
عيسى الشعيبي

بــجــهــود دبــلــومــاســيــة ســـريـــعـــة، ورســـائـــل 
ــال  ــعــ ــة مــــتــــبــــادلــــة، وبــــــــــــردود أفــ ــريــ ــذيــ ــحــ تــ
تـــمـــيـــزت بــضــبــط الـــنـــفـــس، والـــتـــحـــوط مــن 
الـــلـــذيـــن وجـــــدا نفسيهما  الـــجـــانـــبـــن،  كـــا 
أمــــام تــطــور مــفــاجــئ، لـــم يــحــدث مــثــيــل له 
مــنــذ حـــرب عـــام 1982، تــم احــتــواء املــوقــف 
الـــنـــاجـــم عــــن إســــقــــاط الــــدفــــاعــــات الــجــويــة 
لطائرة حربية  األولـــى،  وللمرة  الــســوريــة، 
إسرائيلية بالغة التفوق التكنولوجي، من 
دون أن يــؤدي ذلــك إلــى إيــقــاف التفاعات 
الجارية في واقع استراتيجي قيد التشكل 
 لــاشــتــعــال في 

ً
فـــي أكــثــر املــنــاطــق عـــرضـــة

الــعــالــم، حــيــث تــوقــف التصعيد املــيــدانــي، 
وبدأت، في الوقت ذاته، الحرب السياسية 
واالســـتـــعـــدادات عــلــى األرض، ملــواجــهــة ما 
ت 

ّ
قــد تــفــضــي إلــيــه هـــذه الــواقــعــة الــتــي هــز

صورة الردع، ومست بالكبرياء العسكري 
اإلسرائيلي.

ومع أن إسقاط مثل هذه الطائرة النوعية 
ــه،  املــتــقــدمــة يــعــد حــدثــا كــبــيــرًا فـــي حـــد ذاتـ
وســـابـــقـــة غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي تــــاريــــخ هـــذا 
الــنــوع مــن الـــطـــائـــرات، الــتــي لــم تــســقــط أي 
، وبــــدت وكــأنــهــا 

ً
ــدٍة مــن طـــرازهـــا قــبــا ــ واحـ

أبــــــــدًا، إال أن هـــذه  لـــلـــســـقـــوط  ــلـــة  قـــابـ ــيـــر  غـ
تكسر  لــم  الفائقة،  أهميتها  على  الــواقــعــة، 
موازين القوة مع األسف، ولم تغير قواعد 
 لصالح الذئاب 

ً
اللعبة، التي ال تزال مختلة

يحيى العريضي

بــاســتــثــنــاء أحــــداث الــطــبــيــعــة، مــا مــن فعل 
ــأن يـــتـــم فــــي عـــاملـــنـــا، إال  ــ أســــاســــي وذي شـ
ويــكــون لــلــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة يــٌد 
فيه، ترتيبا، تأثيرًا، توجيها أو جني ثمار.
خال السبع سنوات من الكارثة السورية، 
ــيــــركــــي أشـــــد وقــــعــــا مــن  كـــــان الـــغـــيـــاب األمــ
ــيـــرة مـــن واليـــة  الــحــضــور. فـــي الــســنــة األخـ
ــــى  ــا والـــســـنـــة األولـ ــامــ ــاراك أوبــ ــ ــ الـــرئـــيـــس بـ
ــة الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب، كــان  ــ مـــن واليـ
ــي الـــشـــأن  ــ الـــــســـــوريـــــون، وكــــــل مـــنـــخـــرط فـ
ــوري، بــــانــــتــــظــــار تــــبــــلــــور الـــســـيـــاســـة  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

األميركية تجاه القضية السورية 
رفع السوريون توقعاتهم على إيقاع خط 
أوباما األحمر؛ وتصوروا أنه سيضع حدًا 
الخط يتحول مقدمة  ملأساتهم، وإذ بذلك 
مــأســاة أكــبــر، تمهد إلــى فتح عــداد الفيتو 
ت نظام األسد من أي عقاب 

ّ
الروسي، وتفل

القضية  استعصاء  أمــل كسر  عــاد  دولـــي. 
بــانــتــظــار واليـــــة أوبـــامـــيـــة جــــديــــدة. تــأتــي 
الوالية وتتفاقم املأساة، عندما تحدد إدارة 
أوباما لنفسها ثاثة توجهات بخصوص 
ســـوريـــة، تــمــثــلــت فـــي الـــنـــأي بــالــنــفــس عن 
القضية األســاس، وفي محاربة »داعــش«، 

