
محمود الريماوي

الرياض  املوسعة في  القمة  انعقاد  لم يأت 
ــاءت الــقــمــة الــتــي ضــمــت قـــادة  ــراغ. جــ ــ مـــن فـ
مــع  ــيــــة وإســــامــــيــــة  ــربــ دول خــلــيــجــيــة وعــ
ــالــــد تـــرامـــب لــتــرد  الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونــ
عــلــى الــتــحــّدي اإليـــرانـــي وتــحــّدي اإلرهــــاب، 
ــرانـــي.  ليس  وعــلــى الــتــحــالــف الــروســي اإليـ
من املمكن في عالم السياسة وتوزع القوى 
الــتــعــامــل مــع هـــذه الــتــحــديــات بغير تفاهم 
ليست  فالصني  العظمى،  الــدولــة  مــع  مكني 
في هــذا الـــوارد، واالتــحــاد األوروبـــي شديد 
ــــوض مـــواجـــهـــات عــســكــريــة.  الــــحــــذر فــــي خـ
وقــد جــرت مثل هــذه املــحــاولــة مــع الرئيس 
السابق، بـــاراك أوبــامــا، بغير نــجــاح، حيث 
كـــان يـــرى الــحــل لــيــس بــالــوقــوف فـــي وجــه 
ــّول اإليــــــرانــــــي، بــــل بــــحــــوار ســـعـــودي  ــغــ ــتــ الــ
إيــــرانــــي، عــلــمــا أن الـــحـــوار مــطــلــب لــطــهــران 
التمّدد  من أجل استخدامه للتغطية على  
هــنــا وهـــنـــاك، فـــي دول عــربــيــة وإســامــيــة. 
املقترن  لإلرهاب  التصّدي  في  الحال  كذلك 
ــــي الــــذي  ــابـ ــ ــــش اإلرهـ أســــاســــا بــتــنــظــيــم داعــ
الــعــالــم،  فــي  اإلســامــفــوبــيــا  بتنمية  يتكفل 
ومجتمعات  دواًل  ويــهــدد  يــنــاوش  والــــذي 
عديدة في عاملنا، باستثناء الدولة العبرية 
الــواجــب استئصال شأفة هذا  وإيــــران. مــن 
بــاتــت أطـــراف عــدة تستفيد  الـــذي  التنظيم 
الــعــدوانــي،  مــنــه، للتغطية عــلــى جــمــوحــهــا 
اإلمعان  أجــل  املذهبية، ومــن  وعلى حربها 
في خلط األوراق. لعل لبعض األطراف التي 

غازي دحمان

ــيـــركـــي،  األمـ ــيـــس  الـــرئـ إدارة  ــرح  ــ طـ يـــؤشـــر 
دونالد ترامب، استراتيجية »قطع الرأس«، 
أي فصل رأس النظام السوري بشار األسد 
عـــن جــســد الــنــظــام وإخـــراجـــه مـــع عشرين 
من النظام، إلى أن مسألة تركيبة السلطة 
فــي ســوريــة ســتــتــحــّول إلـــى أحـــد املــداخــل، 
إن لــــم يـــكـــن املــــدخــــل األســــــــاس، لــلــحــل فــي 
سورية، خصوصا وأن األمر شرط ألطراف 
تفاعلها  لضمان  كثيرة،  ودولــيــة  إقليمية 
مع الحل في سورية، وتسهيلها ترتيباته 
إعادة  فيها استحقاق  بما  واستحقاقاته، 
الرئيسي  العنوان  سيشكل  الــذي  اإلعــمــار 

للموضوع السوري في املرحلة املقبلة.
ال تبدو روسيا بعيدة عن هذا الطرح، وإن 
كانت تعمل على توضيبه وإدراجه بطرق 
مختلفة، سواء من خال الطرح الفيدرالي 
الــذي يوسع بنية السلطة في ســوريــة، أو 
من خال الصياغة الدستورية التي تنزل 
بـــشـــار األســـــد مـــن مــكــانــة الـــحـــاكـــم املــطــلــق 
بصاحيات عريضة إلى شريٍك في الحكم 
بصاحيات منخفضة، وربما ممثل ملكّون 
يــتــســاوى مـــع مــمــثــلــي املـــكـــونـــات األخــــرى، 
والفرق بني الطرحني، األميركي والروسي، 
أن األول يــبــعــد بــشــار األســــد جــســديــا من 
السلطة، في حني أن الثاني يعيد صياغة 

وضعه بقالب جديد.
غــيــر أن الــتــوجــهــات الــعــاملــيــة، واملــحــفــزات 
املطروحة، ترجح الخيار األميركي، كما أن 
توجه أميركا إلى بناء شبكة من القوانني 
والقرارات، آخرها قانون قيصر، تجعل من 
االستحالة على روسيا إنجاح مقترحها، 
وعـــدم الــرضــوخ للطلب األمــيــركــي بــإزاحــة 
بــشــار األســـد ومــعــاونــيــه عــن الــســلــطــة، مع 
الحرب والجرائم  عــدم فتح ملفات  ضمان 
املــرتــكــبــة، والــتــي ستكشف تـــورط روســيــا 
سيجعل  امللفات،  تلك  ببعض  وارتباطها 
ــيـــارات  مــــن إزاحـــــــة بـــشـــار األســــــد أقـــــل الـــخـ
إذا تم  ســوءًا بالنسبة لروسيا، خصوصا 
تحفيز روسيا باملحافظة على نفوذها في 
الساحل، وحصولها على حصٍة من إعادة 

سمير صالحة

ــردي  ــ ــكـ ــ ــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ حـــــــزب االتـ
فــــي ســــوريــــة هــــو امـــــتـــــداد لــــحــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني الــتــركــي، تــأّســس فــرعــا لــه في 
أعقاب توقيع اتفاق أضنة السوري التركي 
الـــحـــزب،  ــم  ــيـ إبــــعــــاد زعـ ــام 1998، وقـــــــرار  ــ عـ
عبدالله أوجــان، من سورية، جــاء ضمانة 
ــد ألنـــقـــرة، لكنه  ــ قــّدمــهــا نـــظـــام حـــافـــظ األسـ
أنــه لن يخون  قّدمها هدية ألوجــان أيضا 
اليوم  الذين ال يريدون  العهد. كثيرون هم 
أن يروا تبعية الحزب، بجناحيه السياسي 
والــعــســكــري، لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــعــلــم والـــشـــعـــارات هي 
ذاتــهــا، واملــلــهــم والــقــائــد هــو نفسه، والفكر 
العمل  أساليب  حتى  موحدة  والطروحات 

هي بتكتيك واستراتيجية واحدة.
ــــذي  ــح مـــســـلـــم، الـــــكـــــردي الـــــســـــوري الـ ــالــ صــ
درس فـــي إســطــنــبــول، وتــنــقــل بـــني ســوريــة 
وبدأ  السعودية،  في  فترة  والــعــراق، وعمل 
حــيــاتــه الــســيــاســيــة مـــنـــاصـــرًا لــلــطــروحــات 
بعدها  لينتقل  الــعــراق،  فــي شمال  الكردية 
إلــى الفكر املــاركــســي الــيــســاري الـــذي تبناه 
أوجــــــان، يــتــســلــم فـــي الـــعـــام 2010 رئــاســة 
مهام  ويتولى  الديمقراطي،  االتحاد  حــزب 
لــــضــــرورة االعـــتـــراف  ــيـــادتـــه. رّوج دائـــمـــا  قـ
ــكـــرديـــة، والــحــكــم  ــتـــوري بــالــحــقــوق الـ الـــدسـ
ـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــشــعــب الــــكــــردي،  ــــذاتــ الـ
ورفض التقارب الحاصل بني أنقرة وأربيل 
ــــاد  ــــحـ ــزبــــي الــــعــــمــــال واالتـ ــلـــى حــــســــاب حــ عـ
ــوقـــف  ــة املـ ــاسـ ــيـ ــنـــى سـ ــبـ ــقــــراطــــي، وتـ الــــديــــمــ
الــغــامــض واملتقلب حــيــال الــنــظــام والــثــورة 
الــســوريــة لــتــدويــر الـــزوايـــا. مـــرة يــدافــع عن 
بشار األسد، والتلميح بعدم إمكانية النظام 
أن يقصف شعبه بالكيميائي ودعمه الحل 
الــســيــاســي لـــأزمـــة الــســوريــة املــتــوافــق مع 
ــي، ومــــرة أخـــرى  ــرانــ املـــوقـــف الــــروســــي- اإليــ
يتهمه بإبادة األكراد وتصفيتهم وتجاهل 
ــي املــــواطــــنــــة والــعــيــش  أبـــســـط حـــقـــوقـــهـــم فــ

بكرامة في إطار الرؤية األميركية.
ــدث الــــــيــــــوم عــــــن هــــــــذه املـــرحـــلـــة  ــحــ ــتــ هــــــو يــ
الــتــي تحمل  املنطقة  تــاريــخ  مــن  الحساسة 
ــقـــارب  ــتـ ــيـــة فــــي مــــجــــال الـ تــــحــــوالت تـــاريـــخـ
الـــــكـــــردي الــــــكــــــردي. األحــــــــــزاب والــــحــــركــــات 
ــة فــــي الــــشــــرق األوســــــــط مــحــكــومــة  ــكــــرديــ الــ
ــكــــرار تــجــربــة  ــدم تــ ــ بــالــتــضــامــن لـــضـــمـــان عـ
اإلقــصــاء املـــّرة التي مــروا بها قبل قــرن في 
»خـــدعـــة ســـيـــفـــر«، خــصــوصــا وأن خــرائــط 
املنطقة يعاد رسمها في هذه اللحظات مع 
»سايكس بيكو« جديد كما يقول. »مشروع 
طاملا  مستمر  الفيدرالية  الــذاتــيــة  اإلدارات 
أن املكونات السورية معنا.. لن نتنازل عن 
الشمال  أقاليم  آفــا، والربط بني  إقامة روج 
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وعفرين قادم عاجا

ــر إنـــجـــازاتـــه اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة،  بـــني آخــ
ــق،  ــابـ ــسـ ــي الـ ــسـ ــرنـ ــفـ ــال الــــرئــــيــــس الـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
فـــرانـــســـوا هـــوالنـــد، لـــه فـــي قــصــر األلــيــزيــه، 
ــة أصــــــدقــــــاء وداعــــــمــــــني إقــلــيــمــيــني  ــئـ ــنـ ــهـ وتـ
وغـــربـــيـــني عـــلـــى دوره فــــي تـــحـــريـــر مــديــنــة 
الطبقة وسد الفرات بانتظار الرقة. وانتزاع 
إعجاب الرئيس األميركي دونالد ترامب به، 
وتوقيع األخير على قرار تسليح الواليات 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــــوريـ ــــوات سـ ــقـ ــ ــتــــحــــدة لـ املــ
وتـــســـهـــيـــل إقــــامــــة ثـــــاث قــــواعــــد عــســكــريــة 
أمــيــركــيــة فـــي مــنــاطــق نـــفـــوذهـــم الـــســـوري، 
واملشاركة في دعم التحالف الدولي بقيادة 
واشنطن في معاركهم ضد »داعش« مقابل 
الــقــبــول الــغــربــي لــلــمــســودة الــروســيــة حــول 
دســتــور الــفــيــدرالــيــة فــي ســوريــة الــجــديــدة، 
ــع شــــــرط رفــــــع عـــلـــم كــــــــردي مـــســـتـــقـــل فــي  ــ مـ
الحسكة وعفرين، وفتح املجال أمام الكيان 

سليمان نمر

ــة  ــالـ ال شــــك فــــي أن مــــن اخــــتــــرق مــــوقــــع وكـ
ــاء الـــقـــطـــريـــة، وبــــث تــصــريــحــات على  ــبــ األنــ
ــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حــمــد  ــيـ ــان أمـ ــسـ لـ
آل ثـــانـــي، كــــان يــبــتــغــي بـــث فــتــنــٍة بـــني دول 
ــــني قــطــر  ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي وبــ ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
واململكة العربية السعودية بالذات. ويعرف 
املـــراقـــبـــون املـــحـــايـــدون واملـــطـــلـــعـــون تــمــامــا 
ــه ال يــمــكــن لــلــشــيــخ تــمــيــم أن يــدلــي بمثل  أنـ
ــبــركــت، بحرفية 

