
نزار كريكش

قال املبعوث األممي، غسان سالمة، في لقاء 
نهاية  مــن مدينة مصراتة  فعاليات  مــع  لــه 
شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــنــصــرم 
»نحن ذاهبون إلى االنتخابات عام 2018«، 
وألـــقـــى هــــذا اإلعـــــالن أســئــلــة حــقــيــقــيــة على 
األزمـــة في  مــســارات  بــشــأن  الليبية  النخب 
تشريعيٍة  النتخاباٍت  يمكن  وهــل  بــالدهــا، 
أزمـــات فشل مؤسسات  أن تحل  ورئــاســيــة 
ــفـــالت  ــام الــســيــاســي واالنـ ــقـــسـ الــــدولــــة واالنـ

األمني الذي تعاني منه ليبيا؟
 في هذا اإلطار، يمكن رصد ثالثة توجهات 
أساسية، األول وهو املجلس األعلى للدولة 
املـــنـــبـــثـــق عــــن اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات املـــوقـــع 
 ،2015 ــام  ــ عـ األول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/  فــــي 
ــرى عــلــى لـــســـان رئـــيـــســـه، عــبــد الــرحــمــن  ــ ويـ
 من 

ٌ
ــــالن تــــجــــاوز ــذا اإلعــ الــســويــحــلــي، أن هــ

السياسي  االتــفــاق  آلليات  األممي  املبعوث 
الـــتـــي تــعــطــي الـــحـــق لــلــســلــطــات الــســيــاديــة 
وحدها أن تقوم بهذا التعديل أو التجاوز 
ــادة 15(.  ــمـ ــلـ ــا لـ ــقــ ــاق الـــســـيـــاســـي )وفــ ــفـ لـــالتـ
ــئـــات وكــــتــــائــــب عــســكــريــة  ــيـ ــرى هـ ــ بــيــنــمــا تــ
عديدة صعوبة إجراء االنتخابات قبل حل 
معضلة االنقسام السياسي، وهذا بالطبع 
كذلك غسان سالمة عندما وضع  مــا عناه 
عدة شروط إلجراء هذه االنتخابات، منها 
ــراف الـــصـــراع  ــ ــ الــــوضــــع األمــــنــــي وقــــبــــول أطـ
بنتائج االنتخابات. رأي آخر يرى أن هذه 
ــااًل عــلــى املــشــهــد  ــ االنـــتـــخـــابـــات ســتــكــون وبــ
ــد تـــفـــرز جــســمــا جــديــدًا  الــلــيــبــي، إذ إنـــهـــا قـ
البلد،  داخــل  االنقسام  حالة  يزيد  منتخبا 
تنتهى  أن  مــن  أكبر  الليبية  املعضلة  إن  إذ 

بصندوٍق النتخاب سلطة جديدة للبلد.

عبد الكريم أهروبا

عــلــى غـــرار االحــتــجــاجــات فــي دول كثيرة، 
عقب قرار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
إلــى القدس،  الــواليــات املتحدة  نقل سفارة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا عـــاصـــمـــة إســـرائـــيـــل األبــــديــــة، 
انــدلــعــت فـــي بــعــض املــــدن األملـــانـــيـــة، منها 
بــرلــن، مــظــاهــرات غاضبة مــنــّددة بالقرار، 
ومستنكرة له، ُرفعت فيها شعارات معادية 
إسرائيلية،  أعــالم  فيها  وأحــرقــت  لليهود، 
إسرائيل.  بموت  املتظاهرون  فيها  وهتف 
ــذه االحــتــجــاجــات بــاعــتــقــال  ــد انــتــهــت هـ وقـ
ليبدأ  املتظاهرين،  مــن  مجموعة  الــشــرطــة 
بــعــدهــا مــبــاشــرة الــنــقــاش بــشــأن اســتــشــراء 
عــداء السامية بن املسلمن، فتفقد قضية 
وإعالميا  سياسيا  معناها  بــذلــك  الــقــدس 

في املجتمع األملاني.
وســـرعـــان مـــا صـــرح وزيــــر الــداخــلــيــة في 
ــيــــة،  ــانــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف األعـــــمـــــال األملــ
توماس دي مايزير، صباح يوم اإلثنن، 
لصحيفة بيلد واسعة االنتشار، بأن بالده 
»لن تقبل أن ُيهان اليهود أو تهان دولة 
إسرائيل بهذا الشكل املشن«. وعّبر وزير 
رفضه  عن  غابرييل،  زيغمار  الخارجية، 
الــشــديــد لــهــذا الــســلــوك، وأكــــد أنـــه »عــلــى 
الــرغــم مــن كــل االنــتــقــادات املـــبـــّررة للقرار 
األميركي بشأن القدس، فإنه ال يوجد أي 
وأن  اإلسرائيلية«،  األعــالم  لحرق  مسوغ 
دولة القانون في أملانيا »ال، ولن تتسامح 

مع هذا األمر البتة«.
لم تختلف املظاهرات املنّددة بقرار ترامب 
كــثــيــرا عــن مــثــيــالتــهــا املــنــاهــضــة لسياسة 
إســرائــيــل الــتــي تــجــوب شــــوارع الــحــواضــر 
الــغــرب، عقب أي تصعيد في  الــكــبــرى فــي 
القدس أو غزة أو الضفة الغربية، فأغلبها 
تحكمها  صــاخــبــة،  حماسية  احتجاجات 
الــفــوضــى، والــعــاطــفــة، والــجــهــل بــالــواقــع، 
والتنظيم  والحكمة،  العقل،  عنها  ويغيب 
املحكم. فما جدوى أن تنظم مظاهرات في 

دالل البزري

ــدة مـــحـــبـــوبـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لــــــم تــــكــــن الــــــــواليــــــــات املـ
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة يــومــا. دعــمــهــا الثابت 
حاولت  ولكنها  جــوهــري.  سبب  إلسرائيل 
في السبعينيات، مع رئيسها الديمقراطي، 
»الــوســيــط  تــلــعــب دور  أن  ــر،  ــارتــ كــ جــيــمــي 
النزيه« بن العرب وإسرائيل، فأثمرت هذه 
السياسة اتفاقية السالم بن أنور السادات 
ومناحيم بيغن، واتفاقية أوسلو؛ واالثنتان 
ــعــــان مـــــفـــــاوضـــــاٍت حـــــــول األراضـــــــــي  ــتــــوقــ تــ
حكما   ،1967 عــــام  املــحــتــلــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ذاتيا أو دولتن، ومن ضمن هذه األراضي 
بع خطى 

ّ
مدينة القدس. دونالد ترامب لم يت

جيمي كارتر، وال قبله على كل حال جورج 
ــاراك أوبـــامـــا. األول غـــزا الـــعـــراق،  ــ بـــوش وبــ
فأفسح املجال إليــران، من دون قصد ربما، 
كي تهيمن عليه. أما الثاني، أوباما، فامتنع 
عن فعل أي شيء في سورية، فوضع رقاب 
سورية تحت رحمة إيــران أواًل، ثم روسيا؛ 
فنسف بذلك سنواٍت من املفاوضات السرية 
األسد،  إسرائيل ونظام  السرية بن  وشبه 
بـ«رعاية« أميركية. واضٌح أنه مهما اختلف 
الـــــرؤســـــاء األمـــيـــركـــيـــون بــطــبــائــعــهــم، فـــإن 
العقدين  فــي  الـــذي سلكوه،  البياني  الــخــط 
األخــيــريــن، هــو االنــســحــاب الــتــدريــجــي من 
الــنــزيــه«، بــن اإلسرائيلين  دور »الــوســيــط 
والــــعــــرب، وبــــن الـــعـــرب أنــفــســهــم، الـــذيـــن ال 
. ترامب يجسد ربما 

ً
يحبون بعضهم، أصال

 من مراحل هذا االنسحاب، وأكثرها 
ً
واحدة

إثـــــارة، فــالــرئــيــس الــتــلــفــزيــونــي يــلــعــب دور 
الشرير، األحمق. ولكنه في الواقع ضعيف، 
من ضعف أميركا نفسها؛ في عصر بداية 
تراجعها، تصبو إلى االنطواء على نفسها. 
كل الصخب املالزم للسنة األولى من رئاسة 
ــــذات،  ــل الـــصـــالفـــة والـــنـــفـــخ فـــي الـ تــــرامــــب، كـ
ليس  االنسحاب  هــذا  عــن  للتمويه  كأنهما 
كـ«وسيط نزيه« وكصاحبة أقوى األسلحة، 
وبــالــتــالــي، أكــثــر االســتــراتــيــجــيــات تماسكا 

وتوافقا مع هذا السالح. أو هكذا ُيفترض.
ــــب طـــــــوال الــســنــة  ــرامـ ــ ــز تـ ــجــ ــر مـــــــاذا أنــ ــظــ انــ
»يونسكو«،  مــن  أمــيــركــا  سحب  املنصرمة: 
الــعــاملــيــة، مــن اتفاقية  الــتــجــارة  مــن منظمة 
الــتــجــارة الــحــرة عــبــر املــحــيــط الـــهـــادئ، من 
اتفاقية املناخ، من اتفاقية السالح النووي 
مع إيران، العزلة من املهاجرين الجدد، ومن 
الحائط  املكسيك، ومشروع  الجيران،  أقرب 
األيــادي  الخرافي بينهما. ثم أخيرًا، نفض 
من دور »الوسيط النزيه«، وتقديم القدس 

إلى اإلسرائيلين على طبق من القنابل. 
ـــٍه ال  ـــوجــ ــا: بــ ــامــ ــمــ ـــب تــ ـــرامــ بــــوتــــن عـــكـــس تــ
 أو هياج، اعترف في الربيع 

ٌ
تشوبه حماقة

املـــاضـــي بــالــقــدس عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل، من 
دون ان يـــأمـــر بــنــقــل ســفــارتــه إلــيــهــا، ومــن 
التي يقصد. هكذا،  الــحــدود  أن يرسم  دون 
ــاءة. دور  بــهــدوء ومــن دون مــســرح، وال إضـ
بــوتــن شبه جــاهــز. وراثــتــه دور »الوسيط 
الــنــزيــه« لــهــا بــشــائــر: أبـــو مــــازن اتــصــل به 
ــط بــيــنــه وبـــن تـــرامـــب، ويــثــنــيــه عن  لــيــتــوسَّ
ــراره املــتــعــلــق الــــقــــدس. صـــائـــب عــريــقــات،  ــ قــ
كبير املفاوضن الفلسطينين التقى وزير 
نفسها  الرسالة  ناقال  الــروســي،  الخارجية 
من أبــو مــازن. وروســيــا، الفخورة بوضوح 
ــا، بــــثــــبــــات تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا،  ــهـ ــتـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ إسـ
عن  املوروثة  الشعوب«،  بصفتها »صديقة 
تتابع خطاها  السوفييتي، سوف  االتحاد 
ــدور، وتــصــبــح هي  ــ الـ لــبــلــوغ هـــذا  الحثيثة 
الوسيط بن العرب وإسرائيل، بعدما صار 

حلمي األسمر

)1(
ــن يــلــتــقــطــون الــلــحــظــة  ــاس مــ ــنــ ــن الــ قـــلـــة مــ
الــتــاريــخــيــة، ويــعــمــلــون عــلــى اســتــثــمــارهــا 
ــيـــوم كـــأمـــة فـــي ظــرف  لــصــالــحــهــم. نــحــن الـ
ــدٌّ شــعــبــيــا،   مـــوحـ

ٌّ
، صــــف

ً
ــال ــعـ اســتــثــنــائــي فـ

ــه إلـــــــى الــــــقــــــدس، ونـــخـــب  ــتـــجـ بـــوصـــلـــتـــه تـ
بينيٍة  بــحــروٍب  منشغلة  حاكمة  سياسية 
طاحنة، وهي ليست في مأمٍن عن التهديد 
ــودي، فــــالــــكــــراســــي تـــهـــتـــز تــحــتــهــا،  ــ ــ ــوجـ ــ ــ الـ
وأجزم أنه ال يكاد يوجد زعيم عربي ينام 
قــريــر الــعــن بـــدون مــهــدئــات، أو »مرخيات 
أعـــــصـــــاب«. ثـــمـــة حــــالــــة مــــن عـــــدم الـــيـــقـــن، 
تعيشها النخب الحاكمة، بسبب الحروب 
املــفــتــعــلــة الــتــي أشــعــلــتــهــا داخــــل »الــبــيــت«، 
مصالح  قبل  مصلحتهم،  تقتضي  وربــمــا 
ــؤالء الــلــحــظــة  ــ »رعــــايــــاهــــم«، أن يــلــتــقــط هــ
ويــقــّرروا  لصالحهم،  لتوظيفها  الــراهــنــة، 
الدافئة، فهي  إلى أحضان شعوبهم  القفز 
مالذهم األول واألخير، وهي القادرة على 
حــمــايــتــهــم مـــن تــبــعــات أي قــــرار »خــطــيــر« 
يمّس مصالح »الــجــدران« التي يستندون 

إليها في تأمن بقائهم على الكراسي.

