنتخابات من يونيو/حزيران إلى نهاية العام

 ذاته، باستخدام القوة إلزاحة الدبيبة.  

وقال "صالح" أخيرا، إن "الحقيقة الثابتة منذ زمن، والتي تكررت بعد تكليف باشاغا 

ة"، مهددا أنه "ال  هي أن العاصمة طرابلس ترزح تحت سيطرة مجموعات مسلح

تحت   لتكون  المجموعات  هذه  بموافقة  أو  القتال،  عبر  إال  دخولها  يمكن 

 35سيطرتهم". 

  

 
 2022  أيار/ مايو 25،  الحالي العام نهاية في  الليبية  االنتخابات إجراء   عزمه  يعلن الدبيبة، الميادين  34

 https://bit.ly/3PTu4vr 

 2022  أيار/ مايو 31، بالقتال  طرابلس  لدخول البرلمان رئيس  تصريحات نرفض :الدبيبة حكومة ..مرفوضة الحرب  أن   عقيلة  أكد بينما،  24 ليبيا أخبار  35
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 انـــــــــــن ـــلب 

منذ   واالقتصادي  السياسي  المستوى  على  التدهور  من  حالة  لبنان  يعيش 

سنوات، حيث ضاق قسم ليس بالقليل من اللبنانيين ذرعا بطبقة السياسيين الذين  

عام    يسّيرون اللبنانيين  انتفاضة  جاءت  لذلك،  عقود.  منذ  لتطالب  2019البالد   ،

برحيل الطبقة السياسية الحاكمة كلها، وُرفع شعار "كلن يعني كلن"، الدال على  

 36هذا المعنى. 

تشرين األول،   17وخالل مايو، ُعقدت أول انتخابات بعد هذه االنتفاضة أو ثورة  

عديد من القوى السياسية والمراقبين للمشهد  وكانت نتائجها مفاجئة بالنسبة لل

 على حد سواء.  

النيابية على   دائرة انتخابية موزعة على    15فقد تنافس المرشحون لالنتخابات 

خمس محافظات، هي: بيروت، وجبل لبنان، والبقاع، والشمال، والجنوب، وذلك  

 718لوائح انتخابية و  103مقعدا في مجلس النواب. وكان هناك    128لشغل  

 37. 2018مرشحا في انتخابات عام  597الئحة و 77مرشحا، مقارنة بـ 

التكلس   تغيير  في  للراغبين  بالنسبة  إيجابية  إشارات  االنتخابات  نتائج  وحملت 

السياسي القائم. فقد أسفرت عن خسارة حزب اهلل وحلفاؤه عدًدا من مقاعدهم،  

 مقعدا موزعين كالتالي:  61إلى   71ليتراجع من 

نائبا، والتيار الوطني الحر ويضم    15نائبا، وحركة أمل تضم    15كتلة حزب اهلل تضم  

ويضم    17 الطاشناق  وحزب  مباشرين،   3نائبا،  وغير  مباشرين  وحلفاء  نواب، 

 38نائبا. 11وعددهم  

مقعدا    18مقعدا، منهم    51أما بالنسبة للمعسكر المناوئ لحزب اهلل، فقد حاز  

اللبنانية" "القوات  و    9، ولحزب  التقدمي االشتراكي،  الكتائب،   5للحزب  لحزب 

وشخصيات مستقلة وحزبية منتخبة أعلنت مواقف ضد سالح الحزب الشيعي لها  

 نائًبا. 12

 
 2019  الثاني  تشرين/ نوفمبر«،  27كلن يعني  كلن»، القبس  صحيفة  36

 https://bit.ly/3t9KG8h 

 2022  أيار/ مايو 14،  لوائح 103و  مرشحا 718و  دائرة 15 :"لبنان  انتخابات" خريطة ، عربية  اندبندنت   37

 https://bit.ly/3t9LWII 

 2022  أيار/ مايو2022،  16  لعام النيابية االنتخابات نتائج، اللبنانية والبلديات الداخلية  لوزارة   الرسمي لموقع ا   38
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إلى ظهور كتلة سنية من    باإلضافة  التالي:    7هذا  النحو  نواب، موزعين على 

المستقبل   تيار  مؤيدو    5مناصرو  أما  اإلسالمية.  الجماعة  عن  ونائبين  نواب، 

مقعدا، لينضموا بذلك إلى عدد المعارضين لحزب   16االنتفاضة فقد حصلوا على  

 39اهلل تحت قبة البرلمان.

ل هو الكتلة األكبر في البرلمان، لكنه يعاني من عدم  إذن، فإن حزب اهلل ما زا

حصوله على أغلبية تمكنه من فرض كلمته في االستحقاقات القادمة، كتشكيل 

حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للبالد مع قرب انتهاء مدة الرئيس الحالي،  

 .2022أكتوبر/تشرين أول   31ميشال عون، في 

 

   أسباب تغير الخريطة التصويتية •

رأسها   على  ويأتي  أسبابه.  التصويت  خريطة  في  التحرك  لهذا  فإن  وبالطبع، 

هذه 2019انتفاضة   في  انعكس  للتغيير  اللبناني  الشعب  تطلع  إن  حيث   ،

االنتخابات ولو بشكل جزئي، عبر انتخاب نواب مؤيدين لالنتفاضة للمرة األولى،  

 وحلفائه.والضعف النسبي الذي طرأ على األصوات المؤيدة لحزب اهلل 

فحزب اهلل هو أحد أبرز الالعبين على الساحة اللبنانية، إن لم يكن األبرز. واالرتباط 

الوثيق للحزب بإيران يجعل سياساته موجهة لخدمة طهران في كثير من األحيان،  

  2019حتى إذا تعارضت مع المصلحة الوطنية للبنان. وقد طالبت االنتفاضة عام  

 سياسية اللبنانية. بتحجيم دوره في الحياة ال

وفي هذا يقول رئيس تحرير موقع "جنوبية" الصحافي "علي األمين"، إن "مسألة  

التغيير في لبنان، بُبعديها االقتصادي والسياسي، تقودنا في األخير باتجاه حزب  

ث عن الحدود أو السيادة، فأي تحقيق حقيقي لضبط الحدود   اهلل، فعندما نتحدَّ

ورة أمر يضرُّ بالحزب الذي يستخدم حدود البالد بحرية أو  وسيادة الدولة هو بالضر

 40يهيمن على القوة العسكرية فيها".

 
 نفسه  المصدر   39

 2022  أيار/ مايو 24؟، اللبنانية  السياسة في  نفوذه يفقد  اهلل حزب بدأ  هل ..طرق  مفترق  على بيروت ، نت  الجزيرة   40
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من   المقترعين  أصوات  احتساب  جرى  الثانية  وللمرة  أنه  هو  الثاني  والسبب 

النتائج خاصة أن  أثر واضح على  الحال، كان لها  لبنان. وبطبيعة  المغتربين خارج 

اللبنانية منذ  نسبة كبيرة منهم ال تؤيد األح زاب التقليدية العاملة على الساحة 

 41عقود، وال تملك الطبقة السياسية قدرة على التأثير مباشرة في اختياراتها.