ُ
هـــذه الــتــصــريــحــات الــتــي ف

سياسية وإعــامــيــة عــالــيــة، ألســبــاب مهمة 
عديدة، منها:

في  السعودية،  مع  القطرية  العاقات  أوال، 
هذه األيام، في »أزهى أوقاتها«، وقبل ثاثة 
أسابيع من انعقاد القمم الثاث مع الرئيس 
ــرامــــب، فـــي الـــريـــاض  ــد تــ ــالــ األمـــيـــركـــي، دونــ
يومي االثنني واألحد املاضيني، كان العاهل 
الــســعــودي، املــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
يستضيف أمير قطر، الشيخ تميم، في جدة 
في مطلع شهر مايو/ أيار. وأعلم تماما أن 
امللك  تــربــط  هــنــاك عــاقــات »ود شخصية« 
امللك  قــام  منذ  أقــلــه  تميم،  بالشيخ  سلمان 
الدوحة  إلــى  زيـــارة »رسمية«  بــأول  سلمان 
فــي نــهــايــة شــهــر مــــارس/ آذار 2014، وكــان 

وليا للعهد ووزيرا للدفاع.
وقـــد أذيـــع ســـرا حــني أقـــول إنـــه عــّبــر لــي عن 
في  قابلته  حــني  تميم،  بالشيخ  »إعــجــابــه« 
الــريــاض بعد  الــدفــاع فــي  مكتبه فــي وزارة 
زيارته الدوحة، حيث قال لي »الشيخ تميم 
رجـــل قـــيـــادي مـــن الـــطـــراز األول، وســيــولــيــه 
والده الحكم قريبا، وأنا آمل منه كل الخير 
اململكة«.  مــع  ولــلــعــاقــات  لقطر  واملــصــلــحــة 
وليا  وقتها  وكـــان  تميم،  الشيخ  أن  ويــذكــر 
ــــوال زيـــارتـــه  ــــق املـــلـــك ســلــمــان طـ لــلــعــهــد، رافـ
أساسي وفعال  ثانيا، قطر عضو  للدوحة. 
ــــي« الــــــــذي تــــقــــوده  ــربـ ــ ــعـ ــ ــالــــف الـ ــحــ ــتــ فـــــي »الــ
ــا ضــد  ــربــ الــــســــعــــوديــــة والـــــــــذي يــــخــــوض حــ
علي  املخلوع  الرئيس  وجماعة  الحوثيني 
عــبــدالــلــه صـــالـــح، إلبـــعـــاد الــخــطــر والــنــفــوذ 
اإليـــــرانـــــي عــــن الـــيـــمـــن، وإعـــــــــادة الــحــكــومــة 
ــاء. وهــــــــي  تــــشــــارك  ــعــ ــنــ ــــى صــ ــ الــــشــــرعــــيــــة إلـ
عسكريا وماليا في هذا التحالف، وتساند 
بعيدا  الــحــرب،  فــي  اململكة سياسيا  موقف 
ــة أهـــــداف ســيــاســيــة تــخــالــف أهــــداف  عـــن أيــ
اململكة، مثل فصل جنوب اليمن عن شماله، 
أو إجراء اتصاالت خلف الستار مع صالح، 
التجمع  قــوى حــزب  وال تعمل على تغليب 
الــيــمــنــي لـــإلصـــاح، املــحــســوب مـــن جــمــاعــة 
السياسية  الــقــوى  على  املسلمني،  اإلخــــوان 

السعودية في  تــشــارك قطر  ثالثا،  األخـــرى. 
دعـــم املــعــارضــة الــســوريــة مــالــيــا وعسكريا 
املــعــارضــة ضد  هــذه  فــي معركة  وسياسيا 
الــنــظــام الــســوري وحلفائه مــن قـــوات حزب 
الـــلـــه والــــحــــرس الــــثــــوري اإليــــرانــــي، وهــنــاك 
ــري– ســـعـــودي  ــطــ ــاراتـــي قــ ــبـ ــتـــخـ ــاون اسـ ــعــ تــ
مشترك في سورية والعراق، يعززه التعاون 
ــك نــجــاح  ــ ــركــــي. ويــــؤكــــد ذلــ ــتــ الـــقـــطـــري – الــ
الجهود القطرية بإطاق سراح 21 مواطنا 
قطريا احتجزوا في العراق الشهر املاضي، 
ــة عــلــى أن يــطــلــق معهم  الــــدوحــ وحـــرصـــت 

مواطنان سعوديان احتجزا أيضا.
ــا، أصـــبـــحـــت قـــطـــر عـــضـــوا فـــاعـــا فــي  ــ ــعـ ــ رابـ
والسياسي  العسكري  الخليجي  التحالف 
الـــــذي يـــجـــري دعـــمـــه وتـــعـــزيـــزه مــنــذ تــولــى 
املـــلـــك ســلــمــان مــقــالــيــد الــحــكــم فـــي املــمــلــكــة. 
وهـــــذا الــتــحــالــف الـــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة 
للمشروع  التصّدي  معركة  يقود  الــذي  هــو 
هذه  تؤكد  املنطقة.  على  للهيمنة  اإليــرانــي 
ــه ال يــمــكــن ألمــيــر  املــعــطــيــات والــحــقــائــق أنــ
التي  التصريحات  أن يدلي بمثل تلك  قطر 
ــة تـــغـــّرد خـــارج  فــبــركــت إلظـــهـــار أن الــــدوحــ
مواقف  لها  أن  وإظــهــار  الخليجي،  الــســرب 
تــتــعــارض مـــع الـــريـــاض. صــحــيــح أن لقطر 
سياستها وعاقاتها مع قوى سياسية، ال 
توّدها الرياض حاليا، مثل جماعة اإلخوان 
املــســلــمــني، ولــهــا عـــاقـــات غــيــر عــدائــيــة مع 
مع  استراتيجية  تــحــالــف  وعــاقــات  إيــــران، 
ــذه الـــعـــاقـــات لــيــســت على  تــركــيــا. ولـــكـــن هــ
حـــســـاب عـــاقـــات الــــدوحــــة مـــع الــســعــوديــة، 

وعلى حساب مجلس التعاون الخليجي. 
ــة، وعـــلـــى لـــســـان غير  ــدوحــ ـــــدرت الــ ــد أصـ وقــ
مـــســـؤول، نــفــيــا وصــــل إلــــى حـــد االســتــنــكــار 
لــلــتــصــريــحــات املــفــبــركــة املــنــســوبــة لــأمــيــر 
الــشــيــخ تــمــيــم. وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، بقي 
الـــصـــخـــب والـــضـــجـــيـــج مــــن بـــعـــض وســـائـــل 
ــــام الـــســـعـــوديـــة، وكــــل وســـائـــل اإلعــــام  اإلعــ
بـــ »مهنية« مع  لــم تتعامل  التي  اإلمــاراتــيــة 
الــنــفــي والــتــكــذيــب الــقــطــريــني، بــشــكــل جعل 
التصريحات  فــبــرك  مــن  أن  يعتقد  بعضهم 
املـــزعـــومـــة نــجــح فـــي إحــــــداث فــتــنــة جــديــدة 
الدوحة  بني  وخصوصا  الخليج،  دول  بني 

والرياض.
وُياحظ أن هذه األزمة التي افتعلت ترافقت 
مــــع حــمــلــة عــــاقــــات عــــامــــة، تــنــظــمــهــا جــهــة 
خليجية ضــد قــطــر فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، 
كان منها ندوة عقدت في واشنطن للحديث 
عــن »دعــم قطر حــركــات اإلرهـــاب السياسي 

اإلسامية«.
)صحافي من األردن مقيم في الرياض(

املبالغ  البروتوكولي  الطابع  تحفظت على 
فيه لقمم الرياض بعض الحق في ذلك، إذ 
هــنــاك مــصــالــح مــوضــوعــيــة تــجــمــع أطــرافــا 
املتحدة في  الواليات  عربية وإسامية مع 
ــة بـــالـــذات، ولـــم يـــأت تـــرامـــب كي  ــ هـــذه اآلونـ
يــنــاصــر الــقــضــايــا الــعــربــيــة، غــيــر أن ذلـــك ال 
تحّدياٍت  على  لــلــرد  جـــاءت  القمم  أن  ينفي 
فعلية وجسيمة، وكان انعقادها أفضل من 
عدم انعقادها.. فمن  يّدعون العداء ألميركا 
)إيران وروسيا( هم يعادون في واقع األمر 
دواًل ومجتمعات وشعوبا عربية، ويرعون 
الطائفية.  والــصــراعــات  املذهبية  الــحــروب 
هـــذا مــع اســتــثــنــاء  بــعــض فــصــائــل الــيــســار 
الــعــربــي الــعــلــمــانــيــة وغــيــر الــطــائــفــيــة الــتــي 
ــات املــتــحــدة،  ــواليــ ــعـــادي أيــديــولــوجــيــا الــ تـ
والــتــي يــحــتــرم املـــرء خــيــاراتــهــا، وإن كانت 
ــبــــروز  ــذ عـــلـــمـــا بــ ــ ــأخـ ــ ــائــــل ال تـ ــفــــصــ هـــــــذه الــ
»إمبرياليات« جديدة في موسكو وطهران 
ديدنها التوسع، والقفز عن إرادات الشعوب 
والتنافس املصلحي مع أميركا على النفوذ 
بــــأي ثـــمـــن. ولــــهــــذا،  أبـــــدت كـــل مـــن طــهــران 
ومــوســكــو تــوّجــســا شــديــدا مــن هــذه القمم، 
حــتــى أن طــهــران أبـــدت خشيتها مــن تــبــّدد 
 
ٌ
الخليجية! وكــأن طــهــران حريصة ــوال  األمـ
الــثــروات العربية في دعــم االنقابيني  على 
فـــي الــيــمــن مـــثـــا، أو  أنـــهـــا حــريــصــة على 
الثروات اإليرانية التي يجري تبديدها من 
أجل نشر النفوذ في املنطقة، من وراء ظهر 

الشعوب العربية واإليرانية.
وفي محصلة أولى، أطلقت هذه القمم مناخا 

تــركــيــا، مــع وجـــود خبراء  بــريــة، باستثناء 
أميركيني وبريطانيني؟

املقصود إذن التوّجه إلى بناء استراتيجية 
ــه، ومـــــن املــبــكــر  ــ ــــوّجـ ــــدة. إنـــــه مـــجـــرد تـ ــــديـ جـ
الحكم عليه، بعد أن أثبتت الفترة املاضية 
ــبــــادرة عــلــى األرض  الـــطـــرفـــني األكـــثـــر مــ أن 
هما إيـــران وروســيــا، فيما يــبــدي اآلخـــرون 
أشكااًل مختلفة من التريث والترّدد، وحتى 
الجوية  الــحــمــات  اإلحـــجـــام، ومـــع تفضيل 
غــيــر املــنــتــظــمــة عــلــى مـــا عـــداهـــا مـــن أشــكــال 
تفاقم  إلـــى  أدى عمليا  مــا  املــشــاركــة، وهـــو 
الـــوضـــع، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــقــيــق مكاسب 
مــلــمــوســة ضـــد »داعــــــش«، ولــكــن مـــع نــشــوء 
مشكات أخرى، تتعلق بالتغليب الطائفي 
املــســتــشــري فـــي الـــعـــراق، وزيـــــادة املــخــاوف 
الـــتـــركـــيـــة ومــــخــــاوف الــبــيــئــة الـــعـــربـــيـــة فــي 

الكردية  القوات  نفوذ  من  السوري  الشمال 
في سورية. على أن املشكلة األهم التي تبقى 
خـــال ذلـــك هــي مــا تــبــّدى مــن إرجــــاء النظر 
الربط بني  الفلسطينية، وعدم  في القضية 
ضــــرورة معالجتها فــي هـــذه اآلونــــة وحــل  
يكتفي  األميركي  فالجانب  املشكات.  بقية 
بإبداء مواقف عمومية حول ضرورة إرساء 
حــل. ولــكــن بغير مــا إشـــارة الــى مرجعياٍت 
بعينها، أو جدول زمني، أو طمأنة األطراف 
املنظور. وأن  األمــد  التوجه في  على جّدية 
يتوجه الــرئــيــس تــرامــب إلــى تــل أبــيــب بعد  
السياسة  ل جديدا في 