)2(
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، كــحــلــيــف، ال ُيــؤمــن 
ــن املــمــكــن أن يــتــوهــم أي زعــيــم  جـــانـــبـــه، مـ
ــع لــوبــي الــيــهــود فــي الــواليــات  أن فــي وسـ
 مــا لــدى سيد 

ً
لــه حماية املتحدة أن يؤمن 

الـــبـــيـــت األبــــيــــض، فـــيـــكـــون وســـيـــطـــا دافـــئـــا 
للبقاء في  أعماله، ويؤمن دعمه  له  يسير 
السلطة. ولكن في املقابل هو في هذا عليه 
اســتــحــقــاقــاٌت لــعــل أقــلــهــا أن يــديــر الظهر 
لشعبه. وفي الوقت نفسه، يمكن للوسيط 
أن يغدر به في أي لحظة، أو أن »يفضحه« 
ويسّود سمعته، كما يمكن للسيد األبيض 
أن يتخلى عنه إن شعر أن عمره االفتراضي 
ــلـــى الــــنــــهــــايــــة. إرضـــــــــاء الــحــلــيــف  قـــــــارب عـ
تــدرك، ولها تكاليف ال  والوسيط غاية ال 
تنتهي، وهي غير مأمونة العواقب، وليس 
أدل على هذا من موضوعة القدس، وقرار 
الــســيــد األرعــــــن، بـــاالعـــتـــراف بــهــا عــاصــمــة 
للعدوان، من دون أدنى نظر الستحقاقات 
هذا القرار على »الحلفاء العرب« ومستقبل 
السيد  كرسي  »تثبيت«  فاملهم  أنظمتهم، 
املهتز تحته، حتى ولو كلفه األمر إشعال 

الحرائق في »روما«.

)3(
الــذي يمنع مصر  أكثر مباشرة، ما  بكالم 
ــــروع فــي  ــشــ ــ مــــن تــبــيــيــض ســـجـــونـــهـــا، والــ
للشعب،  اللحمة  تعيد  وطنية،  مصالحة 
وتـــطـــوي قــصــة دامـــيـــة أحـــدثـــت زلــــــزااًل في 

ب  ولكن السؤال الصحيح الذي نراه قد يقرِّ
من وجهات النظر بن الفرقاء هو كيف يمكن 
وضع االنتخابات في سياٍق شامل يمكن أن 
ينهي حالة االنقسام، وتنتهي بها املرحلة 
االنتقالية الرابعة التي تدخلها البالد نهاية 
هذه السنة؟ وهي املّدة املقررة لنهاية اتفاق 
الصخيرات حسب بعض اآلراء، على الرغم 
من وجــود خــالٍف بشأن ذلــك، والدخول في 
كــان ضعفها  اســتــقــرارًا، مهما  أكثر  مرحلٍة 
أو قلة حيلتها أمام الوضع الداخلي املعقد. 
ويعني هذا السياق الذي نسميه بالشامل 
أن تــكــون االنــتــخــابــات دافــعــا نحو تقليص 
الجدل بن املتناقضات في األزمــة الليبية، 
ــب واألطـــمـــاع 

ِّ
بـــن الـــوضـــع اإلقــلــيــمــي املــتــقــل

الدولي،  املجتمع  تواجه  التي  والتحديات 
جّراء األزمة الليبية، كالهجرة غير النظامية، 
ــار بــالــبــشــر أو انــتــشــار جــمــاعــات  أو االتـــجـ
مــتــطــّرفــة فــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، أو انــتــشــار 
السالح للقاعدة في بالد املغرب، أو دعوات 
إلى االنقسام من بعض املكونات الثقافية.  
 مـــن الــتــنــاقــضــات كـــذلـــك، تــضــخــيــم مــســألــة 
ــام عــــلــــى حــــســــاب بـــنـــاء  ــ ــــظـ ــنـ ــ الــــشــــرعــــيــــة والـ
مــؤســســات الـــدولـــة والـــوضـــع االقــتــصــادي 
لــلــبــلــد، وكـــذلـــك تــضــخــيــم مــبــدأ املــصــالــحــة، 
 
ً
بينما ظلت قوانن العدالة االنتقالية معلقة
لذا  الــواقــع.  أرض  على  ينزلها  مــن  تجد  ال 
يمكن مالحظة، من خالل هذه التناقضات، 
ــمــــاط مـــتـــكـــّررة داخــــل  ــدة مــــســــارات أو أنــ ــ عـ
املشهد الليبي، فيمكن وضع سيناريوهات 

أكثر نضجا ملعرفة مآالت األزمة الليبية. 
ــاط فـــي أي أزمــــة هـــي إحـــدى  ــمـ مــتــابــعــة األنـ
دراســات  فــي  نجاحها  تثبت  التي  األدوات 
مستقبلية كــثــيــرة، فــبــداًل مــن الــحــديــث عن 
تفاصيل قد تبعد املشهد الكلي عن املراقب 

هـــذا الــتــنــظــيــم فـــي مــديــنــة ســـرت بــمــشــاركــة 
أممية عــام 2016. وتــتــحــرك هــذه املــســارات 
ــنـــي واالقـــتـــصـــادي  املــتــعــلــقــة بـــالـــوضـــع األمـ
ُصُعدًا نحو االتفاق بن األطراف املتنازعة 
واالنــفــصــال عــن الــخــالف السياسي.  يؤكد 
هــــذا األمــــر أن املــجــتــمــع الـــدولـــي الــــذي كــان 
سببا إليجاد هذ املسار قــادٌر على تحقيق 
ــراع املــســتــمــر  أهــــدافــــه، حــتــى فـــي ظـــل الــــصــ
بــن الــفــرقــاء الــســيــاســيــن فــي لــيــبــيــا؛ وهــذا 
يفسر الخالف الحادث بن فرنسا والــدول 
ــأن املــــقــــاربــــة الــصــحــيــحــة  ــشــ األوروبـــــــيـــــــة بــ
ليبيا،  عبر  النظامية  غير  الهجرة  ملحاربة 
وربما كانت إحدى األجندات التي ستطّوع 
املشهد الليبي، لتحقيق أقل عدد ممكن من 
املهاجرين إلى أوروبــا.  ويقابل هذا املسار 
الــتــي تبحث  مــســار آخـــر يتعلق بــاملــقــاربــة 
عــن الــشــرعــيــة فــي لــيــبــيــا، وبــعــكــس سابقه، 
مفرغٍة  فــي حلقٍة  يــدور  متعثر،  فهو مسار 
بــن االنــقــســامــات واملــكــايــدات، حــتــى اتــفــاق 
وهناك  تناقضات،  داخــلــه  فــي  الصخيرات 

ــنـــص وتــفــســيــره،  خــــالفــــات فــــي ديـــبـــاجـــة الـ
وتناقض بن االتفاق والقوى املوجودة على 
األرض الــتــي تقتات مــن مــؤســســات الــدولــة 
الــتــي وفـــرت الــغــطــاء املــالــي لــهــذه األجــســام 
الشرق  فــي  اإلنــقــاذ  مثل حكومة  املنقسمة، 
واملــجــلــس الــرئــاســي فـــي الـــغـــرب، بـــل تنفق 
حتى على املليشيات التي ترفض املجلس 
من  العملة  احتياطي  وتناقص  الــرئــاســي. 
الــنــقــد األجــنــبــي إلـــى الــنــصــف، حــيــث وصــل 
عــجــز املــيــزانــيــة لــلــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة إلــى 
العام 2012. واملفارقة  55 مليار دوالر منذ 
أن  املــســار  هـــذا  تعثر  تثبت  الــتــي  العجيبة 
املطلوب ملحكمة الجنايات الدولية، محمود 
الــورفــلــي، هــو أحـــد املــســجــلــن فــي الجيش 
الليبي، ويتقاضى راتبه من مصرف ليبيا 
املركزي في طرابلس. مسار آخر، وهو تفكك 
املجتمع الليبي، وتهتك نسيجه وعجز األمم 
املتحدة والحكومات املتعاقبة على تطبيق 
بـــرنـــامـــج الـــعـــدالـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة ومــحــاســبــة 
من  وداعميهم  الــحــرب،  ومجرمي  املذنبن 
ــراف اإلقــلــيــمــيــة، بـــل تــعــانــي الــشــرعــيــة  ــ األطــ
وتثبت  التناقض،  هــذا  من  نفسها  الدولية 
ــارات فــي دعــم  ــ الــتــقــاريــر تـــورط مــصــر واإلمــ
)مصر  الليبي،  الشرق  في  وجرائمه  حفتر 
عضو في مجلس األمــن(. ويتدخل البلدان 
دفة  ويــحــاوالن توجيه  الليبي،  املشهد  في 
املشهد من خــالل دعمهما بعض األطــراف، 
وأخيرًا نقرأ عن دعم بعض شركات أمنية، 
مثل »بـــالك واتـــر«، مــن دولـــة اإلمــــارات، كما 

كتبت صحيفة الغارديان. )2017/11/30(.
وفـــهـــم هــــذه املــــســــارات يــعــنــي بــبــســاطــة أن 
املجتمع الدولي قد حقق كثيرا من أهدافه، 
ــــي صـــراعـــاتـــهـــم  ــل الـــلـــيـــبـــيـــون، فـ ــ بـــيـــنـــمـــا ظـ
وانــقــســامــهــم وضــعــفــهــم، يــقــدمــون الــدلــيــل 

على املقتل الحقيقي في األزمة، وهو غياب 
بناء الدولة ومؤسساتها. وقد ظل مصرف 
ــام  لــيــبــيــا املــــركــــزي يــنــفــق عـــلـــى كــــل األجـــسـ
الفساد  مــن  شــبــكــاٌت  وتــرعــرعــت  املنقسمة، 
ــع  ــتــــي وجـــــــدت الـــوضـ ــار الـــــحـــــروب الــ ــ ــــجـ وتـ
املــــال من  الــــذي يمكنها أن تــكــســب  املــثــالــي 
خــاللــه، بــل دعـــت إلـــى ذلـــك شــبــكــات أخـــرى، 
تــعــمــل فـــي كـــل املـــهـــام الـــقـــذرة الـــتـــي عــرفــهــا 
التاريخ من التهريب والتطرف وبيع البشر 
النتيجة  هــي  الشبكات  هــذه  واستغاللهم، 
فاملجتمع  السابقة،  للتناقضات  الطبيعية 
الــدولــي يحقق أهــدافــه فــي اســتــمــرار تدفق 
النفط ومحاربة التطّرف، بينما تظل ليبيا 
مرتعا لــشــركــاٍت وشــبــكــاٍت عــاملــيــة، تستغل 
لم توجد  ما  املجتمع.  الــدولــة وتفكك  عجز 
في ليبيا قيادة سياسية قادرة على تعزيز 
الوطنية، واالتــفــاق على مشروع  املــســارات 
وطني يستفيد من الدعم األممي، ويوجهه 
إلى أجندة وطنية لصالح الليبين، بالجمع 
بن املسار األممي املرتبط بتحقيق أهداف 
املجتمع الدولي، لتقليل التناقض اإلقليمي 
لليبيا؛  الصحيحة  املقاربة  والــدولــي حــول 
واملسار القانوني املرتبط بتحقيق العدالة 
االنتقالية، من خالل سياق ليبي قادر على 
واملصالحة؛  والعدالة  الحقيقة  بن  الجمع 
السياسي  الفاعل  يــقــوده  سياسي  ومــســار 
ــــذي يــجــعــل املـــؤســـســـات الــلــيــبــيــة  الــلــيــبــي الـ
ــا لــلــمــجــتــمــع  ــكـ ــريـ ــا شـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــم بـ ــاهـ تـــسـ
الدولي في تحقيق أهدافه، وليس بوصفها 
مـــن تـــوابـــعـــه أو رديـــفـــا لـــرغـــبـــاتـــه.. ومــــا لم 
يتحقق ذلــك، ستظل األزمــة الليبية تعيش 
هذه التناقضات، فال أحد يرضى أن يسقيك 