الخارج  في  المقترعين  عدد  بلغ  والمغتربين،  الخارجية  وزارة  إحصائيات  ووفق 

  63مسجلين؛ أي أن نسبة اقتراعهم كانت    225000ناخب من أصل    142000

األصوات بالمئة  أن هذه  لديهم، وال سيما  للتغيير  انتخابية  يعكس حماسة  ما   ،

مثل   رئيسة  دوائر  في  إضافي  مقعد  كسب  على  االنتفاضة  مرشحي  ساعدت 

 42عاليه، ودائرة الجنوب الثالثة.  -بيروت األولى والثانية، والشوف  

تيار "المستقبل" الذي تأسس عام   الثالث، فيرجع إلى عزوف    2007أما السبب 

الثاني   يناير/ كانون  إعالن األخير في  بعد  المشاركة،  الحريري عن  برئاسة سعد 

 تعليق العمل السياسي. 

وترتب على ذلك سباق بين المرشحين لملء فراغ "تيار المستقبل" الذي كان يتمتع 

 باألكثرية التمثيلية بين ُسّنة لبنان.  

دون مشاركة التيار    وتعد هذه هي االنتخابات األولى التي تجري في لبنان من

الذي برز مطلع تسعينيات القرن الماضي مع رئيس الوزراء األسبق رفيق أو "تيار  

 43المستقبل"، الذي يقوده ابنه. 

هذه األسباب مجتمعة ساهمت بنسب متفاوتة في تغير نتائج هذه االنتخابات  

الخريطة    عن سابقتها، التي كانت أغلبية حزب اهلل فيها مريحة له نوعا ما. حتى أن

التصويتية ساهمت كذلك في انتخاب نبيه بري، لرئاسة مجلس النواب اللبناني 

 مرة جديدة، لكن بعد جلسة ثانية. 
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وهو األمر الذي لم يعتد عليه "بري" الذي يترأس المجلس لفترة سابعة. ففي  

صوتا، يوم أن كان حليفه "حزب اهلل" يتمتع    98، حصل على  2018تصويت عام  

 رلمان. بأغلبية الب 

صوتا، ما يؤكد وجود    90تحصل بري على    2009وفي التصويت الذي جرى عام  

 44تغيير في توجه األعضاء المنتخبين أخيرا. 

 

 نتائج إيجابية ومستقبل ضبابي  •

ورغم أن نتائج االنتخابات البرلمانية في لبنان ُتعد إيجابية بالنسبة لكل مؤيد للتغير،  

مجلس النواب ينذر بأزمة سياسية، شبيهة بتلك التي يمر  فإن توزيع المقاعد داخل  

بها العراق، ذلك أنه ال أحد يملك أغلبية تمكنه من تمرير سياساته. وهنا ال بد من  

الحوار بين حزب اهلل والقوى األخرى لتشكيل تحالف يمكنهم من الفصل في  

 مسألة تحديد اسم رئيسي الحكومة والجمهورية.

ة تحديد أسماء المرشحين لهذين المنصبين عسيرة، ومع وفي العادة تكون عملي 

 الخريطة البرلمانية الجديدة، فإن األمور تزداد صعوبة، وفق العديد من المراقبين.  

ورأى الكاتب والباحث السياسي، وائل نجم، أنه "في ظّل االنقسام السياسي   

ّثل المجتمع آذار، وفي ظّل صعود قوى جديدة تم  14و  8القائم بين بقايا فريقي  

وتناصب كال الفريقين الخصومة أو المنافسة، فإّن تشكيل الحكومة ليس باألمر  

 السهل واليسير". 

كل  وإشكاليته  بحجمه  يوازي  المقبلة،  الحكومة  تشكيل  استحقاق  أن  ويعتقد 

االستحقاقات األخرى، ومن غير المتوقع تشكيلها بسهولة في ظّل التجاذبات 

 وخارجيا على المستويين اإلقليمي والدولي.  القائمة محلًيا في لبنان

وتوقع أن الوضع بلبنان قد يتجه خالل المرحلة المقبلة للدخول بما يشبه الحالة  

بعد  المنتظرة  الدستورية  االستحقاقات  أصاب  الذي  التام  الشلل  العراقية حيث 

 45. 2021انتخابات خريف 

 
44CNN   ،2022 أيار/  مايو 31،  بري لنبيه  مقلقا  مؤشرا يحمل  األصوات  عدد  ..السابعة  للمرة  اللبناني النواب   لمجلس ارئيًس  انتخابه  رغم 
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 2022  أيار/  مايو  27؟، العراقي السيناريو  نحو لبنان يتجه  هل ..البرلمان انتخابات بعد، األناضول  45

 https://bit.ly/3tbhoWZ 

https://cnn.it/3GEllZO
https://bit.ly/3tbhoWZ


 
 

   دــريـ ــ الشــعب يـ                            

 

أكتوبر   العراق  2021ففي  في  النيابية  االنتخابات  ائتالف    أدت  خسارة  إلى 

إعادة  اليوم في عملية  البالد حتى  تنجح  المؤيد إليران، ولم  الشعبي"  "الحشد 

تشكيل  وعدم  للبالد  جديد  رئيس  بانتخاب  الفشل  إلى  نظًرا  السلطة؛  تكوين 

 حكومة. 

 اإلمارات 

مايو، أعلنت وكالة األنباء اإلماراتية وفاة رئيس الدولة، خليفة بن زايد آل    13في  

  40كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس األعالم مدة  نهيان.  

والمحلية  االتحادية  والمؤسسات  والدوائر  الوزارات  في  العمل  وتعطيل  يوًما، 

 أيام.  3والقطاع الخاص 

وانتهت بذلك رسميا فترة حكم الشيخ خليفة، التي بدأت مع وفاة والده، زايد بن 

 46. 2004تشرين الثاني  /سلطان آل نهيان، في نوفمبر

وغداة وفاة رئيس الدولة مباشرة، أعلن المجلس االتحادي لإلمارات، تعيين ولي  

 عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، خلًفا له. 

وبطبيعة الحال، فإن صعود "ابن زايد" للسلطة ليس مفاجئا، ذلك أنه يملك زمام 

، 2014ير/كانون الثاني  األمور في الدولة الخليجية منذ سنوات، وباألخص منذ ينا

ظبي   أبو  إمارة  شؤون  إدارة  إثرها  على  ترك  بجلطة،  البالد  رئيس  أصيب  حين 

 47ألخيه. 

أو   الداخلية  سواء  اإلماراتية  السياسة  على  تطرأ  أن  المنتظر  من  فليس  إذن، 

منذ   الفعلي  الرئيس  هو  كان  السياسات  هذه  واضع  ألن  تغييرات،  الخارجية 

 سنوات.  

أن تستمر سياسات القمع الداخلي، وسياسات التطبيع مع دولة  لذا، فمن المرجح  

قبل وفاة  األمر  العربي، كما كان  الربيع  ثورات  اإلسرائيلي، ومعاداة  االحتالل 

 الرئيس.