ّ
يمث الرياض ال  قمم 

األميركية التقليدية التي تعتبر دعم الدولة 
العبرية ركنا ثابتا في هذه السياسة، لكن 
الــجــديــد أن تـــرامـــب قــصــد تـــل أبــيــب وبــيــت 
لحم من دون أن يحمل أية تعهدات مسبقة، 
وكـــان مــن الــواجــب أن تــلــزمــه قــمــم الــريــاض 
ببعض التعهدات التي لن تخرج، أو تزيد 
يتعلق  بما  الــدولــيــة  بالشرعية  التقيد  عــن 
القسري  التهويد  أو  االستيطاني  بالغزو 
لــلــقــدس الــعــربــيــة املــحــتــلــة، أو دعــــوة الــقــوة 
القابعني  األســـرى  املحتلة الحــتــرام حــقــوق 
في سجونها، والذين يعكفون على صيام 

اختياري عن الطعام منذ ستة أسابيع.
على هامش ذلك، لوحظ أن صفقات األسلحة 
الــضــخــمــة األمــيــركــيــة لــلــســعــوديــة قـــد تمت 
بغير تــشــاور أميركي مــع تــل أبــيــب، خافا  
ملـــا  كـــان يــجــري فــي عــهــود إدارات سابقة، 
التعهد باإلبقاء على تفوق  الرغم من  على 
نوعي للتسلح اإلسرائيلي في املنطقة، ما 

جــعــل الــطــابــع الــبــروتــوكــولــي يــطــغــى على 
زيارة ترامب تل أبيب وبيت لحم، بانتظار 
أوراقـــهـــا،  عـــن  الــجــديــدة  اإلدارة  تــكــشــف  أن 
وبـــمـــا يـــتـــعـــّدى الـــطـــرح الـــهـــزيـــل ملـــا يسمى 
»الحل اإلقليمي«، والذي يبدأ بإبداء الدول 
الــعــربــيــة اســتــعــدادهــا للتطبيع مــع الــدولــة 
العبرية، وفق مبادرة السام العربية. فهو 
لفلسطيني،  الرئيس  أن  وُعلم  مقلوب،  حل 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، رفـــــض »الـــــعـــــرض«، ولـــن 
أرادت، لتطبيق  إن   ،

ً
تعدم واشنطن وسيلة

يتعهد  متزامنة،  بصورة  العربية  املــبــادرة 
لتنفيذ  بــاالســتــعــداد  املــحــتــل  الــطــرف  فيها 
عربي  تعهد  مقابل  باالنسحاب،  التزاماته 
إليقاع  وفقا  تدريجي،  ثم  مبدئي،  بتطبيع 
االنــســحــاب وتــتــابــع مــراحــلــه. مـــع الــتــذكــيــر 
بتجربة اتفاق إعان املبادئ )أوسلو( التي 
أدت إلـــى فــتــح مــكــاتــب لــلــدولــة الــعــبــريــة في 
أن  املكاتب  ولــم تلبث هــذه  عواصم عربية، 
أغلقت، بعد  تخلي الطرف اإلسرائيلي، من 
جانب واحــد، عن االتــفــاق الــذي كــان مرعيا 

أميركيا ودوليا.
يتطلب ذلك أن تبذل األطــراف الفلسطينية 
والــعــربــيــة جــهــودا كــافــيــة لــحــمــل واشــنــطــن 
اتباع سياسة موضوعية، تقوم على  على 
ــة ملــعــالــجــة قــضــيــة االحـــتـــال  ــّديـ مـــقـــاربـــة جـ
بتفشي  الوثيق  االرتباط  ذات  اإلسرائيلي، 
ـــذي يــســتــثــمــر عــلــى نــحــو بشع  اإلرهـــــــاب الــ
وبالتمدد  الحقيقية،  الفلسطينية  املظالم 
اإليراني الذي يستلهم التمّدد اإلسرائيلي.
)كاتب من األردن(

اإلعمار، ويبدو أن األمرين مطروحان على 
طاولة التفاوض األميركي – الروسي.

ومؤكد أن لدى إدارة ترامب تصورًا ما عن 
تركيبة النظام السياسي في سورية بدون 
األســـــد، ولــــم تــصــل إلــــى مــثــل هــــذا الــطــرح، 
ــّور، ولــــو بــحــدود  لـــو لـــم يــكــن لــديــهــا تــــصــ
السلطوي، خصوصا  البديل  عن  بسيطة، 
وأن اإلدارة األميركية كانت قد تذرعت في 
تقاعسها عــن إزاحــــة األســــد بــعــدم وجــود 
ــي حـــــال مــوافــقــة  ــد أنـــــه فــ ــ ــؤكـ ــ ــبــــديــــل، واملـ الــ
روسيا سيتم إدماج تصوراتها وأفكارها 
عن صناعة البديل مع التصور األميركي، 
ــروع ســـيـــســـتـــدعـــي  ــ ــ ــشـ ــ ــ املـ ــاح  ــ ــجـ ــ نـ أن  ــا  ــمــ كــ
أخــرى،  إقليمية ودولــيــة  أطـــراف  استمزاج 
مـــنـــخـــرطـــة فــــي الــــحــــدث الـــــســـــوري، بــشــأن 
التركيبة السلطوية الجديدة. لكن، ما هو 
الواقع  املمكن في ظل  السلطوي  التشكيل 
الــــســــوري الـــحـــالـــي؟ لـــقـــد أفـــــــرزت ســـنـــوات 
 سلطويا جديدًا في املناطق 

ً
الحرب شكا

الــســوريــة، وهــو تحالف بــني أمـــراء الحرب 
»مــن الجهتني« ومــشــايــخ ديــن ووجــاهــات 
إلى  إجتماعية وزعماء عشائر، باإلضافة 
تجار الحرب واألثرياء الجدد، وهؤالء عدا 
البيئات  فــي  كـــّرســـوا سلطاتهم  أنــهــم  عــن 
املــحــلــيــة، مــن خـــال الــقــوة الــتــي امتلكوها 
عبر مصادر عديدة، فإنهم، باإلضافة إلى 
ذلك، أصبحوا من ضرورات الحل والجهات 
القادرة على تأمني االستقرار ونجاح الحل 
في املراحل األولى، وتأمني سيرورة الحياة 
وإدارتــهــا، فهم الذين يملكون القدرة على 
إدراج الحلول السياسية، وتطويع القوى 
الــقــدرة على  الــذيــن يملكون  املقاتلة، وهــم 
م مرتكزات 

ّ
فــي ظــل تحط الــخــدمــات  تأمني 

الــدولــة ومــؤســســاتــهــا فــي املــســاحــة األكــبــر 
من سورية.

الـــذيـــن سيشكلون  إلــــى هــــؤالء  بـــاإلضـــافـــة 
البنية التحتية للسلطة، سيقف على قمة 
هــرمــهــا شــخــصــيــات ســيــاســيــة وعــســكــريــة 
وأمنية من نظام األســد، وشخصيات من 
املــعــارضــة استلمت مــواقــع مهمة فــي أطر 
املعارضة الخارجية، باإلضافة إلى بعض 
ــن مـــعـــارضـــة الــــداخــــل، وأولـــئـــك  الــــوجــــوه مـ

إلقـــامـــة عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع الـــخـــارج. 
الــرغــم مــن خطابه وتوجهه  هــو نجح على 
القومي الكردي املمزوج بالرؤية املاركسية 
الغربي  التأييد  بــني  الجمع  فــي  الــيــســاريــة 
ــد بــــدأت  ــ والـــشـــرقـــي فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه. وقـ
واشنطن تعتبره صديقا وشريكا، في حني 
ــواب أمــامــه  تفتح الــعــواصــم األوروبـــيـــة األبــ
ثقافية  وهيئات  منظمات  مسميات  تحت 
ناشطة.  مدني  مجتمع  ومنظمات  وفكرية 
وقـــد كـــان ســبــب الــتــوتــر الــتــركــي األمــيــركــي 
ــال الــحــرس  أخــيــرًا إقــــدام مــجــمــوعــة مــن رجــ
التركي على ضرب )وجــرح( بعض األكــراد 
في  التركية  السفارة  أمــام  احتشدوا  الذين 
ــارة الــرئــيــس  ــ واشــنــطــن احــتــجــاجــا عــلــى زيـ
أردوغــــــان أمــيــركــا، مـــا أغــضــب الــســيــنــاتــور 
األميركي، جون ماكني، ودفعه إلى املطالبة 

بإبعاد السفير التركي ردًا على الحادثة.
ر صالح مسلم باالنتفاضة الكردية في 

ّ
تأث

املا مصطفى  بقيادة  كانت  والتي  العراق، 
الــبــرزانــي، لكنه تـــرك الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الحقا، ليتهمه أكراد كثيرون، قبل اآلخرين، 
وبـــعـــد أن ثــبــت قــدمــيــه فـــي مــنــطــقــة شــمــال 
سورية بقمع )وتصفية( األكراد املعارضني 
إقليم  لرئيس  واملوالني  وحركته،  مشروعه 
كردستان العراق، مسعود البرزاني. ودخل 
البرزاني  قــيــادة مسعود  مــع  تفاهماٍت  فــي 
مـــرة، ووعـــد بمنح املــحــســوبــني عــلــى أربــيــل 
السياسي،  العمل  التحرك وممارسة  حرية 
وحـــصـــل عـــلـــى دعـــــم عـــســـكـــري مـــبـــاشـــر مــن 
)عني  كوباني  لتحرير  العراقية  البشمركة 
العرب(، لكن ما حصل بعد طرد مجموعات 
»داعـــــش« مــن املــنــطــقــة هــو فــســخ الخطوبة 
ــانـــت مـــواقـــف صـــالـــح مسلم  مـــع أربـــيـــل. وكـ
ــبــــرزانــــي، فـــي مــعــظــمــهــا،  حـــيـــال مــســعــود الــ
آنية مزاجية، مرتبطة بالظروف واألحداث 
ــة. يــصــفــه بـــأنـــه األخ  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة واألمــ
يخدم  تحركا  منه  ينتظرون  وانهم  األكبر، 
أن  ويعلن  اإلقليمي،  ببعده  الــكــردي  الحلم 
قرار االستفتاء على تقرير املصير في إقليم 
العراق يعود إلى السكان هناك،  كردستان 
وأنهم أدرى بمصلحتهم. لذلك، لن يستغرب 
أحد إذا ما قال الحقا، وهو يقلد البرزاني، 
الــذاتــي فــي شمال ســوريــة يعني  إن الحكم 
بمصلحتهم  أدرى  وهـــم  وحـــدهـــم،  األكـــــراد 
أيضا. وهو لم يترّدد في توجيه تهديداته 
إلـــى مــســعــود الــبــرزانــي نــفــســه، وهـــو يقول 
»سنربيك إذا أردت تربيتنا بإغاق الحدود 
بني شمالي سورية والعراق«. وكان كل ما 
التنديد  الــبــرزانــي، قبل أســابــيــع، هــو  فعله 
بــإنــزال علم كــردســتــان وإحــراقــه فــي مدينة 
عامودا السورية، ردًا على تحّدي صالح له. 
ويــبــدو أن الــبــرزانــي يــعــتــرض عــلــى تحرك 
مسلم فــي ســوريــة، ألنـــه يــجــد فــيــه منافسا 
كردستان  إقليم  رئيس  لكن  الزعامة،  على 
يـــعـــرف أن الــتــجــربــة الـــعـــراقـــيـــة تـــتـــكـــّرر في 
سورية، وأنه سيلتزم مجبرًا بأي توصياٍت 
أميركية روسية، تنصحه بعدم املبالغة في 
الكردية  الخطوة  ألن  مسلم،  صالح  انتقاد 
الـــعـــراق ستتبعها خـــطـــواٌت الحــقــة في  فــي 
ســوريــة وخــارجــهــا، ال يــجــوز تعطيلها أو 