العسل، وأن تصر على غلق فمك.
)كاتب ليبي(

قلب أوروبا منّددة بالعدوان على املسجد 
الـــســـفـــارة  األقـــــصـــــى، أو مـــســـتـــنـــكـــرة نـــقـــل 
ــة إلـــــى الــــقــــدس، فـــتـــكـــون مــعــظــم  ــيـ ــيـــركـ األمـ
املتظاهرون  يــصــدح بها  الــتــي  الــشــعــارات 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة كــأنــهــا مـــونـــولـــوغ علني 
مفتوح. وماذا يعنى أن يرفع املتظاهرون 
أكبر« في وسط  »الله  بالتكبير  أصواتهم 
يصرخوا  وأن  املسيحية،  الغربية  املــدائــن 
ــالـــروح بــالــدم نــفــديــك يا  ــلَء أفــواهــهــم »بـ مــ
أقـــصـــى«؟ كــيــف يــتــصــّور هــــؤالء أن يــكــون 
وقع هذه الكلمات على األوروبين، عندما 
أن  يتوقعون  وكــيــف  لغاتهم،  إلــى  تترجم 
تكون ردة فعل الرأي العام الذي يريدون أن 
يوصلوا إليه رسالتهم، ويسعون جاهدين 
إلــى كسب تأييده، وتعاطفه، وصــور ذبح 
الناس املقرونة بالتكبير ال زالت عالقة في 

األذهان، وتعّج بها املواقع االجتماعية؟
مــــــن يــــــقــــــارن بــــــن املــــــظــــــاهــــــرات املـــــؤيـــــدة 
إلســرائــيــل وتــلــك املــؤيــدة لفلسطن يجد 
بينهما اختالفا كبيرا في كل شيء، يظهر 
جليا في ما تحققه كل منهما على أرض 
 
ً
الواقع. ففي حن تكون أوالهما منضبطة

، تــتــحــدث بــلــســان الـــقـــوم فتحقق 
ً
هــــادئــــة

أهدافها، ومآربها، وتوصل رسائلها إلى 
ــرأي الــعــام بــاحــتــرافــيــة، وهــــدوء، تكون  الــ
األخــــرى عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك تــمــامــا، ال 
زالت تراوح مكانها، ولم تحقق أي شيء 
ســوى مــزيــٍد مــن الريبة، والــخــوف، ونــأي 

املجتمع عن التعاطف مع قضاياها.
لقد أثبتت تجارب العرب واملسلمن، في 
االحتجاجات  معظم  أن  الخالية،  العقود 
التي تنظم في الغرب بهذا الشكل الساذج 
ــمــزج فــيــه قــضــايــاهــم الــعــادلــة بما 

ُ
الـــذي ت

ال يــلــيــق بـــهـــا مــــن الـــشـــوائـــب املــشــيــنــة ال 
ــا. فــهــي تــظــل، فــي غالب  ــهـ طــائــل مــن ورائـ
األحـــــيـــــان، جــعــجــعــة ال طـــحـــن لـــهـــا تــأتــي 
ر وجهة الرأي  حوِّ

ُ
بخالف ما تشتهيه. فت

ل بصره إلى وجهاٍت أخرى  حوِّ
ُ
العام، وت

عن  القدس  مسألة  فيها  تتوارى  ثانوية، 

لها قواعد دائمة ويد طولى على الالعبن 
اإلقــلــيــمــيــن، الــحــلــفــاء مــنــهــم واملــتــنــافــســن. 
ــا، رأٌس  ــافــــذة فــلــســطــن أيــــضــ  مــــن نــ

ّ
ويــــطــــل

صـــيـــنـــي جـــــديـــــد، مـــكـــتـــوب لـــــه أيــــضــــا دور 
»وســيــط« مـــا... سيكون خــجــواًل وديــعــا في 
دوره،  يبلغ  قد  دؤوبـــة،  ثم بخطًى  البداية؛ 
 حول أحقيته 

ً
ويتنازع مع روسيا مستقبال

ــدور، أو حــجــمــه، كــوســيــط آخـــر في  ــ بــهــذا الـ
الصراع العربي اإلسرائيلي.

قرار ترامب حول القدس موّجه موضوعيا 
ضــد الــعــرب أنــفــســهــم. »مــوضــوعــيــا« أقـــول. 
ــابـــه بــبــعــض عــربــنــا،  ــا إعـــجـ ــ ــا ذاتــــيــــا، أمـ ــ أمـ
 آخـــر، لــه عــالقــة بمهنته مــقــاوال، 

ٌ
فــهــذا شـــأن

وبـــذوقـــه الــتــلــفــزيــونــي. ولــكــن الـــعـــرب، كما 
نـــعـــلـــم نـــحـــن عــــن أنـــفـــســـنـــا، بــــن مــنــهــاريــن 
نــازحــن ومــقــتــولــن، بــاخــتــصــار، ضائعن. 
ــا، وبــعــضــهــم  ــركـ ــيـ حـــاجـــة حــكــامــهــم إلــــى أمـ
إلسرائيل، تجعلهم يتصرفون مثل ترامب 
تــمــامــا: يــطــلــقــون الـــرصـــاص عــلــى أرجــلــهــم، 
دور.  بغنيمة  ــازوا  فــ بــأنــهــم  اعــتــقــدوا  كلما 
ــذه مــــن فـــوضـــى أولـــويـــاتـــهـــم،  ــ والـــحـــاجـــة هـ
ونــزاعــاتــهــم فـــي مـــا بــيــنــهــم، أو مـــن انــعــدام 
التوافق بن أولوياتهم وأولويات املجتمع 
الــــــذي يــســتــقــتــلــون لــيــبــقــوا حـــكـــامـــا عــلــيــه. 
ــد الــلــه  ــبـ ــتـــى مـــــبـــــادرة الــــســــالم لــلــمــلــك عـ حـ
عـــام 2002، الــداعــيــة إلـــى دولــتــن والــقــدس 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــدولــ الــشــرقــيــة عــاصــمــة الــ
حــتــى هـــذه املـــبـــادرة الــتــي ُوصـــفـــت حينها 
فرض  من  يتمكنوا  لم  »متواضعة«،  بـأنها 
أرادوا تصديق  وكــأنــهــم  بــنــودهــا.  احـــتـــرام 
ســــالح املــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة، واملــمــانــعــن 
ه ضد إسرائيل. وتصديق  معها، بأنه موجَّ
ى باحتاللهم سورية 

ّ
أهازيجهم التي تتغن

والــعــراق عبر هــذه املليشيات، هو معبرها 
بعد  أنفسهم،  عن  وا 

ّ
فتخل فلسطن...  نحو 

ي عن حقوق شعوبهم.
ّ
التخل

اآلن املـــحـــور املــمــانــع نــفــســه: قــــرار تــرامــب 
»فـــرصـــة تــاريــخــيــة«، يــصــدح املــمــانــعــون. 
ولـــكـــن لــحــظــة، »تـــاريـــخـــيـــة« بــــأي مــعــنــى؟ 
ــيـــل أحــــــرزت نــقــلــة نـــوعـــيـــة، أخـــيـــرا،  إســـرائـ
فـــي ضــربــاتــهــا الــجــويــة لـــســـوريـــة. بــعــدمــا 
السالح،  وقوافل  املخازن  تستهدف  كانت 
تـــقـــريـــبـــا،  يـــومـــيـــا  تـــقـــصـــف،  اآلن  صــــــــارت 
منشآٍت إيرانية، تابعة لحزب الله. وإيران 
السورية  الحدود  على  واقعة  وأسلحتها 
ــا أن  ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة )اإلســـرائـــيـــلـــيـــة(. وبـ
محور املمانعة انتصر على اإلرهاب، كما 
يرّدد ليل نهار؛ بما »أن طريق القدس يمر 
بالزبداني والقلمون«، أو بأية بلدة سورية 
ــّريــــن مـــن ســـالحـــه، فــاحــتــلــهــا....  ذاقــــت األمــ
أن  »الكفاحية«،  بتعبويته  املنطقي،  فمن 
تكون تلك »اللحظة التاريخية« هي التي 
سيطلق فيها صواريخه لتدمر إسرائيل،  
ق ما يلهج لسانه »وفلسطيناه...!«. 

ّ
فتحق

أن يتوقف قطار  الــذي يمنع  مــا  املجتمع؟ 
ــام فــي  ــتــــصــ ــلـــف االعــ ــتـــح مـ ــنـــد فـ ــنـــف عـ ــعـ الـ
رابعة العدوية، وإحداث نوع من املكاشفة 
واملـــصـــالـــحـــة، وطــــي صــفــحــة املــــاضــــي؟ ما 
الــذي يمنع أن ينهي مــن بــدأ حصار قطر 
حــصــاره بــفــتــح الــجــرح وإعـــــادة تضميده 
وفــتــح الــقــلــوب بعضها لــبــعــض؟ مــا الــذي 
القوم حساباتهم كلها في  أن يعيد  يمنع 
ملف اليمن، للوصول إلى وقف نزيف الدم، 
وإغاثة ملهوفيها، والبدء باالستماع إلى 
صـــوت الــضــمــيــر، خــصــوصــا وأن الــقــنــابــل 
فــشــلــت فــــي الـــحـــســـم، وجــــــاء دور الــنــيــات 

الحسنة؟
مــــا الــــــذي يــمــنــع تـــصـــالـــح األنـــظـــمـــة الــتــي 
الــعــداء، مع  السياسي«  »اإلســـالم  ناصبت 
رمـــوزه مــن بقي خــارج السجن، أو داخله، 
واالتــفــاق على الــحــد األدنـــى مــن »الــســالم« 
الذي يبحثون عنه مع أعدائهم، ويزهدون 
به مع إخوانهم في الدين واللغة والتاريخ 

والوطن املشترك؟ 
مــا الــذي يمنع مــن فّجر »فقاعة اإلرهـــاب« 
 لتمزيق 

ً
ــة ــعـ والــتــعــامــل مــعــه بــوصــفــه ذريـ

صـــف األمــــــة، وإهـــــــدار قـــوتـــهـــا، وتــفــتــيــتــهــا 
وتشتيت قوتها، فهذا الشيء اللعن منتٌج 
مصنوٌع، ووصفة للخراب أكثر منه مرضا 
غــيــر قــابــل لــلــشــفــاء! مــا الــــذي يــمــنــع وضــع 
ملف ليبيا كله على الطاولة، والبحث في 
سبل وقف حرب اإلخــوة، بقلوٍب مفتوحٍة 
ترتجي عقد سالم داخلي ومصالحة تردم 
الشقوق التي يتسلل منها القتلة، كائنا ما 

كانت جنسياتهم؟
أمــا ســوريــة، فلها شــأن آخــر، وملفها أكثر 
تعقيدًا، والالعبون في ساحتها كثر، ولعل 
نــوٍع ما بن طهران والرياض  تفاهما من 
وأنقرة والقاهرة أواًل، كفيل بوضع ملفها 
على طــريــق الــحــل، بــل أزعـــم أن سكب املــاء 
عــلــى ثــنــائــيــة الــســنــة والــشــيــعــة الــســاخــنــة، 
ومن كال الطرفن، كفيل بالوصول إلى باب 
خالص كبير مما يعاني منه املسلمون في 

مشارق األرض ومغاربها.

)4(
هل أحلم؟ ربما، ولم ال، فلو قرأ هذا املقال 
عشرة أشخاص، واقتنعوا بالحلم املجنح 
ــه لــكــفــى،  ــدأوا بــالــتــبــشــيــر بـ ــ ــ ــذي فـــيـــه، وبـ ــ الـ
ومشكالت  بحلم،  تــبــدأ  الكبيرة  فــاألعــمــال 
الــحــل، والــفــرصــة  لــيــســت مستحيلة  األمــــة 
سانحة اليوم أكثر من أي مضى لتحقيق 
هذا الحلم، انطالقا من قصة القدس التي 
 
ً
قمة أقلها في مشاعرنا،  وحدتنا جميعا، 
 وشــيــعــة، أنــظــمــة وشــعــوبــا، 

ً
وقـــاعـــدة، ســنــة

فــلــم ال نــلــتــقــط هــــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
السانحة، ونستثمرها لخيرنا جميعا؟.