 
46BBC, UAE President Sheikh Khalifa dies at 73, May 13, 2022   

 https://bbc.in/3ap2xBG 

47ner, Rises to Lead the U.A.E., May 16, 2022The New York Times, Mohammed bin Zayed, an Ambitious U.S. Part  

 https://nyti.ms/3xaiy7m 
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لكن ربما يكون التحدي األكبر بالنسبة للرئيس الجديد هو اختيار أحد أفراد األسرة  

 شاغًرا اآلن.  الحاكمة ليكون في منصب ولي العهد، الذي أصبح 

وفي الواقع، فإن الدستور اإلماراتي ال يجبر رئيس الدولة على اختيار شخص بعينه  

 في والية العهد، وربما هذا ما سيصعب المهمة على ابن زايد.  

ففي الوقت الذي ال يكون األمر فيها محسوًما بنص دستوري أو باتفاق مسبق،  

المنصب   هذا  إلى  المتطلعين  لكل  مساحة  ينتظروا  ُتترك  وأن  فيه،  يؤملوا  أن 

 وقوع اختيار الرئيس عليهم، أو يسعون هم من أنفسهم إلى ذلك.

 ولي العهد القادم 

وكمحاولة الستشراف اسم ولي العهد الجديد، تبرز أمامنا عدة أسماء جميعها  

 محتملة، وإن كانت بنسب متفاوتة. ونبدأ بطحنون، األخ الشقيق لمحمد بن زايد.  

وسائل  ُيعرف   في  يظهر  ال  كان  وإن  الدولة  دواليب  داخل  بنفوذه  "طحنون" 

اإلعالم بشكل متكرر كغيره من األسرة الحاكمة. لكن ربما صار وجًها مألوًفا خالل  

 السنة الماضية، التي بدأت السياسة الخارجية لإلمارات تتغير فيها.

، بعد قطيعة  فكان أول مسؤول إماراتي يزور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان

البلدين. وبالطبع، فإن في ذلك داللة على أهمية شخصية  دامت سنوات بين 

 "طحنون" داخل النظام اإلماراتي، وصالحياته التي تتوسع بالتدريج. 

الذي   العال  اتفاق  بعد  بن حمد،  تميم  بأمير قطر،  التقى  َمن  ذاته  كما كان هو 

لى طهران، التي تعد أحد أهم أنهى حصار الدوحة. هذا فضاًل عن زيارة طحنون إ

 48الالعبين المؤثرين في المنطقة بشكل عام، وعلى اإلمارات بشكل خاص.

أونالين" الفرنسية قد سلطت الضوء في تقرير لها على    وكانت مجلة "إنتلجنس 

مدى نفوذ "طحنون"، حيث قالت إن هناك حرب نفوذ داخل األسرة الحاكمة في  

 اإلمارات، يبدو المنتصر فيها حتى اآلن الشخص المذكور. 

القابضة، كما استحوذت على حصة    ADQإذ يدير "موانئ أبوظبي" تابعة لشركة  

دريفو "لويس  شركة  الزراعة  في  مجاالت  في  تنشط  والتي  العالمية،  بي"  س 

 49والتصنيع الغذائي والتمويل والشحن. 
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القابضة، استحوذ "طحنون بن زايد" أيضا على مجموعة إيدج   ADQوباإلضافة إلى  

"EDGE وهي شركة قابضة للمنتجات واألسلحة الدفاعية في اإلمارات، وتصنع ،"

"كاراكا البندقية  أبرزها  خفيفة  الدائرة أسلحة  الحرب  في  تستخدم  والتي  ل"، 

 باليمن، وجرى بيعها هناك دون حساب، السيما لألطراف المدعومة إماراتًيا. 

وقالت "إنتلجنس أونالين" إن "طحنون" يبسط سيطرته أيضا على كيانات أخرى،  

شركة   وشركة    Digital14مثل  السيبراني    DarkMatterللبرمجيات،  لألمن 

اإللكترو الحرب  في  وأنظمة  تأسست  والتي  عن    2014نية،  تقارير  حولها  ويثار 

أيضا شركة   ، لتطوير  BeamTrailتورطها في عمليات قرصنة وتجسس، وهناك 

 50حلول البرمجيات.

أما االسم الثاني الذي يتردد، فهو منصور بن زايد، األخ الشقيق للرئيس الجديد.  

نظرا لكثرة ظهوره،    وُيعرف منصور في األوساط العربية والعالمية بشكل واسع،

 واستثماراته العديدة، ومن بينها نادي مانشستر سيتي اإلنجليزي.  

للتنمية،   أبوظبي  ذلك صندوق  بما في  المالية  الكيانات  العديد من  ترأس  كما 

االستثمارات  وشركة  األول(،  أبوظبي  بنك  من  جزء  )اآلن  األول  الخليج  وبنك 

 51دلة لالستثمار(.البترولية الدولية )اآلن جزء من شركة مبا

كما أنه على عالقة مصاهرة برئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد،  

 األمر الذي يجعله أكثر قبوال من غيره لدى اإلمارة الثانية في الدولة.

بقضية  اسمه  الرتباط  نظرا  المنصب،  لهذا  صالحيته  حول  شكوك  تحوم  لكن 

 ي. اختالس أموال من الصندوق السيادي الماليز

الماليزي   الوزراء  رئيس  مع  بالتواطؤ  زايد،  بن  منصور  الماليزي،  االدعاء  واتهم 

السابق نجيب عبد الرزاق، للتستر واالحتيال ضد ماليزيا، بدال من فضح ما وصفها 

 بأكبر سرقة في العالم. 

 
 https://bit.ly/3Nqq2ct 
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، عن صفقة خارج نطاق القضاء  2020وتحدثت األنباء حينها، في أغسطس/آب  

مليارات دوالر، يشتبه في أن شركة إماراتية   6تتعلق بقرابة    مع حكومة أبو ظبي، 

 52اختلستها من الصندوق السيادي الماليزي.

واالسم الثالث هو هزاع بن زايد، شقيق محمد. وما يرشحه لهذا المنصب هو أنه  

صاحب قدر من النفوذ داخل أروقة الحكم في اإلمارات، حيث يشغل منصب نائب  

، وشغل منصب النائب األول 2010إلمارة أبوظبي منذ  رئيس المجلس التنفيذي

لرئيس مجلس الشرف ورئيس مجلس اإلدارة أيًضا. وكذلك، حاز العضوية الخاصة 

 بالمجلس األعلى للبترول.  

انضم هزاع إلى جهاز أمن الدولة، وحاز فيه منصب نائب الرئيس    1983وفي عام  

  1992از في الفترة من  ، وصوال إلى رئيس الجه1992إلى    1989في الفترة  

  2006. كما حصل على منصب مستشار األمن الوطني في الفترة من  2006إلى  

 53. 2016إلى 

أما االسم األخير فهو خالد بن محمد بن زايد. وفي هذا، نشرت صحيفة "فايننشال 

الشخص   يستلم  أن  توقع  الذي  كير،  سايمون  دبي،  في  لمراسلها  تقريًرا  تايمز" 

  54عهد. المذكور والية ال

عاما، تعلم في الواليات المتحدة وبدأ  40وذكر التقرير أن خالد، البالغ من العمر  

عمله الرسمي بالحكومة في قوات األمن ليصبح في السنوات األخيرة مسؤوال  

 عن السياسة المحلية، بما في ذلك جهاز أبوظبي التنفيذي.  

م بارزة في الحكومة، حيث وزاد تأثير "خالد" بعد تقلده في السنوات الماضية مها

نائبا لمستشار األمن الوطني ورئيس جهاز    2016تقلد عدة مناصب، آخرها عام  

 أمن الدولة في اإلمارات.