تعريضها للخطر. 
النظام  فــي مغازلة  الــذي نجح  ومسلم هــو 
عنه  قل 

ُ
ون األوروبــيــني.  ومراقصة  السوري 

ــة الــعــربــيــة الــبــعــثــيــة  قـــولـــه »جـــّربـــنـــا ســـوريـ
نــجــّرب سورية  ملـــاذا ال  الــويــل،  لنا  فجلبت 
ــة الـــتـــي تــتــســع  ــاديــ ــحــ ــيـــة االتــ الـــديـــمـــوقـــراطـ
لــكــل مــكــونــاتــهــا«؟ وقـــد وصــلــت األمــــور إلــى 
درجــــة اســتــحــالــة الــتــصــّدي لــتــقــدم مــشــروع 
املستقل في شمال سورية،  الكردي  الكيان 
والــنــقــاش ســيــتــمــحــور فـــي املــرحــلــة املقبلة 
حــــول املــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة الـــتـــي ستشمل 

جـــديـــدًا فـــي الـــربـــط بـــني اإلرهــــــاب والــتــمــّدد 
اإليـــرانـــي، وإن كــانــت لــم تــنــتــه إلـــى قــــرارات 
ذات صــفــة إجـــرائـــيـــة، بــاســتــثــنــاء الــتــوجــه 
إلــى إنــشــاء قــوة عسكرية، قــوامــهــا 34 ألف 
جندي للوفاء بهذه املهمة. وليس معلوما 
لـــدى تشكيلها أن  الــقــوة  لــهــذه  كــيــف يمكن 
تــــؤدي دورًا فـــي بــلــد عـــربـــي، مــثــل الـــعـــراق، 
القوات  باستثناء  قــوات  أي  دخــول  يرفض 
وثــالــثــا، واألميركية  وثــانــيــا  أواًل  اإليــرانــيــة 
رابعا؟ وكيف يمكن التصّدي إليران في هذا 
البلد، وهي التي تمتلك عشرات املليشيات 
التي تأتمر بأمرها، عاوة على نفوذها في 
وينطبق  الحساسة.  الــدولــة  مفاصل  بقية 
األمـــر نفسه عــلــى ســوريــة، فــروســيــا ترعى 
ــود املــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة ذات  ــ ــنـــاك وجــ هـ
الــــوالء اإليـــرانـــي، وتــرفــض، حــتــى اآلن على 
األقل، املساس بها أو تقييد حركتها، على 
الرغم من انغماس هذه املليشيات في حرٍب 
ــرٍة ضـــد مـــكـــون رئــيــســي في  ــدمــ طــائــفــيــٍة مــ
املليشيات  الـــســـوري. وتــحــشــدات  املــجــتــمــع 
اإليــرانــيــة فــي الــبــاديــة الــســوريــة هــذه األيــام 
غــيــر بــعــيــد عــن الـــحـــدود مــع الـــعـــراق، تمثل 

تحديا لالتزامات األميركية املعلنة.
أما في الحرب على »داعش«، فإن واشنطن 
ومــوســكــو مـــا زالـــتـــا مــتــفــقــتــني عــلــى تــلــزيــم 
الكردية دون غيرها،   الحماية  األمــر لقوات 
فكيف سيتم توسيع  الحملة على »داعش« 
بــمــشــاركــة قــــوة الـــــ 34 ألــــف جـــنـــدي، علما 
أن تــجــربــة الــســنــوات الــســت املــاضــيــة تفيد 
الـــدول فــي املشاركة بقوات  بــتــرّدد مختلف 

الذين اكتسبوا وكّونوا خبرات إداريــة في 
مجاالت القيادة وصناعة القرار واإلعام، 
كمستشارين،  إدماجهم  املتوقع  من  حيث 

أو بطانة للحكم.
حــكــام ســوريــة الـــجـــدد، هــم خــلــيــط طائفي 
ومليشياوي،  عسكري  ومــزيــج  عــشــائــري، 
وكوادر من أحزاب قديمة ومنابر ومنصات 
جـــــديـــــدة، تـــركـــيـــب ســـلـــطـــوي اصـــطـــنـــاعـــي 

بدرجة كبيرة ال رائحة وال طعم له.
وحــــــكــــــام ســــــوريــــــة الــــــجــــــدد ســـيـــعـــكـــســـون 
وبعكس  والــدولــيــة،  اإلقليمية  الــتــوازنــات 
العراق الذي كان تشّكل حكامه الجدد من 
حلفاء إيران، ولبنان من أمراء الحرب، فإن 
تعقيدات الوضع السوري ستظهر تركيبة 
ــدة، وســـيـــكـــون ارتـــبـــاطـــهـــا اإلقــلــيــمــي  ـ
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والــدولــي أوســـع بكثير بــني إيـــران وتركيا 
وأمــيــركــا  واألردن  الــخــلــيــج  ودول  ورســيــا 
تعقيدًا  أكثر  الــصــورة  وفــرنــســا، وستكون 
فــي حـــال اســتــمــرار ســوريــة دولـــة مــوّحــدة، 
ــده فــي  ــ حـــيـــث ســيــظــهــر الــــصــــراع عـــلـــى أشــ
كــل مــشــروع قـــرار، وأي إجـــراء يتم إقـــراره، 
وســيــعــاد تـــكـــرار الــتــجــربــة الــلــبــنــانــيــة في 
تعطيل املؤسسات وتوقف الخدمات. وفي 
إلى كيانات، ستكون  حال تقسيم سورية 
الــصــورة أوضـــح، حيث ستختار األطــراف 
النخب  املــبــاشــر  الــتــأثــيــر  أو ذات  الــداعــمــة 

الحاكمة.
)كاتب فلسطيني(

الــعــراق. وقد  الــكــيــان تماما كما حصل فــي 
نجح مسلم في االقتراب، واإلمساك بأوراق 
وخــطــوط تــمــاس ســوريــة كــثــيــرة. نــجــح في 
عــرقــلــة تــقــدم الـــقـــوات الــتــركــيــة نــحــو منبج، 
وهــــو الـــــذي ســيــتــقــدم نــحــو الـــرقـــة صــديــقــا 
الدبابير،  في عش  العصا  وحــّرك  ألميركا، 
تاركا أنقرة وواشنطن أمام خيارات صعبة، 
االستراتيجي  تحالفهما  مباشرة  تــطــاول 
الــذي حققته  الوحيد  االنتصار  التاريخي. 
أنــقــرة حــتــى اآلن هــو تخلي قـــيـــادات حــزب 
ساعدهم  مقولة  عــن  الديمقراطي  االتــحــاد 
وترويجها  تبنيها  عــلــى  الــســوري  الــنــظــام 
في التسعينات، تقول إن أكــراد سورية هم 
ــّروا إلـــى الــداخــل  ــراد تــركــيــا فــ فــي األصـــل أكــ
الــســوري مــن الــقــمــع واالضــطــهــاد، وبسبب 
ــرة بـــعـــد اآلن  ــقــ ــفــــقــــر. مــشــكــلــة أنــ ــوز والــ ــعــ الــ
ستكون امــتــصــاص مــا يــجــري فــي شمالي 
العراق وســوريــة، والعمل على عــدم انتقال 
الــعــدوى إلــى جنوب شــرق تركيا. وسيزيد 
إقليم  في  االستفتاء  الكردي حــول  التفاهم 
شمال العراق من حماسة مسلم في سورية، 
ــان الـــكـــردي  ــيـ ــكـ وفــــــرص تــحــقــيــق مــطــلــب الـ
واملرتبط  ومــالــيــا،  ومحليا  إداريـــا  املستقل 
إشعار  سياسيا ودستوريا بسورية حتى 
آخـــر. ال يــريــد صــالــح مسلم أن يــكــون تحت 
ــد، أو دولـــة مــركــزيــة تدير  حــكــم بــشــار األســ
شؤون شمال سورية من دمشق، على الرغم 
الــدولــة االتحادية  تــكــراره الحديث عــن  مــن 
الــتــي يــعــرف أنــهــا مؤقتة ظــرفــيــة، بانتظار 
قــدوم األجــواء اإلقليمية والدولية املائمة، 
ــا فــــي ســــوريــــة لــيــس  ــنـ ــروعـ ــشـ وقـــــد قـــــال »مـ
بــل هــو حقوقنا  الــكــرديــة املستقلة،  الــدولــة 
إطـــار سورية  فــي  والــدســتــوريــة  السياسية 

االتحادية«. 
ويــقــول صــالــح مسلم إنـــه لــم يــطــالــب يوما 
ــة، لكنه  بـــدولـــة كـــرديـــة مــســتــقــلــة فـــي ســـوريـ
ــره أن أدبــــيــــات حـــزب  ــيـ ــر مــــن غـ ــثـ ــعـــرف أكـ يـ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي تــتــطــلــع إلـــى الــدولــة 
وجــود  أمــاكــن  توحد  التي  الكبرى  الكردية 
في  وانتشارها  الكردية  السكانية  الكثافة 
الــــدول الــشــرق أوســطــيــة املــتــجــاورة األربـــع، 
تــركــيــا وإيـــــران وســـوريـــة والــــعــــراق. الــهــدف 
ودينية  عرقية  أســس  على  تفتيت ســوريــة 
ــادة تــركــيــبــهــا عـــن طــريــق  ــ ومــذهــبــيــة، ثـــم إعـ
دمج الكيانات في إطار دستوري وسياسي 

جديد.
قل عن رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
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العبادي، في اجتماعه مع وفد كردي يمثل 
حـــزب االتــحــاد الــوطــنــي الـــكـــردي، قــولــه إنــه 
ــراد فــي تقرير  لــن يــقــف فــي طــريــق حــق األكــ
بيننا،  مــا  فــي  نتفاهم  أن  »على  مصيرهم، 
إما بالبقاء معا أو االنفصال«. هل سنسمع 
كــامــا مشابها مــن بــشــار األســـد أو الــقــوى 
مع صالح  تنسق  التي  العربية  السياسية 

مسلم في هذه اآلونة؟
)كاتب تركي(

قمم الرياض... وعود تنتظر التفعيل

حكام سورية الجدد

»برزنة« صالح مسلم

أزمة مفتعلة مع قطر

أثبتت الفترة الماضية 
أن الطرفين األكثر 

مبادرة على األرض 
هما إيران وروسيا

مؤكد أن لدى إدارة 
ترامب تصورًا ما 

عن تركيبة النظام 
السياسي بدون األسد

كانت مواقف 
صالح مسلم حيال 
مسعود البرزاني، 

في معظمها، 
آنية مزاجية

آراء

ميشيل كيلو

االستحالة األولى: منذ ٣٠ يونيو/حزيران من عام ٢٠١٢، حني تم إعالن وثيقة جنيف 
وما أفصحت عنه من توافق دولي على حل سياسي في سورية، وقعت مشكلة لم 
 هي تشكيل »الهيئة الحاكمة االنتقالية«، التي تقرر أن تكون أداة 

ً
يجد أحد لها حال

أعطتها  لذلك  الديمقراطية،  إلــى  االستبدادي  النظام  من  السياسي  االنتقال  تحقيق 
الــطــرفــني الــســوريــني  الــوثــيــقــة صــالحــيــات تنفيذية كــامــلــة وشــرطــت قيامها بــرضــى 
الــذي يلزم األســديــني بتجاوز مــا تبني أنــه مــحــال: إزاحـــة بشار مــن جهة،  املتقاتلني، 
يمنعوه من جهة  السوريني كي  آالف  قتلوا مئات  الديمقراطية  إلى   

ً
انتقاال وقبولهم 

أخرى. وزاد طني االستحاالت بلة استحالة جديدة هي قصر فترة االنتقال، التي ال 
تتعدى سنة واحــدة، يراد خاللها تصفية استبداد شمولي نادر املثال دام أكثر من 
نصف قرن وإرساء ديمقراطية في مجتمع مزقته الحرب، ودولة مهددة شبه مدمرة.