ووضع امللف في عهدة الروس. 
»داعـــش«  ملــحــاربــة  أمــيــركــا تحالفا  شكلت 
فــي الــعــراق. ومضى أكثر مــن عــام، قبل أن 
ميدانا  أوبــامــا تضيف سورية  إدارة  تبدأ 
ــاربــــة »داعــــــــــــش«. وكــــــــان االســـتـــبـــشـــار  ملــــحــ
يــقــول: »محاربة  أوبــامــا  بــدأ  كبيرًا عندما 
ــة«، لــكــنــه كــان  ــعـــراق وســــوريــ داعــــش فـــي الـ
يــرفــق ذلـــك بــالــنــأي بــالــنــفــس عــن القضية 
ــيـــة، وهـــنـــا أتــــى تعهيد  الـــســـوريـــة األســـاسـ
تلك القضية للروس. وكم كان ذلك مواتيا 
لـــلـــرئـــيـــس الــــــروســــــي، فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن، 
الــقــرم وأوكــرانــيــا والضغط  بــأعــبــاء  املثقل 
الــيــد على  االقــتــصــادي؛ فاعتبر أن وضـــع 
 يـــســـاوم عليها 

ً
ســـوريـــة ســيــحــولــهــا ورقـــــة

 
ً
ــك تـــدخـــا ــ مــلــفــاتــه الـــتـــالـــيـــة. واســـتـــلـــزم ذلـ
عــســكــريــا روســــيــــا، جـــعـــل بـــوتـــن الــحــاكــم 
بأمره في ســوريــة؛ ولكن فقط في سورية 
»الــتــابــعــة نــظــريــا لــأســد وإيـــــران«، أمـــا في 

محمد أحمد القابسي

ــذور فــكــرة  يـــعـــود الــبــحــث فـــي أدبــــيــــات جـــ
ــل الــقــرن  املــغــرب الــعــربــي الكبير إلـــى أوائــ
الــعــشــريــن، فــقــد بــــدأت الـــدعـــوة إلــــى بــنــاء 
هـــذا الـــصـــرح مـــوزعـــة بـــن إســطــنــبــول في 
الــقــرن وبــاريــس فــي العشرينيات،  أوائـــل 
ثــم تــطــورت عــقــدا بــعــد عــقــد، مــع اشتعال 
ــرورة  ــ ــ ــذوة مـــقـــاومـــة االســـتـــعـــمـــار وضـ ــ ــ جـ
التنادي إلى الكفاح املشترك عبر األقطار 
املغاربية. ومع قيام الجمعيات واألحزاب 
فــــي املـــهـــجـــر، وخـــصـــوصـــا فـــرنـــســـا، وفـــي 
الـــــداخـــــل، أصـــبـــحـــت فــــكــــرة قــــيــــام املـــغـــرب 
الــكــبــيــر تــتــصــدر بــرامــج هـــذه الجمعيات 
واألحــــــــزاب، وأهـــدافـــهـــا وأدبـــيـــاتـــهـــا. ومــن 
ذلك التاحم املغاربي الذي شهده مكتب 
االستعمار  في  واملتمثلة  العربي،  املغرب 
ــار مــــن أجـــل  ــــى كـــســـب األنــــصــ والـــســـعـــي إلـ
االستقال.  الغريب وتحقيق  هــذا  إخــراج 
للتجسيد،  هدفا  فأصبحت  الفكرة،  نمت 
والتأمت حوله في مؤتمر طنجة )إبريل/ 
املنطقة  فــي  رائـــدة  أحـــزاب   )1958 نيسان 
االستقال،  حــزب  طليعتها  في  املغاربية 
وجــبــهــة الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي الـــجـــزائـــريـــة، 

والحزب الدستوري الجديد التونسي.
األقـــطـــار  انـــشـــغـــلـــت  و1964   1958 وبـــــن 
املــغــاربــيــة بــبــنــاء الـــدولـــة الــوطــنــيــة، دولــة 
االســـتـــقـــال. وفـــي 1964 شــهــدت األقــطــار 
بناء  فــي طريق  أخــرى  املغاربية محاولة 
اللجنة االستشارية  االتــحــاد، وهــي بعث 
 لتعاون 

ً
الدائمة »للمغرب العربي« قاعدة

اقــتــصــادي مــغــاربــي.. ولــكــن هـــذه اللجنة 
منيت بــالــشــلــل، ثــم الــعــجــز الــتــام عــن أداء 
ــلـــه. ثـــم في  ــــذي تــشــكــلــت مـــن أجـ الـــهـــدف الـ
الرؤساء  التقى  17 فبراير/ شباط 1989، 
في قمة مغاربية في مــراكــش، حيث وقع 
التوقيع على معاهدة إنشاء اتحاد املغرب 
الـــعـــربـــي، تــجــســيــدا لــتــطــلــعــات الــشــعــوب 
ز 