وفي هذا السياق، يتحدث البعض عن سيناريو محتمل، يختار فيه محمد بن زايد، 

مكنا  أحد إخوته كولي للعهد، ثم يزيحه بعد فترة لصالح ابنه خالد الذي سيزداد ت

 
 2020 آب/ أغسطس 3، اإلمارات مع  فساد  صفقة  بشأن بتوضيحات ماليزيا في  مطالبات ..بالعالم  سرقة  أكبر،  نت  الجزيرة   52
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بمرور الوقت مع وجود أبيه في رئاسة الدولة، كما حدث حين تولية، محمد بن 

 سلمان، والية العهد في السعودية. 

  



 
 

   دــريـ ــ الشــعب يـ                            

 

 المحور الثاني: السياسة الدولية والمنطقة

 أزمة غذاء عربية بسبب الحرب الروسية األوكرانية ●

مايو، جرى اتصال بين الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، ورئيس الوزراء   27في  

الغذاء   أزمة  من  الحد  في  المساهمة  سبل  لبحث  دراغي،  ماريو  اإليطالي، 

الروسية  الحرب  جراء  الملف  بهذا  لحقت  التي  الشديدة  لألضرار  نظًرا  العالمية، 

 وب في العالم.األوكرانية، وذلك لكون موسكو وكييف أكبر مصدري الحب 

وفيما بدا أنه ابتزاز وتهديد للغرب، وللعالم بشكل عام، وللدول الفقيرة والنامية  

على وجه التحديد، أعلن الكرملين أن مساهمة روسيا في تخفيف حدة األزمة لن  

غزوها  إثر  على موسكو  المفروضة  العقوبات  رفع  على  الغرب  بإقدام  إال  تتم 

 أمن الغذاء مقابل العقوبات على بالده. وبذلك وضع بوتين 55ألوكرانيا.

الوزراء   رئيس  يذكر، حيث صرح  تقدم  يحقق أي  لم  االتصال  أن هذا  يبدو  وعليه، 

اإليطالي عقب اللقاء أنه لم يجد أي بصيص للسالم خالل محادثاته الهاتفية مع 

أن    -في حال استمرار الحال على ما هو عليه-. وهو ما يعني  56الرئيس الروسي 

 لغذاء ستتفاقم خالل األسابيع القليلة القادمة، ال سيما في الدول الفقيرة.  أزمة ا

تستمر  مجاعات  يواجه  قد  العالم  أن  من  مايو  في  المتحدة،  األمم  وحذرت 

لسنوات بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا، وأنه قد يتعرض لنقص إمدادات الغذاء  

رانية إلى مستويات ما قبل  في األشهر المقبلة، إذا لم يتم إعادة الصادرات األوك

 الحرب.  

بدفع   تهدد  الحرب  أن  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  وأكد 

عشرات الماليين من الناس إلى حافة انعدام األمن الغذائي وما يترتب عليه من  

 سوء التغذية وجوع جماعي بل ومجاعة.

بوب المتبقية، وأن عدد  أسابيع من الح  10كما ذكرت المنظمة أن العالم لديه  

 57مليون شخص.  323الجياع بسبب األزمة في أوكرانيا يمكن أن يرتفع إلى 

 
55France 24  2022 أيار/ مايو 27،  الغذاء أزمة   حل في المساعدة سبل يبحثان إيطاليا  وزراء ورئيس بوتين، عربي. 

 https://bit.ly/3a5D1RS 

 .2022 أيار/ مايو 27، بوتين مع  محادثاتي  خالل للسالم فرصة  أجد   لم :إيطاليا  وزراء رئيس ، العربية 56

 https://bit.ly/3GAdqfS 

57BBC  2022 أيار/ مايو 19، الغزو  بسبب  لسنوات تستمر   عالمية مجاعة  من  تحذر المتحدة األمم :وأوكرانيا روسيا، عربي. 

 https://bbc.in/3wY9m6e 
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وال شك أن غالبية المنطقة العربية ستكون من أوائل المتضررين من األزمة، حيث  

 دول عربية.    5تحوي قائمة الدول العشر األكثر استيرادا للقمح من أوكرانيا 

أحدث   العربية بشكل عام تستحوذ على  وبحسب  الدول  في    25البيانات، فإن 

في المئة من إجمالي احتياجاتها    60المئة من صادرات القمح العالمية، وتستورد  

التي  الميزة  وهي  البلدين،  في  المنخفض  لسعرها  نظرا  وأوكرانيا،  روسيا  من 

 58قضت عليها الحرب مع حظرهما صادراتهما من الحبوب.

ماليين إنسان، تتربع على عرش قائمة مستوردي القمح في    110ـ  فمصر، ذات ال

ماليين طن من القمح سنويا، وقد وفرت كل    12.9العالم، حيث تستورد مصر نحو  

، 592020بالمئة من واردات القاهرة من القمح في    86من روسيا وأوكرانيا نحو  

مليون    2.45مليون طن لها سنويا، وتعقبها كييف بـ    8.13حيث توفر موسكو  

 طن. 

الرابعة  ثم تأتي الجزائر كثاني أكبر مستورد عربي للقمح بعد القاهرة والمرتبة 

 ماليين طن سنويا.   7.5عالميا بعد مصر وأندونيسيا وتركيا، بنحو 

كما أن اليمن، التي تتعرض ألسوأ مجاعة في العالم طبقا لألمم المتحدة بسبب  

ة هي األخرى كونها ثالث أكبر مستورد الحرب الدائرة فيها، تتعرض ألزمة إضافي 

  60عربي للقمح من أوكرانيا، بنحو مليون طن سنويا.

ثم تعقبها تونس كرابع أكبر مستورد عربي للقمح من أوكرانيا، ثم تأتي خلفها  

 ليبيا، وكذلك فإن العراق واألردن من أكبر المتضررين من األزمة.

جوانب التي تتأثر بها المنطقة والحديث أعاله ركز فقط على جانب واحد من ال

وعلى   اإلستراتيجية،  السلع  جانب  وهو  األوكرانية،  الروسية  الحرب  من  العربية 

 رأسها القمح.  

 
58Sky News  2022 نيسان/ أبريل 21،  القمح  على  للحصول العرب   بدائل هذه  ..األوكرانية  الحرب  أزمة بعد ، عربي. 

 https://bit.ly/3NEo4oc 
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اإلمداد   خطوط  وتعثر  الدولي  فالتضخم  ذلك،  ألبعد  تمتد  السلبية  اآلثار  لكن 

  مع غيرها-وارتفاع أسعار الوقود والطاقة وتغير موازين القوى الدولية، كل ذلك  

 مؤثرة بشكل أو آخر على دول المنطقة. -من العوامل

 

 لقاء مرتقب بين بايدن وابن سلمان  ●

أن هذا   إلى  الذكر  فيجدر  األوكرانية،  الروسية  والحرب  والطاقة  الوقود  وبذكر 

الملف قد يكون أحد أهم األسباب التي تدفع اإلدارة األميركية لتغيير سياستها 

قة، وهي المملكة العربية السعودية، أكبر  مع إحدى الدول المحورية في المنط

 مصدر للنفط الخام في العالم.