االستحالة الثانية: لتجاوز معضلة تشكيل »الهيئة الحاكمة االنتقالية«، اقترح الروس 
حوا إلى نيتهم 

ّ
بعد قليل من قيامهم بغزو سورية تشكيل »حكومة وحدة وطنية«، ومل

استخدام القوة »إلقناع« الثورة بها خالل فترة ثالثة إلى ستة أشهر ستكون كافية 
الحتواء املعارضة داخل النظام األسدي، الذي لن يستبدل بنظام ديمقراطي، بينما 
ستمتد الفترة االنتقالية، فترة والية األسد على الدولة إلى عام ونصف عام، سيكون 
من حقه أن  يرشح نفسه بعدها النتخابات رئاسية جديدة ، وفق قرار دولي جديد 
رقمه ٢٢٥٤، أبطلت بعض فقراته وثيقة جنيف وبعض القرارات الدولية الخاصة بآليات 
الوطنية«  الوحدة  قبول »حكومة  املعارضة على  ارغــام  في  الــروس  بفشل  تنفيذها. 
إلى  السياسي/العسكري  الحسم  االنتقالية«، وبتحول فترة  الحاكمة  »للهيئة  كبديل 
زمن مفتوح، وجدت موسكو نفسها أمام استحالة ثالثة: أملتها رغبتهم في تغطية 
فشلهم، وابتكار حلول إلدارة الصراع بما يخدم مصالحهم. هكذا التقطوا مقترحا 
األميركية  الضربة  دالالت  بتبنيه  أقنعتهم   ، األميركية  »رانـــد«  مؤسسة  به  تقدمت 
ملطار الشعيرات، ورغبتهم في كسر احتجاز خطتهم السورية، عبر إقناع واشنطن 
في  آمنة«  »مناطق  يؤسس خمس  املنشأ،  أميركي  تدرجي  لحل  الخاصة  بقراءتهم 
سورية، تنعم بوقف إطالق نار شامل في ظل مرابطة قوات روسية وأميركية وتركية 
وأردنية فيها، مع اإلبقاء على األسد ونظامه في مناطق سيطرته، وتشكيل كيانات 
إلى بيوتهم، وتنخرط بعد  السوريني  إداريــة خارجها، تقودها مجالس مدنية تعيد 
سنوات من اإلعمار في التفاوض حول حل شامل يفيد من وثيقة جنيف. بّدل الروس 
الفترة االنتقالية،  نقاطا مهمة من خطة »رانــد«، لكنهم احتفظوا بفكرتها عن إطالة 
ألنها ستمكنهم من تخطي مشكلة األسد، ووجود عسكري إيراني فاعل في سورية، 
وستتيح لهم ابتداع »قيادات« مقربة منهم، تفاوض على الحل عوضا عن املعارضة 
السياسية املعترف بها، وتنشر نفوذهم في سيطرة الفصائل، وتضع أميركا أمام 
وقائع أنتجتها خطة مركز معتمد لديها، وتلطف، في الوقت نفسه، عالقات الكرملني 
معها، بتوسيع العمل املشترك مع جيشها، الذي ال يبدي اليوم كبير اكتراث بخطط 
والعراق،  تضم شمال سورية  استراتيجية  بيئة  إقامة  ويواصل  السورية،  موسكو 
تضع »درة العالم االستراتيجية« ـ بتموضع واشنطن العسكري في سورية والعراق، 
وإعــالنــهــا أنــهــا ستبقى فيهما لــفــتــرة ثــالثــني عــامــا، وســتــحــّجــم وتــخــرج إيــــران من 
املعادي لالرهاب، وستواصل  الحلف  إلى  الحر  الجيش  سورية، وتضم وحــدات من 
وضع روسيا في مواجهة عجزها عن االنفراد بتحديد نمط ونتائج الحل السوري، 
األميركي،  الــدور  بأولوية ومرجعية  التسليم  لن تنال حقوقها دون  بأنها  لتذكيرها 
القادر وحده على انتشالها من التعقيدات السورية، بعد أن يقطع شوطا كافيا في 
بناء وجوده العسكري شمال سورية والعراق، وتقويض وجود داعش فيهما تحديدا، 
وقطع طــرق إمــداد إيــران إلــى ســوريــة، وتسليم مناطق »داعـــش« إلــى مجالس مدنية 
متعاونة مع الجيش الحر، ستديرها كمناطق آمنة وليس كمناطق مخفضة التصعيد 

تقيمها موسكو اليوم بالتعاون مع إيران: عدو ترامب اللدود.

محمد أبو الغيط

مع  بــالــتــوازي  علي،  خالد  الحقوقي  للمحامي  هزلية  قضية  فتح  استباقية.  ضربة 
القبض على نحو ٤٠ شابًا من أعضاء األحــزاب الرسمية من منازلهم، هي رسالة 
باالنتخابات  املعنية  األطــراف  إلــى جميع  أن تصل، بشكل عملي،  املفيد  مبكرة من 
حراكًا  املاضية،  الفترة  في  املصرية،  املدنية  القوى  املقبلة. شهدت ساحة  الرئاسية 
واسعًا للبحث عن مرشح رئاسي »توافقي«، وهي الكلمة التي ُيقصد بها توافق قوى 
املعارضة عليه، وكذلك قدرته على اجتذاب أو عدم ممانعة أكبر قدر ممكن من القوى 
األخرى، سواء من الشعب أو من مؤسسات الدولة أو خارجيًا. وفي هذا السياق، تم 
تــداول أسماء دبلوماسيني سابقني، مثل عمرو موسى، ورجــال اقتصاد مثل زياد 

بهاء الدين، ورجال قانون مثل املستشار هشام جنينة، وغيرهم.
التوافقيون  أكثر توافقية. ولكن، هل ُيحقق   مرشحًا 

ً
بشكل شخصي، أفضل فعال

الــذي يحكم  أمــام حسني مبارك  شــرط النضالية؟ في ٢٠٠٥ حني ترشح بشجاعة 
هل املصريون 

ُ
ن أيمن نور من إحداث إرباك جديد في املشهد، ذ

ّ
منذ ربع قرن، تمك

من فكرة أن هناك من يجرؤ على تحدي مبارك بجدية، تعرضت حملته لكل أنواع 
التضييق، بدءًا من املالحقات األمنية، ونهاية بحوادث تافهة كإفساد مؤتمراته بهدم 
املنصة. بعد االنتخابات مباشرة، تم سجن أيمن نور في قضية ملفقة حول تزوير 
توكيالت حزبه، وخالل فتره سجنه، حدثت واقعة شهيرة، حيت تعرض للضرب من 

ضابط بعد مشادة بينهما.
تكرار  توقعنا  إذا  مبالغة  فــال  مــبــارك،  مــن عهد  أضــيــق  عــهــدًا  الــيــوم نشهد  كنا  إذا 
سجن قبل الحملة أو 

ُ
املشهد نفسه مع أي مرشح. نعم، يا سيادة املرشح، ُيمكن أن ت

عّرض أنت وأسرتك للتشويه، بل ربما يضربك ضابط. هل تقبل 
ُ
بعدها، ويمكن أن ت

املخاطرة؟ في املقابل، هناك مزايا معروفة، إذا فزت يومًا ما بالرئاسة، اآلن أو غدًا، أو 
كنت مرشحًا ذا كتلة معبرة، لكن ال مزايا بال تضحيات.

لذلك، ليس غريبًا أن كل األسماء »التوافقية« التي طرحت حتى اآلن، وأعني حقًا )كل( 
بال استثناء، اعتذروا لسبب أو آلخر، وال لوم عليهم مطلقًا، فمن حق أي إنسان أن 
ومحاوالت  والتوسل  اإللحاح  يواصلون  من  على  اللوم  كل  لكن  لــه،  األفضل  يختار 
الضغط. إذا كانت املشاركة في انتخابات الرئاسة تحمل بعض األمل، على األقل بدفع 
، أو بعٍض من أوراق التفاوض، فإنها بالتأكيد ال تحمل أي أوهاٍم بأنها 

ً
الجدار قليال

معركة سهلة أو عادلة.
املتابعون  ُيغفل  مــا  كثيرا  السلمي،  الديمقراطي  للتحول  الــدولــيــة  الــتــجــارب  كــل  فــي 
دمت. لم تتنزل الهداية من السماء فجأة على 

ُ
الحديث عن التضحيات الهائلة التي ق

بينوشيه، ليقيم استفتاء نزيهًا في تشيلي، بل تعّرض لضغوط داخلية وخارجية 
تل وُعذب وُسجن بها اآلالف.

ُ
هائلة، منها سلسلة من اإلضرابات واملظاهرات التي ق

االنتخابات. في ظل  وهــذا يوجه أيضًا ملن يزايدون ثوريًا على من سيسلك طريق 
السياسة  ستمارس  كنت  إذا  بامتياز.  نضال  أداة  االنتخابات  تتحول  الدكتاتورية، 
أن سجنك، وأنت  الــفــارق  لكن  أي وقــت،  املنزل وارد في  القبض عليك من  فاحتمال 

عضو في حملة انتخابية، هو أعلى في الكلفة السياسية للنظام بكثير.
بشكل شخصي، أدعم بشدة وجود مرشح توافقي في خطابه السياسي، مناضل 
بأدائه الحركي، مرشح إصالحي بوجه ثوري، لكن حيث إن هذا النموذج غير موجود 

على الساحة الحالية، فال منطق للصمت في انتظار املجهول.
حتى اآلن، خالد علي هو املرشح الوحيد الذي أظهر شرط »النضالية« الواجب توفره 
ن من إكمال مساره فدعمه واجب، وإذا تم 

ّ
قطعًا في هذه الظروف العصيبة. إذا تمك

استبعاده مبكرًا بحكم هزلي في قضيته الهزلية فعلينا فورًا تقديم بديل ينضم خالد 
»معركة  املصري. هذه حرفيًا  بالتغير  بطاقته«  »مقطع  نحتاج مرشحًا  فريقه.  إلى 

انتخابية«، فليتقدم من لديه االستعداد والقدرة على الحرب.

بيار عقيقي

إندونيسيا والفيليبني  الدولة اإلسالمية )داعــش( عن »حضوره« في  أعلن تنظيم 
أخيرًا، في خطوة توّسعية، تهدف إلى فتح جبهاٍت جديدة له، إثر اقتراب سقوطه 

امليداني في املوصل العراقية والرقة السورية.
يوم األربعاء، كان انتحاريان من »داعش« يفّجران نفسيهما قرب محطة للحافالت 
في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا، ما أدى إلى مقتل ثالثة أشخاص من الشرطة، 
وإصابة ١٢. بعدها اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة ماراوي في جزيرة مينداناو 
الفيليبينة، بني أنصار حركة ماوتي التي بايعت »داعش«، بقيادة اسنيلون هابيلون 
ب بأبو عبدالله الفيليبيني، والقوى األمنية الفيليبينية. اشتباكات دفعت الرئيس 

ّ
امللق

الفيليبيني، رودريغو دوتيرتي، إلى اختصار زيارته إلى روسيا، والعودة إلى بالده 
بالسالح  بمّده  ومطالبًا  الجزيرة،  في  العرفية  األحكام  معلنًا  املستجّدات،  ملواجهة 
املتطور ملواجهة التنظيم. مع العلم أن املسار امليداني يكشف عجز الجيش الفيليبيني 
حني أجانب 

ّ
عن حسم األمور بسرعة، ما دفع قيادته إلى اإلعالن عن »وجود مسل

في صفوف التنظيم، من ماليزيني وإندونيسيني«.
فعليًا، لم تأت خطوة »داعش« عن عبث. ففي تلك املنطقة من آسيا، أي في جنوب 
العاملية،  التجارة  مس 

ُ
أكثر من خ يمّر  الجنوبي،  الصني  بحر  في  تحديدًا  شرقها، 

ة عليه، 
ّ
 عن أن بعض جزر البحر، والبحر بذاته، مدار نزاع بني دول عدة مطل

ً
فضال

ومنها الصني والفيليبني. بالتالي، يؤدي ضرب االستقرار في تلك املنطقة هناك إلى 
ضرب األسواق العاملية. تمامًا كما في حروب الشرق األوسط. 