)كاتب من األردن(

والفاعل السياسي، البد من تتبع مسارات 
كلية، أو مجموعة أحــداث متتالية متكّررة 
ــة لـــلـــقـــيـــاس والـــــرصـــــد، حـــتـــى يــمــكــن  ــلـ ــابـ وقـ
ــات الــدولــيــة فـــي ســـيـــاٍق يمكن  ــ وضـــع األزمــ
توقعه وقــراءة مستقبله، وإن أمكن التنبؤ 
بما سيحدث. وإذا عرفنا ذلك، يمكن تتبع 
ــة الــلــيــبــيــة، يتعلق  ــ عـــدة مـــســـارات فـــي األزمـ
األول باملسار املؤسسي، والــذي ظل يتأرج 
بــــن كـــونـــه رهـــيـــنـــا لـــالســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
واســتــقــاللــيــتــه عـــن املـــشـــهـــد، فــمــنــذ الـــثـــورة 
التي اندلعت في فبراير/ شباط 2011، كان 
إنتاج النفط يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع 
السياسي في البلد، فقد وصل إلى الصفر 
إّبان الثورة، وعاد بشكل تدريجي بعد بداية 
املرحلة االنتقالية، لكنه عاد ليتأثر باملشهد 
السياسي عام 2013 مع أزماٍت كثيرة كأزمة 
إغالق املوانئ النفطية من بعض املليشيات، 
أحدثها  التي  السياسي  االنــقــســام  أزمــة  أو 
الــجــنــرال خــلــيــفــة حــفــتــر بــإعــالنــه االنــقــالب 
على اإلعـــالن الــدســتــوري. وقــد انتهى هذه 
النفط  االرتباط تقريبا اآلن، ووصــل إنتاج 
إلى مستوياٍت مقبولة خالل األعــوام 2015 
املـــلـــيـــون  ــلـــى  عـ وشــــــــارف  و2017،  و2016 
برميل، ولم تؤثر فيه أحداث جارية كثيرة، 
كــالــقــتــال فــي الــجــنــوب أو فــي بــنــغــازي، بل 
املؤسسة  الدولي تحييد  املجتمع  استطاع 
الوطنية للنفط، بل جمع املؤسستن، حتى 
في  الحيوي  القطاع  هــذا  تنظيم  يمكنهما 
لــيــبــيــا. وقـــد دخـــل مــصــرف ليبيا املــركــزي، 
ــار الــبــعــيــد عن  ــ ــر، ضــمــن هـــذا اإلطـ ــ هـــو اآلخـ
الـــــصـــــراع الــــســــيــــاســــي، عـــمـــلـــيـــات مـــحـــاربـــة 
تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســـالمـــيـــة. وبــمــوافــقــة من 
منظمة،  بطريقة  ســارت  الرئاسي،  املجلس 
وانــتــصــرت قــوات البنيان املــرصــوص على 

ــار، وتــغــيــب فـــي مــتــاهــاتــهــا قضايا  ــظـ األنـ
ــتـــالل اإلســـرائـــيـــلـــي،  عــربــيــة مــهــمــة كـــاالحـ
ــان، والــــفــــصــــل الـــعـــنـــصـــري،  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واالسـ
اإلنسان،  لحقوق  املنهجية  واالنتهاكات 
والــقــانــون الـــدولـــي، حــتــى تــذهــب فــي آخــر 
ــارة  ــطـــاف ريـــــاح الـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة إلثــ املـ
انتباه الرأي العام الغربي في هذا الشأن 
ــدٍة من  أدراج الـــريـــاح. وقـــد كــانــت كــل واحــ
هـــذه الــقــضــايــا حــتــمــا ســتــؤتــي أكــلــهــا، لو 
تمت معالجتها معالجة سليمة، وطرحت 
نــحــٍو يناسب  فــي قالبها اإلنــســانــي على 

تقاليد املجتمعات الغربية، وثقافتها.
القضايا  عــن  الحقيقي  الـــدفـــاع  يــكــون  ال 
الـــعـــادلـــة لــلــمــســلــمــن، كــقــضــيــة الـــقـــدس، 
عــبــر الــضــجــيــج، والــــصــــراخ، واســتــهــالك 
ســـرديـــاٍت عــنــصــريــٍة، تــفــوح منها رائــحــة 
معاداة السامية النتنة تمأل بها حناجر 
الغاضبن عنان السماء في بلٍد كأملانيا، 
تربطه عالقة مميزة بإسرائيل، ويتعامل 
ــه الــخــصــوص،  ــلـــف، عــلــى وجــ ــذا املـ مـــع هــ
بحساسية بالغة نتيجة تاريخه النازي 
الذي أودى، إّبان الحرب العاملية الثانية، 
في بشاعة منقطعة النظير، بحياة أزيد 

من ستة مالين يهودي.
)كاتب مغربي في برلني(

ــن ذلـــــك كـــلـــه. كـــــان حــســن  ولـــكـــن ال شـــــيء مــ
يـــــه على  نــصــر الــلــه أكــثــر مـــن عــــادي فـــي ردَّ
ــرار تــرامــب؛ وإن اعــتــمــد الــصــراخ فــي رّده  قـ
تنديدا،  اقــتــراحــات كالسكية،  قـــّدم  الــثــانــي. 
تظاهرات، تغريدات، سفراء، طرد السفراء.. 
إلخ. أي ما تقوم به عادة الجماهير املؤيدة، 
ــرة مــنــفــردة  ــاهـ ــظـ ــرطــــن: تـ ولـــكـــن ضـــمـــن شــ
الفلسطينين  ودعـــوة  الــلــه،  حــزب  ينظمها 
كي يقرروا ماذا يريدون... »ونحن وراءهم« 
و«شـــهـــداء بــاملــاليــن«! اقــتــراحــات هــي دون 
حـــزٍب يملك عــشــرات آالف مــن الــصــواريــخ، 
ــل مــــن يـــســـألـــه عـــنـــهـــا، إنــهــا  يــجــيــب عـــلـــى كــ
مـــن أجـــل تــحــريــر فــلــســطــن... وبـــهـــذا أهـــدى 
ــجــيــة »املـــقـــاومـــة«، فــرصــا 

ْ
نــصــر الــلــه لــكــلــمــن

هــائــلــة لـــ«تــفــجــيــر غــضــبــهــم«، بــالــفــرحــة من 
»اســتــفــاقــة الــحــقــد عــلــى أمــيــركــا«، وصــرخــة 
»املوت ألميركا«؛ بحمل السكاكن وتقطيع 
أو مطّبع،  أو خــائــن  كــل إسرائيلي  أوصـــال 
بــالــتــأكــيــد عــلــى صــحــة نــظــريــة »املــقــاومــة«، 
الــخــالــدة، مــن أن املــفــاوضــات مــع اســرائــيــل 
مؤداها الفشل، وبأن »املقاومة هي السبيل 
التي  املهتاجة  العواطف  وفـــورة  الــوحــيــد«، 
تشية بغضبها، دليلها 

ْ
املن أمامها،  ال ترى 

للنضال، الذي وجد، أخيرًا، سببا ليتفجر، 
عــلــى الـــســـاحـــة الــفــيــســبــوكــيــة... اصـــرخـــوا! 
ــوا!... ولـــكـــن تــحــت ســقــف مــضــبــوط  ــبــ اغــــضــ
نا. 

ّ
بـــاَت بافلوفيا مقن مـــدروس. فــي ســلــوٍك 

الخارجية  وزيــر  املضحكة،  تجلياته،  آخــر 
اللبناني، العنصري، الكاره للفلسطينين، 
وللسورين، حليف حزب الله، الذي ارتدى 
لبوس الزعامة العربية الغابرة، بنسختها 
افية، البالية، وخرق جدار جامعة الدول 

ّ
القذ

العربية عندما أطرب مندوبيها الناعسن، 
لبنان، ال  الصمود والتصدي: »في  بنشيد 
ب مــن قــدرنــا فــي املــقــاومــة واملــواجــهــة  نــتــهــرَّ

حتى الشهادة«.
ــم أكـــثـــر الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  الـــســـوريـــون هـ
ــــي، املـــدعـــوم  ــرانـ ــ احــتــكــاكــا بـــاالحـــتـــالل اإليـ
روسيا. والفلسطينيون هم أكثر الشعوب 
اإلسرائيلي،  باالحتالل  احتكاكا  العربية 
ــا.  ــيــ ــبــــوط روســ املـــــدعـــــوم أمــــيــــركــــيــــا، املــــضــ
أخـــذت نصيبا  عــربــيــة  شــعــوب  وخلفهما 
وافــرًا من األجنبي، ومــن دعمه ما تسمى 
ــا«. األولـــــــويـــــــات تـــخـــتـــلـــط بــن  ــنــ ــتــ ــمــ »أنــــظــ
الشعبن، وتتعقد. والفراغ يعّمر دنياهم؛ 
فــــراغ الــغــضــب، والــتــظــاهــر والــبــوســتــات. 
ــذا الــــفــــراغ كــلــمــا ُصــــــبَّ بــبــاطــون  ــ يــكــبــر هـ
الـــصـــراخ... وســط هــذا الــفــراغ، كيف يمكن 
أن  املختلفة،  القضايا  أصحاب  للشعبن، 
يتحولوا إلــى أصــحــاب قضية واحـــدة؟ ال 
فــي مــا بينها؟ مــا هو  أولـــويـــات تتنافس 
بعد  الــغــايــة..  هــذه  لبلوغ  املطلوب  الجهد 
»فــلــْســطــنــة« الـــســـوريـــن، وتــحــويــلــهــم إلــى 

شعب منكوب؟
وفي خضم هذا الغضب، نسينا أن القدس 
لــيــســت إســالمــيــة فـــقـــط، إنـــمـــا مــســيــحــيــة، 
قبل أن تكون إسالمية بستة قــرون. على 
تـــاللـــهـــا، حـــمـــل الـــســـيـــد املـــســـيـــح صــلــيــبــه، 
من  وُبعث  ُدفــن،  وفيها  جلته، 

ْ
وكانت جل

جـــديـــد. فــاحــتــوت كــنــيــســة الــقــيــامــة على 
اإلعالمية  »التوجهات«  وربما  ضريحه. 
أجندتها،  عــن  تماما  أسقطتها  الغربية 
فحذْونا حذوها. وسط غبار الصراخ، لم 
أي  القيامة،  كنسية  أن  إلــى  أيضا  ننتبه 
القدس، كانت هدفا للحمالت الصليبية، 
ــان  ــ ــانــــي عــــشــــر؛ وكـ ــثــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ بــــــــدءًا مـ

شعارها »تحرير قبر يسوع«. 
)كاتبة لبنانية(

عن مسارات األزمة الليبية

 اإلساءات لقضية القدس في الغرب

ترامب يطرد نفسه من الشرق األوسط

أحضان الشعوب الدافئة

يقدم الليبيون 
الدليل على غياب 

بناء الدولة 
ومؤسساتها

آن للعرب والمسلمين 
في الغرب أن يتناولوا 

ملف معاداة 
السامية بجدية

 نسينا أن القدس 
ليست إسالمية فقط، 
إنما مسيحية، قبل أن 

تكون إسالمية 

آراء

معن البياري

هــل أراد مــلــك الــســعــوديــة، ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أن يــدفــع حــرجــا عــن شخصه، 
اململكة طاملا استضافت قمما  الشورى إن  وعن بلده، عندما قال أمس في مجلس 
منظمة  لـــدول  االستثنائية  القمة  أعــمــال  فــي  املــشــاركــة  عــن  استنكف  ألنــه  تاريخية، 
التعاون اإلسالمي )57 دولة(، وأعلنت رفضها قرار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
االعتراف بإسرائيل عاصمة لدول االحتالل اإلسرائيلي؟ أم أنه أراد التذكير، إن نفعت 
الذكرى، بأن لبالده مكانتها ودورها ووزنها، وإن دعت دولة غيرها إلى قمة إسالمية 
بشأن القدس، ثم لّبيت الدعوة، فاستضافت هذه القمة؟ ترى، هل أحدث هذا الكالم 
أثرا لدى من سمعه، أو علم به، من أبناء األمة، أم أن ال أحد اكترث به؟ هل عنى كالم 
امللك شيئا له معنى بالنظر إلى تمثيل بالده بوزير غير مختص في هذه القمة التي 
أعلنت أن خطوة ترامب »األحادية الجانب والالغية وغير القانونية« هي انسحاب من 
دور واشنطن وسيطا في عملية السالم؟ ما الذي بالضبط كان سينتقص من اسم 
العربية السعودية لو أن ملكها كان هو الذي بادر إلى أن تستضيف الرياض أو مكة 
املكرمة هذه التظاهرة السياسية، أو لو أنه طار إلى إسطنبول، وأعلن من هناك شجب 