فالتوتر هو السمة الطاغية على العالقات بين إدارة الرئيس جو بايدن والقيادة  

بـ   خطاباته  أحد  في  وصفها  الذي  للرئاسة،  ترشحه  عن  اإلعالن  منذ  السعودية 

السعوديين هي جعلهم  "المنبوذة"، حيث ذكر بوضوح أن خطته في التعامل مع  

  .61"يدفعون الثمن وجعلهم في الواقع منبوذين كما هم"

وفي بداية عهدته، حرص الرئيس األميركي أال يكون له أي اتصال بالرجل األقوى  

في المملكة حاليا، محمد بن سلمان، وبدال من ذلك، فضل بايدن أن يكون تواصله  

 ال، فالواقعية فرضت نفسها. مع الملك سلمان. لكن يبدو أن ذلك لم يدم طوي

، تحدثت تقارير عن رفض ابن سلمان مكالمة هاتفية من 2022ففي مارس/ آذار 

الذي شهدته سياسته جراء ضغوطات وإكراهات  62بايدن التحول  ، ما يدل على 

باالتصال   هو  يبادر  "منبوذة"،  بجعلها  التعهد  فبعد  واإٍلقليمي،  الدولي  الواقع 

 األخير يرفض التواصل. بولي العهد، لكن 

باسم  المتحدثة  علقت  حيث  الواقعة،  هذه  عابر  بشكل  نفت  األميركية  اإلدارة 

"لم تكن هناك مكالمات مرفوضة"، الفتة   بقولها:  األبيض، جين ساكي  البيت 

 إلى أن بايدن تحدث فعال إلى الملك سلمان قبل أسابيع". 

 
 .2021 شباط/ فبراير 25، معها  التعامل وعليه "منبوذة" بأنها السعودية وصف   بايدن :"تايمز نيويورك"،  الميادين 61

 https://bit.ly/3GFEbjm 

62Independent  2022 أذار / مارس 9، بايدن  مع  التحدث  رفضا زايد  بن  ومحمد سلمان  بن محمد، عربية. 
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ت التقرير ابتداء. كما أن وهو ما لم تنفه صحيفة وول ستريت جورنال، التي نشر

وكالة رويترز البريطانية ذكرت أن بايدن تحدث مع العاهل السعودي بينما كان 

 ولي العهد محمد بن سلمان موجودا في الغرفة.  

ألن   رفض  األخير  لكن  العهد،  ولي  مع  التحدث  طلب  بايدن  إن  مصادر  وقالت 

 االتصال كان مقررا مع الملك فقط. 

ال صحة  عن  النظر  أن  وبغض  إلى  تشير  كلها  الشواهد  أن  إال  بالتحديد،  واقعة 

بالهجوم  السياسة األميركية تجاه السعودية، وابن سلمان تحديدا، كانت تتسم 

 والتوتر، ثم تحولت بعد ذلك إلى محاولة الحفاظ على الحد األدنى من العالقات. 

عليه التي كانت  بالحدة  تعد  لم  البلدين  بين قيادتي  العالقات  أن  إبان  ويظهر  ا 

تحت  -الحملة االنتخابية لبايدن، أو الفترة األولى في عهدته. وليس من المستبعد  

 أن تشهد تحسنا وتقدما في المستقبل القريب. -ضغط الواقع السياسي 

بايدن البن سلمان،  قبل  وتجاهل من  العالقات  توتر في  ُذكر من  ما  فبعد كل 

في   تقريرا،  األميركية  إن  إن  سي  شبكة  لقاء  ما   19نشرت  عن  فيه  أعلنت  يو، 

مرتقب بين الرئيس األميركي وولي العهد السعودي في يوليو/تموز من العام  

وأورد التقريُر الخبر نقال عن مصادر متعددة في إدارة    63نفسه على أقرب تقدير.

 البيت األبيض لم تسمها.

كونه   لالهتمام،  مثيرا  الخبر  هذا  حدوثه-ويعد  في    -حال  جذريا  تحوال  سيمثل 

الحد   على  والحفاظ  التوتر  فبعد  السعودية،  مع  الديمقراطية  اإلدارة  سياسة 

األدنى، يبدو أن هناك احتياجات عملية في الوقت الراهن تتطلب رفع مستوى  

 العالقة بين البلدين. 

ولي   تواصل مسبق مع  يحدث  لم  أنه  المهمة في  األبعاد  أحد  تكمن  وكذلك 

 لية رسمية مع الملك.  العهد، وكان االكتفاء بعالقات بروتوكو

ففي حال حدثت الزيارة المرتقبة، سيكون ذلك هو التواصل األول من نوعه مع  

األمير الشاب، الذي من المتوقع أن يصعد إلى عرش المملكة قريبا، ال سيما وأن  

 عاما.  86والده قد بلغ من العمر 

 
63CNN  2022 أيار/ مايو 20، تفاعال تثير المقبل الشهر  وبايدن سلمان  بن محمد   لقاء ترجيح مؤشرات، عربي. 
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قود في  يأتي التقارب المرتقب مع السعودية، في ظل تواصل ارتفاع أسعار الو

 الواليات المتحدة، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب الروسية األوكرانية. 

وحول دوافع تحسين العالقات من الجانب األميركي، يرى خبراء أن "واشنطن  

الثنائية  العالقات  إطالق  إعادة  في  مضى  وقت  أي  من  أكثر  مصلحة  لديها 

  64ي الخليج". لهدفين، موازين الطاقة العالمية واحتواء الصين ف

التي قد  العوائق والتحديات  تزال هناك بعض  ال  السياسية،  الواقعية  رغم  لكن 

 تواجه اإلدارة األميركية قد تجعل من التقارب الكبير أمرا صعبا بعض الشيء.  

الهجوم   بايدن في قلب  العهد سيضع  تجاه ولي  السياسة  الحاد في  فالتراجع 

، حيث يولي الديمقراطيون أهمية للقيم  واالنتقادات حول مسألة حقوق اإلنسان

 وحقوق اإلنسان في روايتهم. 

في   للسعوديين  السمعة  سيئ  السجل  والديمقراطيون  بايدن  انتقد  ولطالما 

حقوق اإلنسان، وحربهم في اليمن، إضافة إلى جريمة قتل الصحفي السعودي  

يكو قد  الجدل  التركية. وهذا  باسطنبول  بالده  خاشقجي في قنصلية  ن  جمال 

مضرا من الناحية السياسية بالنسبة للرئيس والحزب الديمقراطي في االنتخابات 

 النصفية المرتقبة. 

 

ويبدو أن التوجه إلصالح العالقات مع المملكة مدعوم من قبل البيروقراطيين  

األميركيين حيث كشفت شبكة سي إن إن أن المنسق لشؤون الشرق األوسط 

لقومي األميركي، بريت ماكغورك، ومستشار وشمال إفريقيا لدى مجلس األمن ا

الكواليس   وراء  عمال  هوشتاين،  آموس  العالمي،  الطاقة  ألمن  الخارجية  وزارة 

  إلصالح العالقة مع السعودية.