كان  »مــاوتــي«،  على  للقضاء  حملته  الفيليبيني  الجيش  فيه  يــواصــل  وقـــٍت  وفــي 
تــوّد الحصول على موطئ قدم في تلك املنطقة. روسيا  الــدول املؤثرة  واضحًا أن 
نموذجًا، والتي أعلنت، على لسان وزير خارجيتها، سيرغي الفروف، أن »االتفاقية 
بني روسيا والفيليبني بشأن التعاون في املجال العسكري- التقني، أصبحت في 
املرحلة األخيرة من التحضير«. وأضاف، قبل لقائه نظيره الفيليبيني أالن كايتانو 
فــي وقـــٍت ســابــق مــن األســبــوع الــحــالــي، أن »عـــددًا كبيرًا مــن وثــائــق بالغة األهمية 
التعاون  التحضير، بما فــي ذلــك حــول مسائل  املرحلة األخــيــرة مــن  أصبحت فــي 

العسكري- التقني، والتعاون بني األجهزة األمنية«.
التعامل مع  املتحدة  الواليات  أن على  يعني  الفيليبني،  تكون روسيا هناك، في  أن 
الوضع بحساسية. لم يكن الوجود األميركي في مانيال قط هامشيًا. األميركيون 
»سكنوا« الفيليبني منذ الحرب بني البلدين بني عامي ١899 و١9١٣ التي أدت إلى 
في  الفيليبني  اليابانيون  اجتاح  حني   ،١9٤١ حتى  مانيال  على  واشنطن  سيطرة 
أن  قبل  اليابانيون،  انسحب   ١9٤٥ وفــي   .)١9٤٥ ـ   ١9٣9( الثانية  العاملية  الــحــرب 
توقع الواليات املتحدة والفيليبني معاهدة مانيال )١9٤6( التي أدت إلى نيل الدولة 

اآلسيوية استقاللها عن العم سام.
عليه، سيجعل الوجود الروسي في الفيليبني من البالد »محطة استطالع« متقدمة 
للروس الذين تقاسموا فيتنام مع األميركيني، أيام الحرب الباردة، لكنهم اآلن باتوا 
أقرب من أي وقٍت مضى إلى البحر الجنوبي. وما كالم الفروف الدبلوماسي سوى 
لجّس نبض الصني وإمكانية تقّبلها التمّدد الروسي، خصوصًا أن البلدين يرتبطان 

باتفاق نفطي عمالق، يفترض أن يستمّر ثالثة عقود مقبلة.
حتى ذلك الحني، ال يفكر دوتيرتي بذلك كله، بل إن كل ما يفكر به هو »القضاء على 
الرئاسية  االنتخابات  االنتخابية قبل  الفيليبيني كل حملته  الرئيس  داعــش«. بنى 
 يرسل فرق املوت إلبادة املجرمني«. 

ً
في يونيو/ حزيران ٢٠١6، على سمعته »قاتال

وهو أمر طّبقه في دافــاو، التي كان عمدتها فترة طويلة. لكن حسابات دوتيرتي، 
القضاء  عملية  من  يجعل  الجنوبي،  الصني  بحر  في  والدولي  اإلقليمي  والتشابك 
سريعًا على »داعش« هناك مهمة صعبة حاليًا. لذلك، فإن البالد أمام درب طويل من 
ى شراستها قوة )وعنف( الحرب السابقة مع جماعة 

ّ
الحرب مع التنظيم، قد تتخط

أبو سّياف. فعليًا، فتح »داعش« جبهته في جنوب شرق آسيا.

استحاالت الحل السياسي المرشح الرئاسي 
ذو البطاقة الممّزقة

»داعش« يتمّدد شرقًا
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املتحدة  األمـــم  مفوضية  هيئة  أجــرتــهــا  دراســـة  تشير 
لشؤون الالجئني باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة 
 دوالر 

ّ
ـــه ومــقــابــل كــل

ّ
اإلنــمــائــي فــي الــعــام 2016 إلــى أن

ينفق عــلــى االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة فــي لــبــنــان يضاف 
تقديريًا حوالي نصف دوالر آخر إلى االقتصاد املحلي 
مــن خــالل اآلثـــار املــضــاعــفــة. وعــلــى هــذا النحو يــؤدي 
إنفاق حوالي 800 مليون دوالر سنويًا على الالجئني 
الــســوريــني فــي لــبــنــان إلـــى تــأثــيــر إيــجــابــي فــي مجمل 
االقــتــصــاد الــلــبــنــانــي قــــدره حــوالــي 1,2 مــلــيــار دوالر. 
وتضيف املساعدات اإلنسانية حوالي 1,3 باملائة إلى 

الناتج اإلجمالي اللبناني سنويًا. 
بناًء على هذه األرقــام، يظهر لنا سخف املرثيات التي 
الذين  وبــعــض سياسييه  اللبناني  إلعـــالم  ا ها  ب ع  طل ي
يندبون ثقل النزوح واللجوء السوري وتأثيراته على 
االقــتــصــاد والـــدخـــل وحــــول مــا تــســّبــبــه الــقــوة العاملة 
السورية في لبنان من مآس وآالم تتحّملها الحكومة 
اللبنانية بصبر وكظم غيظ لدوافع  والطبقة الحاكمة 

إنسانية محضة!
الحقيقة هــي أّن الــعــامــل الــســوري فــي لــبــنــان، خاصة 
بعد األزمة السورية، أكبر مساهم في مراكمة الثروات 
ــلــطــبــقــات الــغــنــيــة فـــي لــبــنــان، وإّن مــوجــات  ــفــاحــشــة ل ال
النزوح لليد العاملة التي هي غالبًا كفؤة وذات خبرات 
ــى جانب كونها شــديــدة الــرخــص وعرضة  ومــجــازة إل
لالستغالل.. إّن هذه املوجات حّركت االقتصاد اللبناني 
كله وساهمت في إنعاش التجارة وزيادة الناتج املحلي 
خالل السنوات السبع السابقة كما لم يحدث من قبل.

إّن تــاريــخ وجــود وإســهــام اليد العاملة فــي االقتصاد 
ــام  ــعــود فــي قـــوة زخــمــه األول إلـــى أي اللبناني قــديــم وي
ــبــدء بعملية إعـــادة اإلعمار  إنــجــاز اتفاقية الطائف وال

ــيـــة والــصــنــاعــيــة لــتــرمــيــم مـــا هــّدمــتــه  الــبــنــائــيــة والـــزراعـ
الحرب األهلية، فكان العامل الــســوري العنصر األول 
في تلك العملية. منذ تلك املرحلة ساهمت القوة العاملة 
السورية في تمكني االقتصاد اللبناني عبر تقديم اليد 
العاملة الرخيصة والكفؤة، تحديدًا في مجاالت الزراعة 

والصناعات البدائية وقطاعات البناء واإلعمار.
 اليوم دور العامل السوري في تمكني االقتصاد اللبناني 
أكـــبـــر، فـــزيـــادات كــبــيــرة فـــي املـــؤشـــرات االســتــهــالكــيــة 
والتجارية طــرأت في االقتصاد اللبناني، خاصة بعد 
ــا إلـــى أّن الــقــوة الــعــامــلــة الــســوريــة  ــرّدهـ الــعــام 2014 مـ
ــي أغلبها مقيمة وال تقوم بتحويل  ــي لبنان باتت ف ف
ــخــارج بــل هــم مقيمون  مداخيلها إلــى الــعــائــالت فــي ال
معهم في مخيمات اللجوء أو املساكن املستأجرة في 

الداخل اللبناني.
 يضاف إلى ذلك إلى أّن اليد العاملة التي كانت رخيصة 
باألساس وتشتغل بظروف عمالة بائسة صارت إثر 
ة بشكل أكبر، إذ يشير تقرير 

ّ
األزمة أرخص ومستغل

مكتب األمــم املتحدة لتنسيق الــشــؤون اإلنسانية في 
بيروت إلى أّن العامل السوري هو الحلقة األضعف في 

عملية العمل في لبنان. 
االعتداءات املنظمة، والتي وصفها التقرير بالعنصرية 
ــات الــعــنــيــفــة مـــن اســتــقــواء واســـتـــزالم ضد  ــارسـ ــمـ واملـ
الــعــمــال الـــســـوريـــني صـــــارت دون رادع وتـــحـــّولـــت مع 
الــوقــت إلــى واقـــع يــومــي. الــعــامــل الــســوري املــالحــق من 
قبل الحكومة عبر متطلبات أوراق اإلقامة وتجديدات 
الكفالة واملــحــاصــر مــن قبل قــوى األمــن والــــدرك، يجد 
ــعــمــل الــذي  نفسه بالتأكيد فــريــســة سهلة أمـــام رب ال

يجري صفقة رابحة هي على حسابه دومًا.
يزن زريق )سورية(

حــمــلــة اإليـــقـــافـــات املــفــاجــئــة الـــتـــي طــاولــت 
وجــوهــًا متنفذة فــي االقــتــصــاد التونسي 
ــد فـــي  ــيــ ــهــ ــــوط شــ ــقــ ــ ــع ســ ــ ــ ــة مـ ــ ــقــ ــ ــرافــ ــ ــتــ ــ واملــ
احــتــجــاجــات تــطــاويــن فــي جــنــوب الــبــالد، 
ــلـــق بـــاب  ــذت طـــابـــعـــًا عــنــيــفــًا أغـ ــ ــتــــي أخــ ــ وال
الحلول السلمية، بالتالي وضعت الحكومة 
ـــأزق شــبــيــه بــمــأزق بــن عــلــي عشية  فــي مـ
ثـــورة 14 جانفي. حملة االعــتــقــاالت التي 
انــطــلــقــت الـــبـــارحـــة لـــرجـــال أعـــمـــال تصر 
ــة عبر  السلطة عــلــى إنــقــاذهــم مــن املــســاءل
 مهمًا حول 

ً
قانون املصالحة، تطرح سؤاال

مــدى جدية الحكومة في محاربة حيتان 
ــذيــن يتجاوز  الــفــســاد وكــارتــيــالت املـــال ال
نفوذهم االقتصاد نحو اإلعالم واألحزاب 
الحاكمة بــل فيهم )رجــل األعــمــال شفيق 
الجراية( من يلعب أدوارًا إقليمية مرتبطة 
ــاك صـــورة انمحت من  بامللف الليبي. هــن
الذاكرة السياسية، إما طوعًا أو في إطار 
تـــوافـــق ضــمــنــي عــلــى نــســيــانــهــا، صـــورة 
رجل األعمال املعروف، كمال لطيف، وهو 
جــزء من العائلة املالكة في عهد بن علي 
مع غازي الغرايري ووفد من الهيئة العليا 
لتحقيق أهداف الثورة في زيارة للواليات 
املتحدة األميركية، تالها ظهور آخر له في 
إعالن أول حكومة منتخبة بعد الثورة التي 
كان على رأسها حمادي الجبالي. السؤال 
البديهي هنا: مــاذا يفعل كمال لطيف في 
هذا املشهد الجديد؟ وما عالقته باملجال 

السياسي »الديمقراطي املحدث«؟

حادثة أخرى غريبة حدثت، رجل األعمال 
املـــعـــروف الــعــربــي نــصــرة وصــاحــب قناة 
ــام من  حنبعل ُيلقى عليه القبض ُبعيد أي
ــثــورة بتهمة كبيرة جــدًا، وهــي »الخيانة  ال
العظمى«، ثم ُيطلق سراحه الحقًا وُيغلق 
امللف نهائيًا. هــذا يقول أّن حكومات ما 
ــورة لــم تــخــلــق قطيعة مــع مــراكــز  ــثـ بــعــد الـ
ــا العكس اندمجت  ــم النفوذ التقليدية وإن
داخــل منطق إعــادة ترتيب ال غير لوضع 

هيمني سابق اختل مع الثورة.
التقرير الــذي أصدرته منظمة »مجموعة 
األزمات الدولية« حول تونس يقول إّن نحو 
300 »رجـــل ظـــل« يتحكمون فــي أجــهــزة 
الـــدولـــة بــتــونــس ويــعــرقــلــون اإلصـــالحـــات، 
ل تنفيذ مشاريع تنموية 

ّ
وأّن بعضهم يعط

باملناطق الداخلية ما يحّرك االحتجاجات 
االجــتــمــاعــيــة فــيــهــا، وهــــذا ال يــعــتــبــر أمـــرًا 

جديدًا أو صادمًا.
 قد يكون تصريح رجــل األعــمــال شفيق 
 فـــّجـــًا عــن 

ً
ــيــــال ــ الـــجـــرايـــة املــعــتــقــل اآلن دل

سيطرة لوبيات املــال على السلطة، حني 
ــال نــافــذ داخــــل السلطة  ــمـ يــقــول رجـــل أعـ
ــه تأثير على مجريات الصراعات التي  ول
تـــحـــدث داخـــــل أحــــــزاب الــحــكــومــة وحــتــى 
النزاعات الداخلية في حزب الرئيس، نداء 
تــونــس، عــن صــراعــه مــع الــحــوت الكبير، 
كمال لطيف: »طلبت منه أن يمسك كالبه 
وأمسك كالبي« بوضوح وقــح. ال نحتاج 
بعدها كي نحاول استقراء طبيعة الصراع 