ما أقدم عليه ترامب بشأن القدس؟
يمكن أن تتناسل أسئلة أخرى، لكنها على األرجح ستختتم بسؤال مقلق، ومحير 
ربما: ملاذا صارت اململكة العربية السعودية تحترف مراكمة الخسران تلو الخسران، 
والخصم شبه اليومي من وزنها املفترض ومكانتها السياسية الخاصة؟ ال شطط 
وال تزّيد في إضافة بؤس األداء السعودي في موضوعة القدس بمناسبة الحماقة 
التي اقترفها رئيس الواليات املتحدة إلى الرداءات التي تبّدى عليها السلوك السياسي 
الراهنة في لبنان، وفي  العبث بمؤسسة الحكم  السعودي في محاصرة قطر، وفي 
الرهانات الطائشة في اليمن، وفي االنكشاف الظاهر في سورية، وفي املرجلة الخائبة 
مع إيران، وفي االرتهان لحسابات صغيرة في غير موضوع، وفي البحث عن األعداء 
ذاك، هنا  أو  هــذا  مع  تحالفات غير محسوبة  إقامة  وفــي  والخصوم في غير ملف، 
يحتاج  التي  الحقيقة  هــذه  وهــو يشهر  كثير،  بأسف  واحــدنــا  ولكم يشعر  وهــنــاك. 
التأشير إليها إلى إجهاد الذهن، فهي ماثلة ومتحققة قدام كل األعني واألسماع. ذلك 
أن ليس من عربي عاقل يشتهي هذا الحال للعربية السعودية، والتي طاملا كان األمل 
باقيا بمقادير يحتفظ فيها الحكم من مقادير من الحذر والتحّوط والحكمة، تحمي 

اململكة من نقصان الهيبة وخفة الوزن.  
لم تبادر تركيا إلى جمع ممثلي األمة اإلسالمية من أجل تأكيد موقٍف مجمٍع عليه 
يرفض قرار ترامب بشأن القدس، إال ألن العربية السعودية استقالت منذ زمن من 
دور قيادي كثيرا ما توهمنا أنها أهل له، وأي فراغ في أي مساحة يمأله من يتقّدم 
مللئه، بــجــدارة وكــفــاءة. وهــذه االستباحة الــواســعــة التي تــزاولــهــا إيـــران فــي غير بلد 
عربي ما كانت لتصير لو أن البدن العربي غير مريض باالهتراء الذي نرى في أداء 
السعودية ومصر، مثال. ولذلك ليس ثمة أي تجّن على الرياض إذا ما رأى واحدنا في 
ي املتعّمد لتمثيلها في قمة إسطنبول اإلسالمية أمس سلوكا يدل على عطب 

ّ
التدن

القرار السياسي السعودي، وإيالء أصحابه الحسابات الصغرى  ثقيل في صناعة 
تاريخية  قمم  بمؤتمرات  امللك سلمان  تباهي  أمــا  األمــة.  الجوهري من قضايا  على 
استضافتها اململكة فإنه أمر يفيد بأن هذا العطب أثقل مما نتخّيل، أما إذا كان من 
مقاصد امللك، في إشارته هذه، أن الرياض استضافت القمة األميركية اإلسالمية في 
مايو/ أيار املاضي، فإن أرطال هذا العطب صعبة على العّد، ذلك أن تلك القمة معلومة 
التفاصيل، وال يرمى واحدنا بسوء الظن إذا ما قال إن الحصار الذي صنعته اململكة 
وحليفتها الراهنة اإلمارات ضد دولة قطر هو من عقابيل تلك القمة. وال يكون املرء 
سيئ الطوية لو قال إن طيران دونالد ترامب من الرياض إبان تلك القمة إلى مطار بن 
غوريون في دولة االحتالل اإلسرائيلي كان القفزة األولى باتجاه قرار نقل السفارة 

األميركية من تل أبيب إلى القدس.  
أما عن القرارات التي انتهت إليها قمة إسطنبول اإلسالمية، فهي محمودة ال ريب، 
وغير كافية طبعا، وذات قيمة ال شك، ومحدودة األثر على األرجح. وأول ما يحتاجه 

النقاش بشأنها إهمال فداحة األداء السعودي، وهذا يحتاج مزاجا آخر.

عبد الحكيم حيدر

م 
ّ
من يومي وأنــا أخــاف من امليكرفون، بسبب شعوٍر ما، قد يكون منه أنه يضخ

صوتي، وأنا أخاف حتى من فكرة تضخيم الصوت، حتى في الحمام مع نفسي، 
ص فلسطني من أنياب 

ّ
فما بالك وأنا أمام حشد من الجماهير ينتظر مني أن أخل

إسرائيل، أو على األقل أحّرر املسجد األقصى. كان تعييني في مدرسة إعدادية في 
املنيا أمني مكتبة يجعلني بعيدا عن االحتفاالت، وعن الجماهير والحشود. فقط 
ع في دفتر الحضور، وأجري إلى الشمس في الشتاء، أو أدخل إلى مكتبتي، لكي 

ّ
أوق

أبتعد عن أي كرنفال، إال أن موت الشاعر فؤاد حداد في بداية الثمانينيات جعل 
ناظر املدرسة )وكان يكتب الشعر العمودي وال يحب اليسار، وكان اسمه صالح 
نصر، شفاه الله( جعله يقتحم املكتبة، ويقول لي بعشم وود: »ما تقول كلمتني بكرة 
إلذاعة املدرسة في روح عمك فؤاد، وهم مش حبايبك برضه يا أبو عبيد؟«. وكأن 
الرجل، بابتسامته ومودته، يحاول أن يعرف مكنوناتي، فقلت له باسما: »حاضر«. 
وفــي الــصــبــاح الــتــالــي، قلت الــديــبــاجــة الــعــاديــة عــن مــوت الــشــاعــر وعــن مسحراتي 
فلسطني«،  إال  مّيه  له  العطشان  »وال  املشهورة  بكلماته  وختمتها  إلــخ،  رمــضــان.. 
وانصرفت خجال إلى مكتبتي. بعد حصتني، جاءني صالح ناصر باسما، وهو 
وا لبعض يا أوالد اإليه«.. وكان يقصد أنني على األقل يساري، وأنني 

ّ
يقول: »تحن

كتمت ذلك، حتى قلته بعد ما طلب مني ذلك، وأنني ختمتها، ككل يساري، باملقولة 
املعهودة »وال العطشان له ميه إال فلسطني«، فابتسمت، وهو انصرف إلى الفصول، 

حلت للمعاش من شهور.
ُ
ولم أمسك ميكرفون اإلذاعة مرة أخرى، حتى أ

أمس، بعد قرار ترامب بشأن القدس، الهمجي وغير املسؤول، تأملت خمسا وثالثني 
سنة مـــّرت مــن دمـــوع الــيــســار على الــقــدس، وتــأمــلــت مساجينهم مــن الــطــالب في 
الفلسطينية،  امليكروفونات والكوفيات  الجامعات املصرية، وكلمات شيوخهم في 
وهي على أكتاف الفتيات والشباب والشيوخ، وتخيلت الحشود التي انطفأت فجأة 
الفتاح السيسي منقلبا، ليس على »اإلخــوان املسلمني« فقط، بل  بعد مجيء عبد 
النقابات وأّممها بالكامل، حتى  الثورة أيضا، وعلى أي مظاهرة، وكّمم أفواه  على 
اب صار مكانا فقط لصرف املعاشات، فتحّسرت، أين راح اليسار؟ بل 

ّ
اتحاد الكت

كيف تم تدجينه بكل هذه السهولة، بعد كل هذه السنوات والتضحيات؟
شــيء مثير للدهشة والتأمل واأللــم. أيــن ذهــب زيــن العابدين فــؤاد؟ وكيف صمت 
تماما ابن أبو العز الحريري عضو البرملان من سنة تقريبا، وكان والــده أبو العز 

الحريري مع البدري فرغلي ال يفارقان الحشود، وال الكوفية الفلسطينية؟
أين ذهب اليسار بعد أربع سنوات من القمع؟ أين ذهب حزب التجمع وكوادره بعد 

رحيل رفعت السعيد؟ بل أين متحدثه اإلعالمي وتصريحاته النارية.
أخــافــه من  كنت  الــذي  امليكروفون  يشبه  فهو  بــكــري،  مــن مصطفى  بالطبع  دعنا 
خمس وثالثني سنة، ولم أقربه ثانية، حتى أحلت للمعاش من دون أن أملسه ثانية. 
دعنا من ذلك كله، فأين اليسار )املعرفي( من كل مما يحدث. أين راح مترجموه 

روه وكتاب قصصه وشعراؤه وكتاب رواياته ونقاده.
ّ
ومنظ

ال تقل إن كل هذه األعداد املهولة قد تم استيعابها داخل دوالب النظام الحالي، فتلك 
سذاجة مفرطة. قل تعبوا، قل خافوا، قل كبروا، قل هاجروا وتوزعوا في املنافي، 
 في »اإلخوان« لم يعد يهمهم 

ً
ة الحيلة والخوف أيضا، قل مكيدة

ّ
قل صمتوا من قل

شيء من أمر الوطن سوى سالمة النهايات من أعمارهم. قل أي شيء. ولكن ها 
القديمة،  الجراح  تلك  لهم  ينكأ  الشتاء كي  أول  يدعوهم في  ترامب، بعجرفته،  هو 
هم يتذكرون ذلك املقطع األثير من حبيبهم فؤاد حداد: »وال العطشان له ميه إال 

ّ
عل

فلسطني«. ننتظركم بميكروفونات حديثة، وقد نفكر في شكل جديد للكوفية، تليق 
باملخاوف التي نقّدرها إنسانيا.

سالمة كيلة

أعلن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، اعترافه بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية، 
ر نقل السفارة األميركية إليها. وكانت روسيا قد اعترفت بها عاصمة للدولة  وقــرَّ
بأن  األميركي  االعتراف  بعد  لت« من موقفها  »عدَّ أنها  من  الرغم  على  الصهيونية، 
أكدت أن »القدس الغربية« هي عاصمة الدولة الصهيونية، والشرقية عاصمة »الدولة 
الفلسطينية«. وقد استثار املوقف األميركي كثيرا من ردود الفعل، والحراك، والرفض. 
ليس من العرب، شعوبا فقط، بل كذلك من الــدول الرأسمالية التي ملست خطر هذه 
الخطوة، وأيضًا من شعوب عديدة العالم، لكن ذلك كله لم يغّير شيئًا مما حدث، حيث 
يبدو أن ترامب يريد فرض »األمر الواقع«، لكي يكون كل حديث عن تفاوض و«سالم« 

متجاوزًا واقع أن القدس هي عاصمة الدولة الصهيونية.
بالطبع، لن يغّير كل الحراك الذي حدث، على الرغم من أهميته، من واقع أن أميركا 
)مع  تغيير جــّدي  إلــى  يــؤدي  لن  وأنــه  الصهيونية،  للدولة  بالقدس عاصمة  اعترفت 
أهميته كما أشرت(، حيث إن الخطوة األميركية مرتبطة بمنظور إلى وضع املنطقة 
وال  املنطقة.  على مجمل  وبتفّوقها  الصهيونية،  للدولة  الفعلي  الوجود  بفرض  يبدأ 
شك في أن املنظور األميركي الذي يظهر مع مرحلة ترامب ينطلق من فرض األمر 
االهتمام  أن  الرغم من  املنطقة، على  في  الصهيونية مركزية  الدولة  أن  ومــن  الــواقــع، 
األكبر بات ملنطقة جنوب شرق آسيا، وللخطر الصيني. لكن يبدو أن أميركا ترامب 
جــزءًا  بحيث تصبح   ،

ً
قليال تبتعد  وهــي  الصهيونية  الــدولــة  لوضع  تطمئن  أن  تريد 

»طبيعيًا« من املنطقة، ويجري االعتراف بها على هذا األساس. هنا ال يمكن فصل 
ما جرى بخصوص القدس عن »صفقة القرن« التي جرى ترويجها منذ مدة، والتي 
تعني إعادة ترتيب املنطقة بما يضمن بقاء الدولة الصهيونية، وبقاء قدرتها املتفّوقة، 
وضمان هيمنتها. وإذا كانت أميركا تفعل ذلك، فال شك في أن روسيا ليست بعيدة 
ت بأن القدس هي عاصمة الدولة الصهيونية، وإْن كانت قد أردفت إلى  عن ذلك، لهذا أقرَّ
تحديد أنها تقصد القدس الغربية. وبهذا، ما يبدو واضحًا هو اإلقرار بأن القدس هي 
عاصمة الدولة الصهيونية، وهو األمر الذي يعني اإلقرار بالوجود الصهيوني ذاته. 
وإذا كان قد ظهر أن العرب، في مختلف بلدانهم، يرفضون هذا األمر، وأنه حتى الدول 
اإلمبريالية ال توافق السياسة األميركية في هذا األمر، فإن املسألة لم تتعّد الرفض 
العربية في مستوى ما جــرى. على  النظم  ولــم يكن رد فعل  والتذمر،  واالحــتــجــاج، 
العكس، يبدو أن األمر تعّدى ذلك للمشاركة في ترتيب مشترك مع الدولة الصهيونية. 
ماذا يعني ذلك كله غير أن الوضع الفسطيني بات يحتاج معالجة مختلفة عما كان 
يحدث طوال عقود من ردود الفعل التي لم تثمر شيئًا غير إظهار »النيات الحسنة«، 
من الشعوب، والتغطية على املوقف الفعلي من النظم؟ هذا ما يحدث، حيث لم تعد 
»النيات الحسنة« تفيد، ولم تعد التغطية تنطلي على أحد، بعد أن باتت األمور تسير 
مع  التي هي في جوهرها مصالحة  الــقــرن«  باتت تسمى »صفقة  ما  تحقيق  نحو 
الدولة الصهيونية، وتحقيق لتحالف »إستراتيجي« بني النظم وهذه الدولة. بمعنى أن 
االعتراف بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية هو مقدمة لصفقٍة أوسع، تفرض هذه 
الدول مركز سيطرٍة على املنطقة، واألمر هنا ال يتعلق بفرٍض بالقوة، بل بقبوٍل بهذه 

السيطرة، وميل إلى تحقيق تحالف »تحت السيطرة«.
ال يغامر ترامب بال حسابات، على الرغم من أن ما قام به هو مغامرة، فهو يعرف 
الخدمات  كــل  ولتقديم  الصيونية،  الــدولــة  مــع  »التحالف«  لـــ  مستعدة  باتت  نظمًا  أن 
التي تحتاجها، وهو ما سيظهر حني البدء بـ »إنجاز« صفقة القرن هذه التي تلفظ 
بالدولة  العربية  النظم  قبول  مرحلة  هي  املقبلة  واملرحلة  عــديــدون.  عــرب  بها حكام 
 ضد النظم ذاتها من 

ً
الصهيونية حليفا، ولهذا ال بد من تطوير صراع الشعوب، أوال

املحيط إلى الخليج.