كما أضافت أن المسؤولْين زارا المملكة أربع مرات خالل الشهور الستة األخيرة،  

قيا بمحمد بن سلمان مباشرة  ، حيث الت 2022كان آخرها بالرياض في فبراير/شباط  

في محاولة إلظهار نوايا دبلوماسية حسنة ووضع األساس الجتماع محتمل بين 

 65بايدن وولي العهد. 

 
 .2022 أيار/ مايو 26،  سلمان وابن   بايدن بين المحتمل   اللقاء سيناريوهات تعرض إيطالية  مجلة، االستقالل  صحيفة  64
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، أجرى خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي وشقيق  2022ومنتصف مايو  

من   آخر  وعدد  األميركيْين  بالمسؤولْين  والتقى  واشنطن،  إلى  زيارة  محمد 

البيت األبيض والبنتاغون )وزارة الدفاع(. وقد ناقش الجانبان عددا من  مسؤولي  

 66القضايا؛ على رأسها حرب اليمن، والصراع الروسي األوكراني. 

  

 
 https://arbne.ws/3a8EtmG 

66Euro News   2022 أيار/ مايو 17، أوكرانيا في  والحرب  اليمن  في  هدنة في للبحث  واشنطن في السعودي الدفاع   وزير نائب، عربي. 

 https://bit.ly/3a58cNc 
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 المحور الثالث: االقتصاد العربي 

المصرية،   الحكومة  أعلنتها  التي  الخطة  مايو  خالل  االقتصادي  المحور  يتناول 

مع  للتعامل  المصرية  الدولة  "خطة  مسمى  تحت  مدبولي،  مصطفى  برئاسة 

وسماتها  الخطة  محاور  أبرز  التقرير  ويستعرض  العالمية".  االقتصادية  األزمة 

تجاهل التي  المهمة  األسئلة  من  عددا  يناقش  ثم  ومن  الخطة  الرئيسة،  تها 

 المذكورة. 

كما يلفت التقرير إلى المحاولة الحكومية لتبرير التدهور االقتصادي الحادث في  

واألزمات  الظروف  على  اللوم  إلقاء  خالل  من  الماضية،  السنوات  خالل  البالد 

الدولية، دون النظر بشكل نقدي جاد للسياسات التي انتهجتها الحكومة خالل  

 سنوات توليها المسؤولية. 

ومن ثم تستعرض الحالة العربية التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي بشأن  

السياسية  للطبقة  اللوم  التقريُر  وجه  وكيف  لبنان،  مع  اإلستراتيجية  الشراكة 

بشأن  العاجلة  مطالبه  ويجدد  سياسيا"،  "تقاعسا  هناك  أن  مؤكدا  اللبنانية، 

 السياسات االقتصادية في البالد. 

 صادية خطة مصر االقت •

، وفي إطار فعاليات إفطار األسرة المصرية، أعلن رأس  2022نهاية أبريل/نيسان  

من   عدد  بإجراء  للحكومة  تكليفه  السيسي،  الفتاح  عبد  العسكري،  النظام 

تكليفاته  أبرز  وجاءت  العالمية.  االقتصادية  األزمة  مع  للتعامل  الخطوات 

 االقتصادية لحكومته على النحو التالي: 

ومة باإلعالن عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في األصول  تكليف الحك •

 سنوات. 4مليارات دوالر سنويا ولمدة  10المملوكة للدولة بخطة تبلغ 

 تكليف الحكومة بتعزيز أوجه الدعم كافة المقدم لمزارعي القمح.  •

 إطالق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية. •

بورصة المصرية قبل نهاية عرض حصص من شركات مملوكة للدولة في ال •

 العام الجاري. 

 عرض حصص من شركات مملوكة للجيش في البورصة. •
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تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى   •

 والمتوسطة.

 تكليف الحكومة بعرض رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.  •

خطة الدولة المصرية تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي إلعالن   •

 67للتعامل مع األزمة االقتصادية العالمية. 

مصطفى   برئاسة  المصرية،  الحكومة  عقدت  السيسي،  عنه  أعلن  لما  وتنفيذا 

مايو   الدولة 2022مدبولي، منتصف  أسمته "خطة  ما  ، مؤتمرا صحفيا إلعالن 

 68المصرية للتعامل مع األزمة االقتصادية العالمية".

الت  مدبولي  من  وحاول  عدد  طرح  خالل  من  االقتصادي  حكومته  لفشل  قديم 

المبررات، عزا إليها التدهور االقتصادي الحادث في مصر، وعلى رأسها تداعيات 

وآثار جائحة كورونا، وكذلك الحرب الروسية األوكرانية، وما أعقب كلتا األزمتين 

جية، من مشاكل في خطوط اإلمداد وتصاعد أسعار الكثير من السلع اإلستراتي 

 مثل القمح والبترول وغيرهما، مؤكدا أن تلك اآلثار السلبية لم تصب بالده فقط. 

وعدد رئيس الحكومة الخسائر التي أصابت اقتصادات العالم، ليبرهن بعد ذلك أن  

األزمة االقتصادية المصرية طبيعية في هذا اإلطار، ُمعفًيا حكومته من أي تقصير  

 خالل السنوات الماضية.

ما يذهب إليه مدبولي من أن األزمات العالمية ألقت بظاللها على    ورغم صحة

المصري بشكل خاص، فإن حصر  الدول بشكل عام، وعلى االقتصاد  اقتصادات 

 مشاكل االقتصاد المصري في األزمات الدولية ليس دقيقا بأي حال من األحوال. 

رونا، أي ما قبل  فإذا تتبعنا المشهد قبل حدوث األزمة العالمية األبرز، جائحة كو

، سنجد أن االقتصاد لم يكن بأفضل حال منذ انقالب 2019ديسمبر/ كانون األول  

 . 2013يوليو/ تموز 
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  43.2، بلغ رصيد الدين العام الخارجي  2013/  2012ففي نهاية العام المالي  

مليار دوالر    3.1مليار دوالرا أميركيا، كما بلغت مدفوعات خدمة الدين الخارجي  

 نة المالية. خالل الس

مليار جنيه مصري،    261.1وفي ذات السنة، بلغ الدين العام المحلي تريليونا و

الناتج   إلى  العامة  بالموازنة  المحلي  العام  الدين  خدمة  أعباء  نسبة  وبلغت 

 69بالمئة.  11.6المحلي اإلجمالي  

، أي قبيل  2019/  2018بينما بلغ رصيد الدين العام المحلي في السنة المالية  

مليار جنيه مصري، كما بلغ رصيد الدين الخارجي    282تريليونات و  4زمة كورونا،  أ

 70مليار دوالر. 13.4مليار دوالر وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو  108.7

البنك   موقع  في  الكاتب  لبحث  فطبقا  المحلية،  العملة  قيمة  إلى  نظرنا  وإذا 

، بلغ  2019ديسمبر/ كانون األول    31المركزي حول أسعار الصرف الرسمية، في  

  3جنيها مقابل الدوالر بينما كان سعر الصرف في    15.97سعر الصرف الرسمي  

 71جنيهات مقابل الدوالر.  7.0089، 2013يوليو/ تموز 

إذن، فخالل ست سنوات فقط، تدهورت العملة المصرية وفقدت أكثر من ضعف  

مرات، والدين الخارجي نحو    4  قيمتها، وكذلك تضاعف الدين العام المحلي قرابة

مرتين ونصف، وإذا نظرنا إلى مؤشرات التضخم والقوة الشرائية ونسب البطالة 

 وغيرها، فلن نجدها بأحسن حال مما سبق. 