السياسي في تونس، ولكن لنسأل: ملاذا 
حدثت اإليقافات اآلن بالذات؟

مــنــذ ثـــالث ســنــوات وفـــي ســابــقــة غــريــبــة، 
يرفض األمن تنفيذ أمر قضائي بإيقاف 
رجل األعمال كمال لطيف وتعجز السلطة 
على املواجهة وتصمت، ملاذا إذًا يقع إيقاف 

خصمه اللدود النافذ شفيق الجراية؟ 
إّن تصريح صهر الرئيس املخلوع، عماد 
الطرابلسي، قد قال حقيقة أكثر من الالزم 
حول لوبيات فساد بن علي التي تحميها 
السلطة الحالية، وصار لزامًا على النظام 
التضحية ببعض الرؤوس من أجل النجاة 
ــراع بـــني الــهــيــئــة  ــ ــه صـ ــ ــتــصــريــح فـــي ذاتـ )ال

والحكومة حول ملف العدالة االنتقالية(.
إّن احتجاجات تطاوين التي سقط فيها 
الشهيد السكرافي قد دقت ناقوس الخطر 
حـــول إمــكــانــيــة تــحــول االحــتــجــاجــات إلــى 
انتفاضة جديدة تطيح بالنظام الحالي لذا 
وجب القيام بحركة استباقية لم يجد بن 
علي وقتًا للقيام بها مع عائلته املافيوزية 

أثناء الثورة.
إّن صراع رجال الظل الخفي على الهيمنة 
عــلــى الــبــالد قــد آل أخــيــرًا لــصــالــح الــرجــل 
الــقــوي كــمــال لطيف، ومــا يــحــدث ال يعدو 
أن يــكــون مسرحية جــيــدة اإلعـــداد قــادرة 
على ذر الرماد في العيون، وبالتالي خلق 
ــيــة ســيــاســيــًا  تــنــفــيــس آنــــي لـــأزمـــة الــحــال

واجتماعيًا.
محمد محسن عامر )تونس(

فضاء مفتوح

آراء

عبد الوهاب األفندي

ــداول مــع بعض  ــ قــبــل حــوالــي عــامــن، كــنــت أتـ
الــــطــــاب الــلــيــبــيــن فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي حـــال 
ديمقراطية ليبيا التي كانت قد بدأت تترنح. 
لت، في حديثي، عن تكاثر املليشيات  وتساء
املسلحة، وتحولها من أداة لدعم الثورة إلى 
ــراٍض أشــبــه بــالــخــاصــة. وهـــنـــا، عــلــق أحــد  ــ أغــ
الــشــبــاب، مــعــتــرفــا بــأنــه اســتــخــدم وضــعــه في 
إحـــدى املــلــيــشــيــات لتحقيق مــطــالــب خــاصــة، 
مــبــّررًا ذلــك بأنه ظــل يطرق أبـــواب املسؤولن 
ــا أن قــاد  بــمــطــالــبــه ألشــهــر بــــدون فـــائـــدة، ومــ
مجموعة مــن الــشــبــاب الحــتــال أحـــد املــرافــق 
الحكومية بقوة الساح حتى تغير كل شيء 
فــجــأة، أصبح كبار املسؤولن يطرقون بابه 
لــســؤالــه عــن مــطــالــبــه، وســرعــان مــا تحقق له 

وملجموعته ما أرادوا وزيادة.
تذّكرت هذه الواقعة وأنا أتابع أحداث تونس 
املؤسفة، خصوصا في مدينة تطاوين، حيث 
تــحــولــت االحــتــجــاجــات الــســلــمــيــة إلـــى عــنــف، 
ــاهـــرون الــســلــمــيــون إلــــى مــجــمــوعــات  ــظـ ــتـ واملـ
ضغط عنيف على الــدولــة. هنا نجد املامح 
نفسها لألزمة املزدوجة في الدولة، وعجزها 
عن التجاوب مع مطالب املحتجن، أو إقناعهم 
بأن االستجابة الفورية لبعضها غير ممكن. 
ــاذ االحـــتـــجـــاج أســالــيــب  ــذا مـــع اتـــخـ ــزامـــن هــ تـ
 
ّ
»مليشياوية«، تتشكل فيها مجموعاٌت تبتز
الدولة عبر اختطاف مواقع اإلنتاج وإغاقها.

والـــخـــوف كــل الــخــوف أن تــنــحــدر تــونــس في 

وائل سواح

ــي مــــكــــان مــــــا، إن األحــــــــداث  ــ ــيـــغـــل، فـ ـــقــــول هـ يـ
التاريخية الكبرى تعيد نفسها مرتن، ويعلق 
ماركس على هذه الفكرة بقوله إن املرة األولى 
عـــادة مــا تــكــون مــأســاة، بينما تــكــون الثانية 
مهزلة. أفاق األميركيون، في يوم 20 أكتوبر/ 
ـق.  ـ ـاعـ ـ ـر صـ ـ بـ ـ ـ ــى خـ لـ ـ ـ 1973، عـ ـن األول  ـ ـريـ ـ ـشـ ـ تـ
ــتـــشـــارد نــيــكــســون يــقــيــل املــحــقــق  الـــرئـــيـــس ريـ
الـــخـــاص فـــي قــضــيــة ووتـــرغـــيـــت، آرشــيــبــولــد 
كوكس. تا ذلك مباشرة استقالة وزير العدل 
األمـــيـــركـــي، إيــلــيــوت ريـــتـــشـــاردســـون، ونــائــبــه 
بــيــل راكــلــشــاوس، الــلــذيــن اســتــقــاال احتجاجا 
على قــرار الرئيس. ومباشرة، أطلقت وسائل 
اإلعام األميركية اسم »مجزرة ليلة السبت«، 
في وصــف دقيق ملا قــام به الرئيس نيكسون 
مــن عــمــٍل غــيــر مــســبــوق.  بــعــد أكــثــر مــن ثــاث 
وأربعن سنة، يقوم الرئيس األميركي الحالي، 
دونالد ترامب، بمجزرة مشابهة، فيطرد مدير 
ــتــحــقــيــق الـــفـــيـــدرالـــي )FBI( جيمس  مــكــتــب ال
كومي، بسبب إصراره على توسيع التحقيق 
الذي يقوم به فريق مكتبه في االتصاالت بن 
أعـــضـــاء فـــي حــمــلــة تـــرامـــب االنــتــخــابــيــة الــعــام 
املاضي ومسؤولن استخباراتين روس، ما 
ــر على نتائج االنتخابات، وساهم في فوز 

ّ
أث

الرئيس ترامب مقابل هياري كلنتون. الفرق 
ــر الــعــدل ونائبه  بــن املــأســاة واملــهــزلــة أن وزيـ

املنزلق نفسه الذي أودى بديمقراطية ليبيا، 
فــكــمــا أن املــلــيــشــيــات كـــانـــت فـــي لــيــبــيــا رأس 
الحربة في إسقاط الطاغية وإعـــادة السلطة 
إلــى شعب ليبيا، كــان شــبــاب تــونــس هــم من 
ــثـــورة الــشــعــبــيــة الــتــي جــعــلــت الطاغية  قـــاد الـ
يهرب، ال يلوي على شيء. وبالقدر نفسه، فإن 
املليشيات هــي الــتــي أسقطت الديمقراطية، 
عندما رفضت االندماج في الدولة أو السماح 
لــهــا بــــأداء مــهــامــهــا. وقـــد مــهــد هـــذا االنــســداد 
لــعــودة العسكر الــطــامــعــن إلـــى املـــيـــدان، هــذه 
املــــّرة بــدعــوى إعــــادة االنــضــبــاط املــفــقــود إلــى 
الـــشـــارع، وفــــرض »هــيــبــة الـــدولـــة«. كــذلــك فــإن 
تحول الجماعات الشبابية إلى »مليشيات« 
تغلق املناجم ومناطق إنتاج النفط وغيرها 
هــو أقــصــر الــطــرق إلـــى إســقــاط الديمقراطية 
وعــودة القمع. وكما حــدث في مصر وليبيا، 
ســـتـــكـــون هــــــذه »املـــلـــيـــشـــيـــات« أول ضــحــايــا 
الوضع الجديد الذي ال يمكن أن يسمح بمثل 
ــدم االنــضــبــاط، مثلما أنــه  هـــذه الــفــوضــى وعــ
لــن يــكــون أقـــدر مــن الــنــظــام الديمقراطي على 
ــن يسمح لهم  االستجابة ملطالبهم، بــل إنــه ل

بمجّرد التعبير عنها.
ــنـــب مـــثـــل هـــــذا املــــنــــزلــــق، ال بــــد مــــن أن  ــتـــجـ ولـ
ــكـــومـــة بـــالـــشـــجـــاعـــة والــــصــــدق،  تــتــحــلــى الـــحـ
ــقـــائـــق، فــمــطــالــب  ــه املـــحـــتـــجـــن بـــالـــحـ ــ ــواجـ ــ وتـ
املناطق املهمشة بتحقيق تقّدم في أوضاعهم 
االقتصادية ال يمكن االستجابة لها بعصا 
ــة، تـــقـــول لـــلـــوظـــائـــف كـــونـــي فــتــكــون.  ــريـ ســـحـ
وهــــــي بـــالـــقـــطـــع ال يـــمـــكـــن االســــتــــجــــابــــة لــهــا 

أيـــام نــيــكــســون اســتــقــاال احــتــجــاجــا عــلــى قــرار 
الــرئــيــس إقــالــة املــحــقــق الــخــاص. وزيـــر الــعــدل 
الحالي جيف سيشنز ونائبه رود روزنشتاين 
خِدما أداة في طــرد كومي، بل إنهما من 

ُ
است

طالب بهذه اإلقالة. واملهزلة اليوم أيضا في أن 
ب 

ّ
يكون في واجهة قيادة الكونغرس دمى تغل

املصالح الذاتية والحزبية على مصالح األمة، 
مثل رئيس مجلس النواب، بول رايان، وكبير 
األعــضــاء الجمهورين فــي مجلس الشيوخ، 
ميتش ماكونيل.  ولكن كــرة مــن الثلج بــدأت 
تتشكل، وثّمة احتمال كبير أن تكبر، بحيث 
يغدو غــض النظر عــن تدخل الرئيس ترامب 
في مسار العدالة عبئا ال يمكن للكونغرس، 
ــهــــوريــــن، أن  ــمــ حـــتـــى ولــــــو كــــــان بـــــأيـــــدي الــــجــ

يتحمله.
ويـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس تـــرامـــب هــــذه الـــكـــرة على 
النمو بوتيرة متسارعة، بسبب التصريحات 
واألعمال التي يقوم بها. فإلى جانب إصراره 
على تمرير مشروع يقضي على خطة سلفه 
الرئيس باراك أوباما للرعاية الصحية، وهو 
ثــر مــن عشرين مليون أميركي  مــا سيترك أكــ
خارج أي تأمن صحي، فإنه ال يزال يرفض أن 
يقدم عائداته الضريبية إلى األمــة األميركية 
ــــذي يــتــبــعــه الـــرؤســـاء  عــلــى خــــاف الــتــقــلــيــد الـ
ــام الـــرئـــيـــس نــيــكــســون  ــ ــ األمــــيــــركــــيــــون مـــنـــذ أيـ
نفسه. وهــو ال يـــزال يعلن عــن كــرهــه امللونن 
واملسلمن والنساء، وقد أصر على تعين أقل 

ملــزيــد مــن مــثــل هـــذه الــعــمــلــيــات االبــتــزازيــة. 
ــر االقــــــتــــــصــــــاد والـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــيـ ــ وهـــــــــــذا سـ
السياسية، ألن املكاسب ستصل فقط إلى 
مــن هــم أعــلــى صــوتــا وأقــــدر عــلــى االبـــتـــزاز. 
ــــؤدي ما  وســيــخــســر مـــن يــجــّد فـــي عــمــلــه ويـ
ــاج، فـــي أضــعــف اإليـــمـــان،  ــتـ عــلــيــه تــجــاه اإلنـ
بــعــدم عرقلته. ولــو تمت مــكــافــأة عصابات 
االبتزاز ومعاقبة املنتجن، فقل على تونس 