الرياض في إسطنبول اليسار وأين ذهب العطشان؟

عن القدس

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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أما بعد، وبعد ما سّمي الربيع العربي، 
فــلــســطــني وال  تــعــد  لـــم  مــنــذ 2011،  أي 
القدس أولوية، ولم تعد هي القضية التي 
ــدت الــضــمــيــر الــعــربــي واإلســـالمـــي  وحــ
منذ وعد بلفور على األقل، أي منذ 100 

سنة بالضبط.
بلفور ووعــد ترامب، يتشابهان  ووعــد 
الـــوعـــيـــديـــن  ــن أو  ــديــ ــوعــ ــ ال ــني  ــ ــ جـــــــدا، وب
يؤديها شعب  النضال  وفــواتــيــر  قـــرن. 
فلسطني عــلــى مـــدار الــســنــني، والــقــدس 
شاهدة شهيدة كل يوم وكل شهر وكل 

سنة.
أعــاد  تــرامــب،  الجديد،  البقر  لكن راعــي 
ميقاتها،  إلــى  الــزمــن  عــقــارب  مشكورا 
وذكــرنــا أن فلسطني والــقــدس مــا زالتا 
قضية تنزف، وال زالت تحرك الوجدان 
العربي واإلسالمي، فكيف ال نشكره؟ 
وكــيــف ال نــشــكــره أيــضــا بــعــد أن أزاح 
بـــقـــراره الــجــديــد بـــاالعـــتـــراف بــالــقــدس 
املحاور  عــن  اللثام  إلســرائــيــل  عاصمة 
الــرخــوة والــجــديــدة فــي املــنــطــقــة، والــتــي 
ــل ومـــــــزاج  ــهــ ــى مــ ــلــ ــكـــل عــ ــتـــشـ بـــــــــدأت تـ
ومــصــالــح الــحــكــام، مــن الــســعــوديــة إلــى 

مــصــر، ومـــوقـــف املــهــادنــة أو الــتــمــاهــي 
املعلن مع إدارة أميركا وإسرائيل.

كما نشكره أيــضــا ألنــه وّحـــد الــشــارع 
ــاط إلــى  ــربـ ــي، مـــن الـ الــعــربــي واإلســــالمــ
ــّمـــان، حــيــث شــهــدنــا مــســيــرات تــنــدد  عـ
التذكير باملوقف، وبأن  بالقرار، وتعيد 
قضية القدس وفلسطني ال زالت قضية 

الشعوب. 
ــــاش  ــعـ ــ ــا لـــســـقـــي وإنـ ــ ــــضـ ونــــشــــكــــره أيـ
انتفاضة جديدة في القدس وفلسطني 
ــن أجــل  ــي تـــعـــود الـــحـــيـــاة لــلــنــضــال مـ كـ
القضية نفسها التي باتت وصمة عار 
عــلــى جــبــني املــنــتــظــم الـــدولـــي. ونشكره 
تبقى  والــقــدس  بــأن فلسطني  لتذكيرنا 
وحـــدهـــا الـــجـــرح الـــوفـــي لــنــزيــفــه حتى 
ــنــهــايــة، فــفــلــســطــني اآلن مـــن قــدســهــا  ال
وليأخذ  الــشــهــادة واالســتــشــهــاد.  تعيد 
أو كرها،  النزيف مجازا  الكل حقه من 
ــقـــرن  الـ ــى بـــقـــســـطـــاس صـــفـــقـــة  ــتـ أو حـ
ــك كـــل الــشــكــر، يـــا راعـــي  املــشــبــوهــة. ولـ
إلى  السكني  إعـــادة  على  الجديد،  البقر 

جرحنا كي ينزف أكثر.
أحمد بومعيز )المغرب(

ال أتفق مع أصحاب التفسير القائل إن الـنصف 
ــذه الــرئــيــس األمــيــركــي،  ــــذي أخــ تــرلــيــون دوالر ال
دونالد ترامب، من السعودية قبل أشهر له عالقة 
للكونغرس صدر  قانون  بتنفيذ  األخير  بقراره 
عـــام 1995 يــقــضــي بــنــقــل الــســفــارة األمــيــركــيــة 
املحتلة، واعتبار مدينة  القدس  إلى  أبيب  ِمـن تل 
الــقــدس عــاصــمــة  مــوحــدة أبــديــة لــدولــة إسرائيل 
أيـــار املاضي  أو أن زيــارتــه فــي مــايــو/  الغاصبة، 
ــادة الـــدول  لــلــريــاض، ولــقــائــه مـــع كــثــيــريــن مـــن قــ
العربية واإلسالمية، كان لها عالقة مباشرة بهذا 

القرار، وذلك لعدة اعتبارات، منها أن ترامب.
ليس  السابقني،  األميركيني  الــرؤســاء  كــل  شــأن 
خصوصا  عــربــي،  حــاكــم  أي  ليستأذن  بحاجة 
املنضويني تحت عباءة ما يسّمى معسكر الدول 
املعتدلة، بأي خطوة يتبناها أو قرار يتخذه، فهذه 
أن  ِمـْن  وأهـــــون  ترامب أضعف  األنظمة في نظر 
والــضــوء  األذن  أو  رأيــهــم  العظمى  أميركا  تــأخــذ 
األخضر منهم، ناهيك عن الخوف من ردة فعلهم 
 األمر 

َ
ــق

ّ
وغضبهم بــأي أمــر كــان، حتى وإن تعل

بمصير القدس.
أيــضــا، إّن هـــذا املــبــلــغ )500 مــلــيــار( هــو رشــوة 
دونالد  األعــمــال،  ورجــل  للرئيس  مقدمة  ـفة 

ّ
مغل

للسعودية  ابــتــزازه  بها  ليكف  ــه،  ــ وادارتـ تــرامــب، 

ــرة الــحــاكــمــة فــيــهــا، نظير خــدمــات سالفة  واألســ
والحقة، يمكن تلخيصها بما يلي: لإلفالت مــن 
الــتــي تــلــّوح بــهــا واشنطن  ــــاب  ورطـــة تهمة اإلرهـ
ــــذات بعد  ــريـــاض بـــني حـــني وآخـــــر، وبــــال بــوجــه الـ
صــدور قانون جاستا الــذي صدر أخيرا بشأن 
عملية ضرب البرجني اإلرهابية في نيويورك في 
تتهم  التي  العملية  أيلول 2001، وهي  سبتمبر/ 
واشنطن صراحة أذُرع وشخصيات دبلوماسية 
في األســرة السعودية بالضلوع بها، هذا عالوة 
عــلــى االتـــهـــامـــات األمــيــركــيــة لــهــا كــلــمــا شــعــرْت 
واشـــنـــطـــن بــالــحــاجــة ملـــزيـــد مـــن شــفــط األمـــــوال 

السعودية بدعم اإلرهاب.
يأتي هذا كله في ظل تدحرج الرياض إلى مواقع 
صــعــبــة فـــي املــنــطــقــة، إّمـــــــــــا عــلــى شــكــل حـــروب 
منذ  باليمن  تخوضها  كالتي  شاملة،  عسكرية 
قرابة ثالثة أعوام أو على شكل أزمات سياسية 
منذ شهور،  قطر  مع  تخوضها  كالتي  عاصفة 
وتلك التي تخوضها منذ عقود مع طهران، وما 
يترتب على هذه املزالق الخطرة من كلفة باهظة 

ماليا وماديًا وأخالقيا. 
ــى مـــســـارب  وذلــــــك فــــي ظــــل حـــاجـــة الــــريــــاض إلـــ
اليمن،  في  حربها  استفحال  مع  السالح  توريد 
ـــــع األوروبـــــي  ـــ

ّ
وانـــســـداد أكــثــر مـــن مـــــوِرد والــتــمــن

األخير بإرسال مزيد من األسلحة، بعد تصاعد 
االتــهــامــات بــارتــكــاب الــريــاض جــرائــم حـــرب في 
هذا البلد املنكوب، وعلى حاجة السعودية املاّسة 
الحقوقية  املنظمات  بمحافل  األمــيــركــي  للغطاء 
بــارتــكــاب تلك  الــتــي تتهمها مــــرارًا  واإلنــســانــيــة 

الجرائم.
وأيضا، لتعبيد الطريق أمام األمير الشاب محمد 
بــن ســلــمــان، لــلــوصــول إلـــى كــرســي الــعــرش، في 
ظل حرٍب صامتة داخل أروقة الحكم، إذ يعرف 
امللك سلمان ونجله أن بلوغ ذلك الهدف لن يتأتى 
الــشــره،  إال بــرضــى البيت األبــيــض وإطــعــام فمه 
ــْت تحالفات 

َ
خصوصًا وأن واشنطن كانت قد بن

الحاكمة مع  قــويــة وعــديــدة داخـــل ثنايا األســـرة 
عدد من رموزها طوال السنوات املاضية متعلقة 

.
ً
بمسألة اإلمساك بمقاليد الحكم مستقبال

املوقف  األمير محمد بن سلمان  أن ضمن  بعد 
ــــخــــط، بـــدأ  ــول ال ــ ــــى جـــانـــبـــه عـــلـــى طـ األمـــيـــركـــي إلـ
يتصّرف بثقة مفرطة تجاه خصومه ومنافسيه 
النطاق  واسعة  االعتقاالت  عملية  ومــا  بالداخل، 
التي طالت عددًا من األمراء واألثرياء إال نموذجا 
لـــدرجـــة الــثــقــة واالطــمــئــنــان الــتــي بــلــغــت لـــدى بن 

سلمان من املوقف األميركي. 
صالح السقلدي )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

أسامة عثمان

مصر بــُحــْكــم موقعها ومــوضــعــهــا، هــي في 
ها عن أهمِّ قضايا األمة، 

ُ
ل
ْ
قلب االهتمام، وعز

إضراٌر بها، وبنا. األخباُر التي تضافرت عن 
تنسيٍق أميركي مع مصر والسعودية، قبيل 
ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  اعتراف 
االحتالل،  لدولة   

ً
عاصمة بالقدس  املشؤوم 

تـــدفـــع بــمــصــر والـــســـعـــوديـــة )بـــمـــا لــلــبــلــديــن 
أو  السلبي،  د الصمت  مــن مكانة( عــن مــجــرَّ
إلــى مــخــاوف حقيقية  الــالإيــجــابــي،  الحياد 
عة، ولو انتاب تلك  ة وُمشجِّ من مؤازرة مهمَّ
املوافقة ملحوظاٌت عن التوقيت واإلخــراج، 
ــم يــجــرؤ  ــا لـ ــُرؤ عــلــى مـ ــ لــرئــيــس أمـــيـــركـــي َجــ
إلى جورج  ه من بيل كلينتون، 

ُ
عليه أسالف

بــوش االبــن، إلــى بــاراك أوبــامــا، بعد قانون 
ــقـــدس،  ــــى الـ ــارة إلـ ــفـ ــسـ الـــكـــونـــغـــرس بــنــقــل الـ
 ودائــمــة 

ً
 مـــوّحـــدة

ً
واالعـــتـــراف  بــهــا عــاصــمــة

رج 
ْ

إلسرائيل 1995، وترامب بهذا القرار َيخ
 الـــعـــريـــض لــســيــاســة واشــنــطــن 

ِّ
عــــن الــــخــــط

ر في   وضــــع الـــقـــدس يــتــقــرَّ
َّ
ــل فـــي أن

ِّ
)املــتــمــث

ــات الــنــهــائــيــة( فـــي هــــذه الــقــضــيــة  املـــفـــاوضـ
وإسالميا  عربيا  ليس  الحساسية،  بالغة 
 ُحــمــوالتــهــا 

ِّ
ــدا الــــقــــدس بـــكـــل ــديـ فـــقـــط، وتـــحـ

الــروحــيــة والــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة، وإنما 
عامليا أيضا. 