وبالتالي، فإن عزو الحكومة المصرية التدهور االقتصادي إلى األزمات الدولية  

 فقط ليس دقيًقا بالكلية.

لخطة االقتصادية التي أعلنها مدبولي، فقد احتوت  أما من حيث بنود وتفاصيل ا

 على خمسة مسارات أساسية:

 تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي.   .1

 توطين الصناعات الوطنية مع توسيع القاعدة اإلنتاجية.   .2

 
 .2013 /2012 السنوي  التقرير،  المصري المركزي  البنك   موقع 69

 https://bit.ly/3NLrpSL 

 .2019 /2018 السنوي  التقرير،  السابق  المصدر 70

 https://bit.ly/3NGe65L 

 .الرسمية  الصرف  أسعار،  السابق  المصدر 71

 https://bit.ly/3z6Mpzh 
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 إعالن خطة ملزمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة.  .3

 تنشيط البورصة المصرية. .4

 ة وضمان توفير السلع األساسية.الحماية االجتماعي  .5

ورغم وجود بعض النقاط اإليجابية الواردة في خطة الحكومة، ال سيما ما يتعلق  

وتطوير   القمح  زراعة  وزيادة  التراخيص  على  الحصول  وتيسير  األراضي  بتخصيص 

تحيط  االستفهام  عدًدا من عالمات  هناك  فإن  الملفات،  من  وغيرها  الصوامع، 

 ن قبل الحكومة لحل مشاكل االقتصاد المصري البنيوية. بالحلول المقترحة م

جل   كان  حيث  والتنموية،  االقتصادية  بالسياسات  تتعلق  العالمات  هذه  أولى 

اهتمام العرض منصًبا على خطط النمو التي يكون أساس قياسها هو زيادة الناتج 

قابلة  القومي، الذي يشمل نواتج األنشطة المتعلقة باستخراج المواد األولية ال

 للنضوب. 

اإلرادة،  عن  خارجة  ظروف  بسبب  للتعثر  المرتفعة  الحساسية  ذات  تلك  أو 

كالسياحة وغيرها من األنشطة الخدمية. فلم توضح الخطة كيفية التنمية التي 

 تضمن التطور والتنمية الحقيقية لالقتصاد، من كونه اقتصادا ناشئا ليصير متقدما. 

لية، التي تضمن توظيفا مستمرا للعمالة، كما لم تشمل الخطة األنشطة التحوي

وهو ما يساهم في خفض البطالة، وتوفير عملة صعبة من خالل تحقيق االكتفاء  

الذاتي من السلع اإلستراتيجية على مراحل متدرجة، وهو ما يعمل على تقليل  

 الواردات، وإمكانية زيادة معدالت التصدير. 

إلعادة النظر في الفلسفة التي  ولم يتناول عرض الحكومة كذلك خططا واضحة  

غير   النفقات  خفض  خالل  من  وذلك  للدولة،  العامة  الموازنة  إعداد  بها  يجري 

الضرورية وتنمية الموارد غير الضريبية وإيجاد وسائل بديلة لتمويل العجز، بخالف  

 االقتراض الذي دأبت عليه سياسة الحكومة.

مهما   اقتصاديون  يراه  طلبا  الحكومة  تجاهلت  على  كما  الرقابة  إلحكام 

 االقتراض، وذلك عبر وضع سقف له كما هو الحال في الواليات المتحدة.

كما لم يرد في العرض خطة الحكومة للتعامل مع االحتياطي النقدي األجنبي، 

وكيفية تنميته من خالل مصادر متوسطة وطويلة األجل ال تعتمد على الديون  

 . 2013الوضع منذ يوليو أو الودائع الخليجية فقط، مثلما هو 
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مليار دوالر خالل األربع   40وتستهدف الدولة تسييل أصول مملوكة لها بقيمة  

سواء   الخاص  القطاع  مع  للشراكة  طرحها  خالل  من  وذلك  القادمة،  سنوات 

 المصري أو األجنبي.  

من   حصص  طرح  خالل  من  ذلك  مالمح  اتضحت  قطاع    10وقد  تتبع  شركات 

 تبعان جهاز الخدمة الوطنية في البورصة المصرية. األعمال العام وشركتين ت

بالمدن  الجديدة والمتجددة والعقارات  الطاقة  الشركات في قطاعات  وتعمل 

موانئ مصرية    7الجديدة واالتصاالت وتحلية المياه والتعليم. باإلضافة إلى دمج  

فنادق مصرية تحت إدارة شركة أخرى، وذلك   7تحت مظلة شركة واحدة. ودمج  

 يدا لطرحها في البورصة المصرية.تمه

اقتصاديون انتقدوا تلك الخطوة، ال سيما وأن الدولة تتخلى عن أصول ناجحة تدر  

التي من   الرابحة  الدخل  أحد مصادر  تتخلى عن  بذلك  عليها دخال معتبرا، وهي 

 المفترض أن تعمل الحكومة على زيادتها ال التخلص منها وتقليصها.

وتحكم القطاع الخاص فيه سيؤثر سلبا على المواطنين    كما أن بيع تلك األصول 

المستفيدين من خدمات تلك الشركات، التي كانت تتاح خدماتها ألكبر عدد من  

 72المواطنين بأسعار معقولة.

كما لم تذكر خطة الحكومة المسارات التي سيجري استثمار حصيلة التخارج منها،  

خارج لإلنفاق الجاري وخدمة الدين  حيث إن هناك تخوفات من أن توجه حصيلة الت 

للعام  -العام   المصرية  الموازنة  مشروع  في  العام  الدين  خدمة  وأن  سيما  ال 

نحو   تبلغ  القادم  العام   54المالي  اإلنفاق  إجمالي  من  من    -73بالمئة  بدال 

لأليدي   متواصل  وتشغيل  مستمرة  مستقبلية  عوائد  يكفل  الذي  االستثمار 

 العاملة.  

بتحكم مستثمرين أجانب في عدد  واألخطر من ذلك   المتعلقة  التخوفات  هي 

 من القطاعات المهمة، خصوصا الموانئ. 
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إزاء   الدولة  التي ستتخذها  الخطوات  عن  واضح  بشكل  العرض  يتحدث  لم  كما 

في القطاع    2013نفوذ المؤسسة العسكرية المتصاعد والمتسع منذ انقالب  

بعض   أعاق  قد  ما  وهو  المحلي  االقتصادي،  الخاص،  القطاع  من  المستثمرين 

 واألجنبي، بسبب مخاوف بشأن المنافسة مع المؤسسة األقوى في البالد.

القطاعات  من  عدد  في  العاملة  الشركات  عشرات  على  الجيش  يستحوذ  إذ 

 الحيوية؛ مثل الغذاء والدواء والتعليم والصناعة والعقارات. 

 البنك الدولي ولبنان  •

مايو   أع 2022نهاية  بيانا  ،  الدولي  البنك  إدارة  تقرير  74لنت  على  موافقتها   ،

 مراجعة األداء والدروس المستفادة إلطار الشراكة اإلستراتيجية مع لبنان. 