وديمقراطيتها واقتصادها السام. 
وإذا عــجــزت الــحــكــومــة عــن إقــنــاع املــواطــنــن 
ــا، فـــمـــن واجـــبـــهـــا أن تــســتــقــيــل،  ــهـ ــاتـ ــاسـ ــيـ بـــسـ
وتدعو إلــى انتخابات جــديــدة. ففي العملية 
الديمقراطية، ال بــد أواًل وأخــيــرًا مــن التأكيد 
عــلــى أن قـــنـــوات اتـــخـــاذ الـــقـــرار ال بـــد أن تتم 
عبر الشرعية الدستورية: البرملان املنتخب 
والـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة املــنــبــثــقــة عــنــه وبــقــيــة 
املــؤســســات الــدســتــوريــة مــن رئــاســة وقــضــاء 
وغــــيــــرهــــمــــا. وإذا كــــــان مـــــن حـــــق املـــنـــظـــمـــات 
السياسية واملدنية الضغط من أجل تحقيق 

الــــرأي الــعــام يــطــالــب، بشكل مــتــزايــد، بتعين 
محقق مستقل جديد، ليتابع مسيرة كوكس، 
وبـــدأ يــحــّرض الــكــونــغــرس، ليفكر فــي عملية 
مساءلة الرئيس وعزله. وبينما كان قرار عزل 
 مــن نــيــكــســون ملنع 

ً
املــحــقــق املــســتــقــل مــحــاولــة

فضيحة ووترغيت من أن تنهي حكمه باكرا، 
فقد وجد نفسه بعد عشرة أشهر خارج البيت 
األبيض، كأول رئيس يتم عزله من منصبه في 

تاريخ الواليات املتحدة األميركية كله.
لن يكون مثل هذا املسار اليوم بهذه السهولة، 
ــيــــوخ والـــــنـــــواب،  ــاء مـــجـــلـــســـي الــــشــ ــ ــــضـ ــــا أعـ فـ
وخصوصا الجمهورين، لهم قامات سابقيهم 
نفسها، فهم يعملون ليل نهار، ليس إلحقاق 
الحق، وإنما لسحب تغيير قانون الضرائب، 
ــــدوالرات،  بــمــا يــؤمــن لــهــم عـــدة مــلــيــارات مــن الـ
سيسرقونها مــن صــنــدوق الــرعــايــة الصحية 
لألطفال والعجائز والــفــقــراء. أمــا املسؤولون 

مطالبها، فا بد أن يكون هذا الضغط سلميا. 
وإن تجاوز ذلك، فهو تعدٍّ على سلطات الدولة 
لة. ومــن املفهوم أن انتهازية  يستحق املساء
بعض األحـــزاب السياسية قــد تدفع بها إلى 
ــا تـــريـــد من  ــقـــان، لــتــحــقــيــق مـ ــتـ اســتــثــمــار االحـ
مكاسب سياسية من غير أبوابها، كما حدث 
من قبل من استغال بعض حوادث االغتيال 
اإلرهابية إلسقاط حكومات تونسية. ولكن 
ــّد عـــلـــى أصـــحـــابـــه.  ــرتــ هـــــذا مــســعــى خــطــيــر يــ
ومــا حــال مــا سميت جبهة اإلنــقــاذ فــي مصر 
عــنــا بــبــعــيــد، فــأيــن هــم قــادتــهــا الــذيــن هــدمــوا 
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى رؤوســهــم ورأس الشعب 

املصري، بدعوى إسقاط محمد مرسي؟
فـــي الــديــمــقــراطــيــة، يــحــق ملـــن شـــاء أن يسعى 
إلســقــاط الحكومة عبر منازلتها انتخابيا، 
ولـــيـــس ثـــّمـــة طـــريـــق آخــــــر. وعـــلـــى الــحــكــومــة 
أيـــضـــا أن تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا فــــي تــنــفــيــذ 
سياستها والـــدفـــاع عنها بــاســتــخــدام كامل 
ســلــطــة الـــقـــانـــون ضـــد مـــن يــمــنــعــهــا مـــن أداء 
مهامها، ثم يطالبها بتحقيق املعجزات. وفي 
هذه اللحظات العصيبة، تحتاج تونس إلى 
كثير من الشجاعة والصدق مع النفس ومع 
الغير: على الساسة مواجهة الشارع بحقائق 
الوضع، ومواجهة بعضهم بعضا بصراحة 
ووضـــوح. وبــخــاف ذلـــك، سيصبح الجميع، 
ــــي ظــل  ومـــعـــهـــم الـــشـــعـــب، مــــن الــــنــــادمــــن. وفــ
الخراب العربي املخّيم، ال نحتاج إلى سقوط 

آخر منارة أمل لدينا.
)أكاديمي سوداني(

ــي إدارة الرئيس تــرامــب فتراهم يتسابقون  ف
لتملقه، والخضوع له، وتلميع صورته ومللمة 
أوســاخــه الــتــي يخلفها كلما أدلـــى بتصريح 
أو نــشــر تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، وكــــان أســوأ 
تغريداته تهديد كومي بعد إقالته بأنه ربما 
يــحــتــفــظ بــتــســجــيــات لــلــقــائــهــمــا ســابــقــا على 

العشاء في البيت األبيض. 
ــــع  ــــواقـ ــة ضـــــــوء فـــــي الـ ــطـ ــقـ ــة نـ ــ ــّمـ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك، ثـ
األمـــيـــركـــي الـــراهـــن الـــيـــوم، وهــــي اإلعــــــام. إنــه 
الــيــوم يتحمل مــســؤولــيــة كــبــيــرة فــي الحفاظ 
على الديمقراطية األميركية والدفاع عن مبدأ 
الضوابط والتوازنات. ويدرك الرئيس ترامب 
ذلك. لذلك يصنف اإلعام أكبر عدو له، ويشن 
عــلــيــه حــمــلــة كــبــيــرة ويــتــهــمــه بــأنــه »مـــزيـــف«، 
ولكن اإلعام ال يستسلم بسهولة، فهو يتابع 
كل أعمال ترامب وتصريحاته، ويبن خللها 

وزيفها، ويقابلها دائما بالحقائق. 
ــم بــأجــمــعــه  ــالــ ــعــ ــيــــون والــ ــيــــركــ وســــيــــكــــون األمــ
بــانــتــظــار انــتــخــابــات 2018 املــتــوقــع أن تغير 
تــركــيــبــة مــجــلــس الـــنـــواب )ومــجــلــس الــشــيــوخ 
جزئيا(، بحيث يحتل النواب الديمقراطيون 
األغلبية في املجلسن، وعندها ستبدأ رحلة 
جــــديــــدة بــــن تــــرامــــب والـــكـــونـــغـــرس، ســتــبــدو 
رحلة الرئيس األســبــق، بيل كلينتون، معها 
لعبة مسلية، وستشبه، إلــى حد كبير، رحلة 

نيكسون قبل أربعة عقود.
)كاتب سوري(

ــتــاج مغلقة، فــا يمكن أن يغلق  ومــواقــع اإلن
الشباب مناجم الفوسفات ألشهر متطاولة، 
فيحرمون الــدولــة مــن أحــد أهــم مــواردهــا، ثم 
يــطــالــبــون الــــدولــــة بــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة. فــهــذه 
ــه، فــي  ــبـ ــاء تـــشـ ــقـ ــمـ ــة الـــحـ ــ ــزازيـ ــ ــتـ ــ األعـــــمـــــال االبـ
نــتــائــجــهــا، إلـــى حـــد كــبــيــر، جــهــود املــنــظــمــات 
اإلرهــابــيــة الــتــي دمـــرت السياحة فــي تونس، 
وإن اخــتــلــفــت الــــدوافــــع. كـــذلـــك فــــإن عــمــلــيــات 
تــعــويــق اإلنـــتـــاج، واالحــتــجــاجــات األبـــديـــة، ال 
يمكن أن تشجع املستثمرين على مساعدة 
تونس في النهوض والتطور. واملــعــروف أن 
العملية االقتصادية في كل بلد تحتاج، أول 
ما تحتاج، إلــى االستقرار واالنضباط. فهي 
مــثــل الــــزراعــــة، ال يــمــكــن اســتــعــجــال ثــمــارهــا. 
وحتى الدول الكبرى، مثل أميركا وبريطانيا، 
تواجه مشكات ال يمكن التغلب عليها بحل 
سحري. ففي كل من البلدين، انهارت بعض 
الصناعات، مثل صناعة السيارات، وتحولت 
مدن كانت عامرة )مثل ديترويت في أميركا، 
وبــعــض مـــدن شــمــال الــوســط فــي بريطانيا( 
ي 

ّ
إلــى خــرائــب. وإذا كــان دونــالــد تــرامــب يمن

مواطنيه بأنه سيعيد هذه املــدن إلى الحياة 
ــتــهــديــد،  بعصا ســحــريــة، وعــبــر البلطجة وال

فإنه ال يبيعهم إال الوهم.
وعـــلـــيـــه، ال بــــد مــــن أن تــــصــــارح الــحــكــومــة 
التونسين بــالــواقــع، وأن تــرفــض مناقشة 
املـــطـــالـــب تــحــت الـــتـــهـــديـــد، ألن االســتــجــابــة 
لـــابـــتـــزاز، كــمــا فــعــلــت الــحــكــومــات الليبية 
تحت ضغط املليشيات، ستكون تشجيعا 

ًمة لشغل املناصب الحساسة،  األشخاص ماء
فعن بيتسي ديــفــوس وزيـــرة للتربية، وهي 
العاطلة من أي خبرة في هذا املجال والعدوة 
األصيلة للتعليم الــعــام، وستيفن منوتشن 
الــــــــذي حــــقــــق ثــــــــروة هــــائــــلــــة مـــــن تـــســـبـــبـــه فــي 
كــوارث االنهيار االقتصادي عام 2008، وزيرًا 
للخزانة، وعــن جـــراح دمـــاغ وزيـــرًا لإلسكان، 
وســيــاســيــا كـــان تــعــهــد بـــإغـــاق وزارة البيئة 
ــحــه لــــوزارة الــعــمــل فكان 

ّ
وزيــــرًا لــهــا. أمـــا مــرش

يضرب زوجته، واضطر إلى سحب ترشيحه 
قــبــل أن يــصــّوت عليه مجلس الــشــيــوخ. ومــن 
بن كل مساعديه لم يجد ملنصب مستشاره 
لـــألمـــن الــقــومــي خـــيـــرًا مـــن مــايــكــل فــلــن الـــذي 
كــان التقى مع السفير الــروســي في واشنطن 
املـــعـــروف بــعــاقــاتــه مـــع املـــخـــابـــرات الــروســيــة 
مرات عدة قبل االنتخابات، وقد رفض ترامب 
طــــرده، عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات املــتــعــّددة، 
ــدل،  ــر العـ وهــو اليوم قيد التحقيق. أمــا وزيـ
جيف شيشنز، فكانت اللجنة القانونية في 
ــد رفـــضـــت تــرشــيــحــه عــام  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ قـ
1986 بسبب »سلوكه وتصريحاته العنصرية 
الــتــي يؤكدها تساؤله الصفيق أخــيــرا، كيف 
يمكن لــقــاٍض فــي جــزيــرة فــي املحيط الــهــادي 
أن يوقف قرارًا لرئيس الواليات املتحدة«، في 
إشارة ازدراء إلى والية هاواي. على أية حال، 
كان قرار نيكسون إقالة كوكس العامة األولى 
الكبيرة في طريق انــحــداره السريع، فقد بدأ 

»مليشيات« تونس بعد ليبيا

عندما يعيد ترامب سيرة نيكسون

في هذه اللحظات 
تحتاج تونس إلى كثير 

من الشجاعة والصدق 
مع النفس ومع الغير

يتحمل اإلعالم 
مسؤولية كبيرة 
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الديمقراطية األميركية

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

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

7th Floor, CP House, 97-107 Uxbridge Road, Ealing, London, W5 5TL
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

السبت 27  مايو/ أيار  2017 م  1 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 999  السنة الثالثة
Saturday 27 May 2017