كان موقف شيخ األزهر، أحمد الطيب، الفتا؛ 
وجريئا؛ إذ أعلن رفضه لقاء نائب الرئيس 
األمـــيـــركـــي، مــايــك بــيــنــس، بــعــد مـــا بــــدر من 
إدارته بخصوص القدس، واألمل أن يستمر 
ــم. لــكــن مـــحـــاوالت  ــذا املـــوقـــف، وأن يــتــعــمَّ هــ
دة  ؤيِّ

ُ
امل التظاهرات  َع 

ْ
من املصرية  السلطات 

لــلــقــدس، أو منع تــُوّســعــهــا، على الــرغــم من 
القوى  إجــمــاع شتى   

ّ
القضية محل أن هــذه 

باسل الحاج جاسم

الـــبـــدايـــة، أن تدخلها  ــا، مــنــذ  ــيـ أعــلــنــت روسـ
الــعــســكــري فـــي ســـوريـــة ســيــكــون مـــحـــدودًا، 
وملـــدة تــتــراوح بــن شهرين وثــالثــة شهور، 
وبــــعــــد مـــضـــي أكــــثــــر مــــن عــــامــــن عـــلـــى هـــذا 
فالديمير  الــروســي،  الرئيس  ظهر  التدخل، 
بوتن، في زيارته القصيرة للقاعدة الجوية 
 أخــرى، إن 

ً
الروسية في ســوريــة، وقــال، مــرة

الــجــيــش الـــروســـي أنــجــز مــهــمــتــه، وسيعود 
إلــى بـــالده. وصحيح أن هــذا األمـــر كــان قد 
د به مــرارًا في السابق، إال أن التوقيت  تعهَّ

والدالالت مختلفة هذه املرة.
 للمناورة 

ً
 كبيرة

ً
ترك بوتن لنفسه مساحة

بقوله إن »جــزءًا كبيرًا« من القوات سيعود 
ــَســت  ــبـــالد، وإفـــادتـــه بـــأن روســـيـــا أسَّ إلـــى الـ
وجـــودًا دائــمــا فــي ســوريــة مــن خــالل قاعدة 
حـــمـــيـــمـــيـــم وقــــــاعــــــدة طـــــرطـــــوس الـــبـــحـــريـــة 
ث  تحدِّ

ُ
عة. وكان ديمتري بيسكوف، امل وسَّ

ُ
امل

باسم بوتن، أكثر غموضا، حن أشار إلى 
د لالنسحاب،   زمني ُمحدَّ

ٌ
إنه ال يوجد جدول

وقـــال: »مــن الــواضــح أنها مسألة ال تنتهي 
بــد مــن التساؤل  ــحــاهــا«. وال 

ُ
بــن ليلٍة وض

قامت  الــتــي  العسكرية  الحملة  جـــدوى  عــن 
بها روســيــا على مـــدار عــامــن؟ وعــمــا يريد 

بوتن؟ وهل حقق ما يصبو إليه؟ 
العسكري  التدخل  من  الرئيس  الهدف  كــان 

الــســيــاســيــة فـــي الــشــعــب املـــصـــري، ولــيــســت 
ة أخــــرى،  ــام، يـــؤّكـــد مـــــرَّ ــنـــظـ ـــهـــة إلــــى الـ مـــوجَّ
ـــم 

ُ
ـــظ

ُّ
ــة الـــن ــالمــ ــــن ســ  الـــعـــضـــويـــة بـ

َ
الــــعــــالقــــة

ذي  سياسي  فــعــٍل  وأّي  تمثيلها(  ــة  )شــرعــيَّ
شأن، داخلي، أو خارجي. 

ويعيدنا هذا االرتباط إلى الذريعة نفسها 
ــهــا نـــظـــاُم عــبــد الــفــتــاح السيسي  الــتــي يــزجُّ
فــي وجـــه املــتــعــاطــفــن مــع الـــقـــدس، وهـــو ما 
ـــك؟ تموضع  ــيــه  »اإلرهــــــــاب«، كــيــف ذلـ ُيــســمِّ
طاقم السيسي، سياسيا وأمنيا وإعالميا، 
ة، وهو نفسه نشأ  في صلب الثورات املضادَّ
لــم ُيمَهل  ب، 

َ
انــقــالٍب على رئــيــٍس منتخ فــي 

إلى نهاية فترته، بحجج وذرائع أسهمت ما 
ى الدولة العميقة في تخليقها، ومنها  سمَّ

ُ
ت

م 
ّ
ما يعود إلى حصاد حقٍب سابقة، وملا تسل

ـــص( الـــدولـــة فعليا وكــلــيــا، 
ِّ
ـــخـــل

ُ
الــرئــيــُس )امل

 
ِّ

 أجهزتها مع سياساته، بكل
ُّ

وتضافرت كل
طاقتها، بل وجبروتها، لم يسفر ذلك إال عن 
مضاعفة أزمات مصر، والتنكيل االقتصادي 
واألمني باملواطن املصري، وقْمع رأيه، حتى 
لو بدا موقفا عفويا، كتنفيسة غضب، كما 
ــوكــتــوك، ومــثــيــالتــهــا، لم 

ُّ
صــرخــة ســائــق الــت

وذلــك  احتمالها،  على  السيسي  نــظــام  يــقــَو 
ة هشاشته، باملقارنة، حتى مع الرئيس  لشدَّ

املخلوع، حسنى مبارك. 
ــظــم الــتــي ال يــقــتــصــر عيُبها 

ُّ
فــهــذا حـــال الــن

عــلــى نـــزاهـــة الـــوصـــول إلـــى الــحــكــم، بـــل تلك 
الشعوب  عات 

ُّ
تطل ــلــت إلجــهــاض  ــصِّ

ُ
ف الــتــي 

ــة إلــــى قــــدر مــعــقــول من  ـ
ِّ
ــق ــِحـ ـ

ُ
الــطــبــيــعــيــة، وامل

العدالة والحرية والكرامة. 
ــؤال الـــتـــأثـــيـــر الـــخـــارجـــي  ــود ســــــ ــعــ ــا يــ ــنــ وهــ
والبناء السياسي واالجتماعي في الداخل، 
اإلصــالح  أهمية  على  األدلـــة  وهنا تستجّد 
الـــداخـــلـــي، )الســيــمــا الــعــالقــة املــــأزومــــة بن 

الـــروســـي إنــقــاذ نــظــام األســــد مــن الــســقــوط، 
وإضعاف أعدائه، كما أرادت روسيا ضمان 
مــصــالــحــهــا، وعـــــرض قـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة، 
ــا، إضــــــافــــــة إلــــــــى اســــتــــهــــداف  ــ ــارهــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واخــ
الــتــنــظــيــمــات املـــتـــطـــّرفـــة، بــســبــب مــشــاركــة 
فــي نشاطها، كما حــاول  الـــروس  املواطنن 
بــوتــن ربـــط تــحــركــاتــه فــي ســوريــة بملفات 
أخــرى، مثل نــزاع أوكــرانــيــا، والخالفات مع 
االتحاد األوروبي، والعقوبات الغربية على 
ــا. ويــنــظــر بــعــضــهــم إلــــى أن الــتــدخــل  ــيـ روسـ
الروسي ساهم، نوعا ما، في تحجيم الدور 
اإليراني الذي استفرد بالقرار السوري، منذ 
االنزعاج  انعكس  2012، حيث  عام  نهايات 
بتقارب  الـــروســـي،  التهميش  مــن  اإليـــرانـــي 
إيــرانــي مــع تــركــيــا، إضــافــة إلــى تصريحاٍت 
روحــانــي،  اإليــرانــي، حسن  للرئيس  سابقة 
تفيد بعدم رضــا إيــران عن جميع القرارات 
التي تتخذها روسيا في سورية، إال أن ذلك 
كله ال يرتقي إلــى مستوى خــالف روســي - 

إيراني على أهدافهما القريبة في سورية.
أوجـــد الــتــدخــل الــروســي نــوعــا مــن الــتــوازن 
ــقــــوى بــــن جــمــيــع  ــيــــزان الــ الـــعـــســـكـــري فــــي مــ
األطراف، بحيث ال يسمح ألي منها بتحقيق 
أي انــتــصــاٍر يــمــكــن أن يــقــلــب املــعــادلــة على 
األرض السورية، واستطاعت روسيا إعادة 
النظام،  يــد  إلــى  فــي ســوريــة  مناطق كثيرة 
باستثناء بعض املناطق في شمال شرقي 

ى بحالة الــالحــرب  سمَّ
ُ
شــأن ســوريــة، ومــا ت

للسيسي  أميركا  سمحت  فلذلك  والالسلم، 
الـــســـابـــق، محمد  الــرئــيــس   يــنــقــلــب عــلــى 

ْ
أن

 
ْ
مرسي، كما سمحت لنظام بشار األســد أن

يبقى. 
ــادْت  ــي الـــتـــي طـــاملـــا نــ ـــْت واشـــنـــطـــن، وهــ

َ
قـــِبـــل

الــعــالــم  ــة  ــقــــرطــ ــَدْمــ ــ ِب فــيــهــا  ســـابـــقـــة  إداراٌت 
ة،  الــعــربــي، وتــحــديــدا مــصــر، قبلت هــذه املـــرَّ
ــنــّحــي الــديــمــقــراطــيــة، لــصــالــح أمـــريـــن: 

ُ
 ت

ْ
أن

أمــن إســرائــيــل، والــثــانــي مــحــاربــة الحركات 
ك  ــحــرِّ

ُ
اإلســالمــيــة الــراديــكــالــيــة. وكـــان هــذا امل

أكثر تجلّيا وتفعيال في الــدول األقــرب إلى 
فلسطن املحتلة، مصر وســوريــة، وهــذا ما 
ــهــمــا مـــا دامـــا 

َّ
ن

َ
يـــدركـــه الــســيــســي، واألســـــد، أ

ا عليهم،  قائمْن بهذا الــدور، فال خطر ِجّدّيً
وال سيما  لــتــغــيــرهــم،  ـــة  ُمـــلـــحَّ حـــاجـــة  ال  أو 
ــرى، إقليميا  إذا تــضــافــرت مــعــه عــوامــل أخــ
ــك، يــشــعــر الــســيــســي، مــثــال،  ــذلــ ودولــــيــــا. ولــ
األمنية  السياسات  لتأخذ  أكبر،  بطمأنينٍة 
عليه عالماُت  تبدو  ال  كما  مداها،  القمعية 
ــب  الــقــلــق جــــــّراء الــفــشــل الــــذريــــع الـــــذي تــســبَّ
بــه فــي مــصــر، اقــتــصــاديــا وأمــنــيــا، بــل يبدو 
لــفــتــرة رئاسية  عــازمــا عــلــى تــرشــيــح نفسه 
الشعب   

ّ
أن )!( مع  لُيكِمل مشروعه  جــديــدة؛ 

رؤيــتــهــا. ويـــرى مــراقــبــون أن إعـــالن روسيا 
االنسحاب، بالتزامن مع مفاوضات جنيف 
الثامنة  الجولة  الثامنة، واقتراب  بجولتها 
ملؤتمر  واالستعداد  أستانة،  محادثات  من 
إلـــى األطـــــراف اإلقليمية  ســوتــشــي، رســـالـــة 
بــالــدرجــة األولـــى الــتــي اعــتــبــرت أن روســيــا، 
بتدخلها العسكري، أبعدت الحل السياسي، 

.
ً
دت الوضع السوري املعقد أصال

ّ
وعق

وعلى الرغم من التدخل العسكري الروسي 
القوي في سورية طوال عامن، إال أن روسيا 
مـــا زالــــت تــفــتــقــر إلـــى تــفــعــيــل دور سياسي 
قـــــوي، خــصــوصــا بــعــد إعـــــالن االنـــســـحـــاب، 
وباتت تواجه تحديا من نوع آخر هذه املرة، 
سياسي وليس عسكريا. ومن هذه الزاوية، 

النظام  هـــذا  مــوقــف  ينتظر  ال  الفلسطيني 
كــبــيــرة،  الــقــضــيــة   

َّ
أن إال  ذاك،  أو  ــعـــربـــي،  الـ

 
ُ
واملنعطف الراهن، خطير، فعال، تريد إدارة

تـــرامـــب، بــهــذا االعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
ــّم مــعــضــلــٍة فـــي طــريــق  إلســـرائـــيـــل، حـــْســـَم أهــ
التسوية؛ لُيريح املتفاوضن )مستقبال كما 
ِقَبل لهم  م هــدٍف ال 

ُّ
ـــه( من تجش

ُ
ل إدارت تؤمِّ

ــيــْت  ــحِّ
ُ
ــإذا ن بـــه، وهـــو الــتــنــازل عــن الــقــدس؛ فـ

)الخالفية(  القضايا  تــدويــُر  أْمــَكــن  الــقــدس، 
والالجئن  الــحــدود  مسائل  وهــي  ة،  تبقيَّ

ُ
امل

ــى قضايا  واملــســتــوطــنــات، وســائــر مــا تــســمَّ
 النهائي. 