الماضية  الخمسة  المالية  األعوام  خالل  المحرز  التقدم  المذكور  التقرير  ويلخص 

تمر 2022- 2017) عصيبة  فترة  ظل  في  الشراكة،  تلك  أهداف  ينقح  كما   ،)

واالقتصادية  ب المالية  األزمات  إحدى أشد  البالد  تشهد  اللبناني، حيث  االقتصاد 

 في التاريخ الحديث. 

وقد أعلن البيان أن التقرير مدد فترة تنفيذ إطار الشراكة اإلستراتيجية عاما إضافيا،  

إليها  الحاجة  تشتد  التي  واالقتصادي  االجتماعي  التعافي  برامج  تعزيز  بهدف 

الفئات   االقتصاد وتستهدف  إصالحات  مسار  ودعم  هشاشة،  واألكثر  الفقيرة 

 الكلي واإلصالحات الهيكلية التي أصبحت ضرورية إلنقاذ البلد.

وبدأت فترة تنفيذ إطار الشراكة اإلستراتيجية بين البنك الدولي ولبنان منذ عام  

حتى اآلن، وقد تخللت تلك الفترة أزمات دولية ومحلية عصيبة فاقمت    2017

 ة اللبنانية. المشكل

الروسية   والحرب  كورونا،  فيروس  جائحة  الدولية  األزمات  تلك  رأس  وعلى 

األوكرانية التي سببت ضررا بالغا لتوريدات الغذاء، وسببت أزمة أمن غذائي لدى  

 العديد من البلدان النامية على وجه التحديد.

خل   وما  بيروت،  مرفأ  انفجار  فأبرزها  المحلية  لألزمات  بالنسبة  آثار  أما  من  فه 

 اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة السوء.

 
 .2022  أيار/ مايو 30،  عاجلة  إجراءات  اتخاذ   اآلن  وعليه ثميناً  وقتاً  لبنان  أضاع :صحفي  بيان، الدولي  البنك   مجموعة  موقع 74
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هذه األزمات وغيرها سببت تراجعا شديدا في االقتصاد اللبناني، فبحسب تحليل  

مليار دوالر    52البنك الدولي، هوى إجمالي الناتج المحلي االسمي من قرابة  

مليار دوالر أميركي في    21.8إلى مستوى متوقع قدره    2019أميركي في  

 %.  58.1، مسجال انكماشا نسبته 2021

كما واصل سعر الصرف تراجعه الشديد، وهو ما سبب تصاعد وتضاعف معدالت  

 التضخم، لدرجة أنها دخلت خانة المئات.

وأثرت   اللبنانيين،  معاناة  تفاقم  إلى  أدت  ونتائجها  األزمات  هذه  أن  شك  وال 

ملت على زيادة الهوة بالسلب على الطبقة الفقيرة أكثر من غيرها، كما أنها ع

 وعدم المساواة بين الطبقات االجتماعية المختلفة.

لتلك  إيجاد حلول جادة  يجر  بأفضل حاالته، فلم  السياسي لم يكن  الوضع  وألن 

األزمات المذكورة، وهو ما كان له أضراره طويلة األجل على االقتصاد اللبناني، 

أن الخدمات العامة األساسية فمعدالت البطالة تزداد بشكل متسارع للغاية، كما  

 تنهار، ورأس المال البشري يتعرض الستنزاف شديد. 

هذا باإلضافة إلى شلل النظام المالي الذي أدى إلى معاناة القطاع الخاص من  

إنتاجية  انخفاض  إلى  المعاناة  هذه  أفضت  وقد  جسيمة.  وعقبات  معوقات 

ادات، وقد ظهرت آثاره الشركات، وهو ما أثر بالسلب على معدالت توليد اإلير

 في انتشار إعالن حاالت اإلفالس وتسريح العمالة.  

أن  المتوقع  فمن  السياسي،  التقاعس  استمر  ما  إذا  الدولي،  البنك  وحسب 

 . 2022بالمئة خالل العام  6.5ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 

تحقيق أهداف إطار  ووفقا لتقييم البنك، فقد كان التقدم الذي أحرزه لبنان في  

"التقاعس   إلى  اإلخفاق  هذا  البنك  وعزا  متواضعا،  اإلستراتيجية  الشراكة 

 السياسي" و"التلكؤ المتعمد على صعيد السياسات من جانب الطبقة السياسية". 

المدير اإلقليمي لدائرة المشرق في دائرة البنك الدولي، ساروج كومار جاه، رأى 

كرة، أضاع لبنان وقتا ثمينا، وكذلك العديد من الفرص  أنه بالرغم من التحذيرات المب 

ي مسار إصالح نظامه االقتصادي والمالي.    لتبنِّ

وقال جاه: "إن تكاليف التقاعس والتلكؤ هائلة، ليس فقط على الحياة اليومية  

للمواطنين، وإنما أيضا على مستقبل الشعب اللبناني. وبعد مرور عامين ونصف  
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لبنان حتى هذا التاريخ في تطبيق برنامج شامل لإلصالح على األزمة، لم يشرع  

 والتعافي يحول دون انزالق البالد إلى مزيد من الغرق.  

ليس  تهديد  على  األزمة  أسباب  المتعمد في معالجة  التأخير  استمرار  وينطوي 

على المستوى االجتماعي واالقتصادي فحسب، وإنما أيضا على خطر إخفاق  

وتعريض السلم االجتماعي الهش لمزيد من الضغوط،  منهجي لمؤسسات الدولة  

 وفق قوله.

وحول المعوقات الرئيسة للتنمية في لبنان، فقد ُعدَّ أهمها استيالء النخبة على  

السلطة تحت ستار الطائفية، وقد أوجد ذلك نظاما سياسيا هشا، ودولة عاجزة  

 عن عزل الصراع السياسي عن قدراتها للحكم وممارسة السلطة.

 

ما طالب البنك أن تسارع الدولة اللبنانية إلى اعتماد خطة ذات مصداقية لتعاٍف ك

شامل ومنصف لتحقيق االستقرار المالي الكلي، وتسريع وتيرة تنفيذها لتفادي  

يمكن   ال  التي  الخسائر  وإيقاف  واالقتصادية،  االجتماعية  لشبكاته  كامال  دمارا 

جدد شرو البشري. كما  المال  رأس  تلك  تعويضها في  ارتكاز  المتمثلة في  طه 

 الخطة على عدد من السياسات:

سعر   .1 في  واالستقرار  الثقة  استعادة  يكفل  النقدية  للسياسة  جديد  إطار 

 الصرف. 

برنامج إلعادة هيكلة الديون من أجل تحقيق حيز لإلنفاق في إطار المالية   .2

الدين  العامة في األمد القصير والقدرة على االستمرار في تحمل أعباء  

 في األمد المتوسط. 

القطاع  .3 قدرة  استعادة  أجل  من  المالي  للقطاع  شاملة  هيكلة  إعادة 

 المصرفي على الوفاء بااللتزامات. 

ضبط أوضاع المالية العامة على نحو تدريجي منصف من أجل استعادة  .4

 الثقة في السياسة المالية العامة. 

 إصالحات تهدف إلى تعزيز النمو.  .5

 االجتماعية.  تعزيز سبل الحماية  .6

 