ِّ
الحل

ــيــــة  ــة املــــــــــــــــــؤازرة الــــعــــربــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــا أهـ ــ ــنـ ــ ومـــــــــن هـ
 

ِّ
واإلســــالمــــيــــة، وحـــتـــى الـــعـــاملـــيـــة، وعـــلـــى كــل

املستويات، ليس فقط، إلفشال هذه الخطة، 
راد تكريُسه، وعلى 

ُ
ولكن ملقاومة االنهزام امل

ــقـــدس،  ــــالل الـ ــا، مــــن خـ ـــهـ
ِّ
ــل مـــســـتـــوى األمــــــة كـ

بــمــكــانــتــهــا الــفــعــلــيــة والــــرمــــزيــــة. فــالــجــهــد 
توجيه ضرباٍت  على  فترة،  ، ومنذ  ــَصــبٌّ

ْ
ُمــن

بالهزيمة،  إلقناعنا  ومــبــاشــرة،  حـــاّدة  لــنــا، 
فــبــعــد اعــــتــــراف تــــرامــــب بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لدولة االحــتــالل، بساعات، جــاء إعــالن قرار 
ــــوآف غـــاالنـــت،  ــر الــبــنــاء اإلســـرائـــيـــلـــي يـ ــ وزيـ
ألـــف وحـــدة سكنية في   14 لــبــنــاء  ط 

َّ
بمخط

القدس، تفعيال فوريا، واستثمارا لالعتراف 
ع التراُجع  ْم َيْسُهل عليهم تجرُّ

َ
األميركي، فل

ابات اإللكترونية، مثال، قبل أشهر.  عن البوَّ
ــر مــواقــف عربية 

ُ
ومـــن هــنــا خــطــورة تــضــاف

ــت بالصمت 
ّ
مــتــجــاوبــة مــعــهــم، ســــواء تــجــل
والتجاهل، أو بالقمع والكبت. 

د  في  حن أن املأمول في مصر أكثر من مجرَّ
ــر عن  ــعــبِّ

ُ
امل بــالــتــظــاهــر  الــســمــاح للمصرين 

الغضب. 
)كاتب فلسطيني(

ــعــــاونــــت مـــوســـكـــو ســـيـــاســـيـــا وعـــســـكـــريـــا  تــ
مــع دول إقليمية فــي املــنــطــقــة، بــهــدف دعــم 
ــــان ذلــك  مــوقــفــهــا الــســيــاســي الــضــعــيــف. وكـ
ــا، الــــــذي نــظــمــتــه  ــانــ ــتــ خـــــالل مــــحــــادثــــات أســ
موسكو بالتعاون مع طهران وأنقرة، حيث 
استطاعت الدول الثالث تهدئة الوضع في 
أربــع مناطق  إلــى إنشاء  سورية، باإلضافة 

لخفض التصعيد.
وال يمكن تجاهل موقف دول كبرى عديدة، 
الــرافــضــة للنفوذ اإليـــرانـــي في  واإلقــلــيــمــيــة 
ســوريــة واملــنــطــقــة، وهـــو مــا يجعل روســيــا 
في موقٍف ال تحسد عليه، فهي تخشى على 
القوية  واالقــتــصــاديــة  السياسية  عالقاتها 
مع تلك الــدول، التي يثير التقارب الروسي 

اإليراني استياءها.
ــًرا  ويـــبـــقـــى الــــقــــول إن لـــجـــولـــة بــــوتــــن أخــــيــ
مـــن حــمــيــمــيــم إلــــى أنـــقـــرة مـــــرورًا بــالــقــاهــرة 
إذ تستعرض دوره  أيــضــا،  داخلية  رســائــل 
فقدتها  التي  هيبتها  لروسيا  أعــاد  زعيما 
فـــي الـــســـنـــوات الـــتـــي تــلــت انـــهـــيـــار االتـــحـــاد 
بحملته  فيه  يــشــرع  وقـــٍت  فــي  السوفييتي، 
للفترة الرئاسية الخامسة. وعلى الرغم من 
ثقته من انتصاره في االنتخابات الرئاسية 
ــارس/ آذار مـــن الـــعـــام املــقــبــل، إال أنــه  ــ فـــي مـ
يــســعــى لــلــحــصــول عــلــى مــســتــوى عــــال من 

الدعم، وإقبال قياسي في عملية االقتراع.
)كاتب وإعالمي سوري(

ل عربيا، ملواجهة  الشعوب والحكام( لنتأهَّ
تنفّك  ال  التي  الدولة  إسرائيل،  مع  حقيقية 
 املطالب، تطالبهم 

َ
ف

ْ
كلما خفض العرُب سق

بخفٍض آخر؛ حتى أفضى األمــر، في نهاية 
ــظــم الـــتـــي رأت 

ُّ
املـــطـــاف، إلــــى قـــبـــول تــلــك الــن

 أقــــرَب إلــيــهــا ِمـــن ســـواهـــا، أفضى 
َ

إســرائــيــل
تها، 

ّ
إلى قبولها، والتطبيع معها، على عال

وعلى تجاهلها حتى للمبادرة العربية. 
متها  لم يبلغ في الشعوب العربية، وفي مقدِّ
الــشــعــب املــــصــــري، الــتــطــبــيــُع مـــع إســرائــيــل 
مــا شهد  وهـــذا  واســعــا،  وال  عميقا،  مبلغا 
ــاء فــي آخـــر تصريحات  ــداء، كــمــا جـ ــ بــه األعــ
لرئيس حكومة االحتالل بنيامن نتنياهو: 
عيق للسالم مع إسرائيل هي الشعوب 

ُ
 امل

ّ
إن

األمـــيـــركـــي  اإلدراك  هـــــذا   
ّ

ولــــعــــل الـــعـــربـــيـــة، 
ــة والـــفـــكـــريـــة  ــيــ ــدانــ لــطــبــيــعــة الــــحــــالــــة الــــوجــ
لــلــشــعــوب الــعــربــيــة، بــصــفــة  عــامــة، كـــان من 
ـــهـــّمـــة نــحــو إجــهــاض 

ُ
أســـبـــاب االنــعــطــافــة امل

)الربيع  الواسعة  الشعبية  كات  التحرُّ تلك 
ــا على  ــهـ ــَهـــر إفـــالُسـ ــٍم ظـ ــ

ُ
ــظ ــ

ُ
ــربـــي( ضــــّد ن ــعـ الـ

ـــُعـــد، ولــيــس عــلــى صــعــيــد القضية   الـــصُّ
ّ

كـــل
الرأي  استطالعات  ت 

َّ
ظل التي  الفلسطينية 

ــهــا فـــي وجـــــدان تــلــك الــشــعــوب، 
َ
ــثــِبــت ثــبــات

ُ
ت

حتى وهي في َحْمأة انشغاالتها بهمومها 
ـــاُع 

ّ
الــداخــلــيــة ومـــصـــائـــرهـــا، فــلــم يـــأمـــن ُصـــن

 
َ
ــــان ــَرَي الـــســـيـــاســـات فـــي الــبــيــت األبــــيــــض، ســ
ــعــــوب،  الــــحــــيــــويــــِة فـــــي أوصــــــــــال هـــــــذه الــــشــ
ومــؤســســاتــهــا الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة، 

ومآالت ذلك. 
اُم ما بعد الربيع العربي  حتى لو أبدى حكَّ
ــزامـــات دولــهــم  ــتـ ــمــا( اللـ )اعــــتــــداال( أو )تــفــهُّ
بــالــعــالقــة مــع إســرائــيــل، ســــواء كــانــت تلكم 
ــــالم، كـــمـــا شـــأن  ــ ــــات مــــعــــاهــــدات سـ ــــزامـ ــتـ ــ االلـ
كما  بة، 

ْ
وُصل  

ً
طويلة  

ً
هدنة كانت  أو  مصر، 

الــبــالد. وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه مــن املــمــكــن أن 
املتطّرفة بناء نفسها مرة  الجماعات  تعيد 
اللهجة  أن تحذير بوتن شديد  إال  أخـــرى، 

لهم، يترك باب االحتماالت مفتوحا.
 كــبــرى من 

ً
وقــد اســتــفــادت روســيــا اســتــفــادة

ــل 
ُّ

عـــدم رغــبــة الـــواليـــات املــتــحــدة فـــي الــتــدخ
فــي صــراعــاٍت مختلفة فــي الــشــرق األوســط 
وغــيــاب دور واضـــح لها فــي أزمــــاٍت كثيرة، 
عالقاتها  بناء  عيد 

ُ
لت ســوريــة،  وخصوصا 

ــم مــخــتــلــفــة فـــي املــنــطــقــة، سيما  ــع عـــواصـ مـ
ــيــــا  ــلـــت روســ ــمـ ــنــــهــــا. وقـــــــد عـ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مــ
بتدخلها العسكري في سورية على تحقيق 
أهـــــــداف جـــيـــو - اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ونــجــحــت، 
إلــى حــد كبير فيها، على الــرغــم مــن فشلها 
ــاء  فــــي تــحــقــيــق بـــعـــض تـــلـــك األهـــــــــداف، وجــ
ــتـــراب مــوعــد  قــــرار إعــــالن االنــســحــاب مـــع اقـ
السوري،  الوطني  للحوار  مؤتمر سوتشي 
فموسكو ينتظرها دور سياسي مهم، حن 
يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي 
ســيــضــم مــمــثــلــن عـــن املـــعـــارضـــة الــســوريــة. 
الوحيد  الحل  فــإن  الروسية،  للرؤية  ووفقا 
لألزمة السورية يتمثل في تشكيل حكومة 
جــــديــــدة، إلعـــــــادة الــــهــــدوء إلـــــى الــــبــــالد، إال 
األمـــيـــركـــي يعتبر  »املـــونـــيـــتـــور«  مـــوقـــع  أن  
تــنــفــيــذ تــلــك الـــرؤيـــة مـــع رئــيــس مــثــل األســـد 
لــلــغــايــة. وهــنــا يــجــب أن تظهر  أمـــرا صعبا 
قــــدرات مــوســكــو الــدبــلــومــاســيــة فــي تطبيق 

السيسي والقدس... ضآلُة الحاكم

روسيا في سورية بين الحرب والدبلوماسية

المأمول في مصر 
أكثر من مجرَّد السماح 

للمصريين بالتظاهر 
الُمعبِّر عن الغضب

تخشى روسيا على 
عالقاتها السياسية 
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alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

  ¶ منعم   إميل  الفني   المدير    ¶ البكر   بشير  التحرير    رئيس 
  ¶ عنكر   حكيم  التحرير   سكرتير    ¶ كنفاني   حسام  التحرير   مدير 
  ¶ السالم   عبد  مصطفى  االقتصاد      ¶ خوري   أرنست  السياسة  
الثقافة  نجوان درويش  ¶  منوعات  ليال حداد  ¶  الرأي  معن البياري  
¶  المجتمع  يوسف حاج علي  ¶  الرياضة  محمد عبد العظيم  ¶  
عبد الرحمن الشيال التنفيذي   الرئيس     ¶ محمد عزام   تحقيقات  

الخميس 14  ديسمبر/ كانون األول   2017 م  26  ربيع األول 1439 هـ  ¶  العدد 1200  السنة الرابعة
Thursday 14 December 2017