ّ
املغاربية إلى »إقامة اتحاد بينهما يعز

ما يربطها من عاقات، ويتيح لها السبل 
نــحــو تحقيق  تــدريــجــيــا  لتسير  املــائــمــة 
اندماج أشمل فيما بينها«. وفتحت تلك 
إلبــرام  مجاال  لاتحاد  التأسيسية  القمة 
حــــوالــــي 37 مـــعـــاهـــدة تــتــعــلــق بــمــجــاالت 
إنــشــاء ســوق مغاربية  مختلفة، وتــكــرس 
واتــحــاد جمركي وإلــغــاء للحواجز وفتح 
لــلــحــدود بــن األفــــراد والــبــضــائــع، كما تم 
الشروع في إنشاء هياكل مغاربية تعنى 
إلــخ. وظلت  والتعليم..  واملــال  باالقتصاد 
ــاقـــات حـــبـــرا عــلــى ورق،  ــفـ ــذه االتـ أغـــلـــب هــ
املرتبطة  املغاربية  الهياكل  تجميد  وتــم 
أســاســا بمجلس الــرئــاســة الــذي لــم ُيعقد 
الــعــلــيــا  الـــهـــيـــئـــة  أنــــــه  عـــلـــمـــا  ــنـــذ 1994،  مـ

الوحيدة التي تمتلك حق القرار.
ــيــــوم، وبــعــد 29 ســنــة، يــعــود الــســؤال  والــ
الذي أصبح تقليديا، وما انفك يعود في 
كل ذكرى سنوية لتأسيسه: أين االتحاد 
املغاربي، وإلى أين هو ذاهب؟ إلى انبعاث 
أم إلـــى غــيــاهــب الــنــســيــان، وبــذلــك تطوى 
أن  في  وآمالها  املغاربية  الشعوب  أحــام 
يكون لها تكتل على غرار تكتات إقليمية 
أخرى، حققت لشعوبها أسباب التعايش 
االقتصادي واألمني  والتكامل  والتعاون 
أخـــرى ذلك  والــســيــاســي؟. حققت تكتات 
الجغرافية  املقومات  تمتلك  ال  لشعوبها، 
ــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــقـــافـ ــثـ ــيـــة والـ ــتـــاريـــخـ الـ
املغرب  أقــطــار  التي تجمع  واالقــتــصــاديــة 
ــتــــي تــــواصــــل دفـــع  الـــعـــربـــي وشـــعـــوبـــه الــ
ــــي، فــي  ــاربـ ــ ــغـ ــ ــل االتـــــحـــــاد املـ ــلـ ــة شـ ــبـ ــريـ ضـ
مواجهة تحديات عديدة وخطيرة، كادت 

رندة حيدر

ــيــــرا، األصـــــوات  تــــزايــــدت فـــي إســـرائـــيـــل، أخــ
بإلغاء وكــالــة غــوث وتشغيل  الــتــي تطالب 
ضمن  )أونـــــــروا(،  الفلسطينين  الــاجــئــن 
األميركية  اإلدارة  ــرار  قـ مــع  تــزامــنــت  حملة 
تجميد ثلث املبلغ الذي تتبرع به الواليات 
مــلــيــون  ــيـــة )135  األمـــمـ لـــلـــوكـــالـــة  ــتـــحـــدة  املـ
دوالر(، خطوة عقابية منها للفلسطينين 
ــــات مــع  ــــاوضـ ــفـ ــ لـــرفـــضـــهـــم الـــــعـــــودة إلــــــى املـ
الحالي  الوقت  أن  إسرائيل  تــرى  إسرائيل. 
فــرصــة مــنــاســبــة ملــطــالــبــة املــجــتــمــع الــدولــي 
ــاء »أونــــــــــــروا«. وهـــــي تــســتــغــل تــفــاقــم  ــغـ ــإلـ بـ
وبلوغهم  عامة،  بصورة  الاجئن  مشكلة 
أرقـــامـــا قــيــاســيــة، وتــدفــقــهــم بـــأعـــداد هائلة 
إلى أوروبا جّراء االضطرابات التي تجتاح 
ــــط واالقـــتـــتـــال الــداخــلــي  دول الـــشـــرق األوسـ
والـــضـــائـــقـــة االقـــتـــصـــاديـــة فـــي دول الــعــالــم 
الـــثـــالـــث والــــقــــارة األفـــريـــقـــيـــة. كــمــا تستغل 
الفلسطينية  بــاملــشــكــلــة  االهـــتـــمـــام  تـــراجـــع 
على املستوين، العربي والدولي، وبصورة 
مـــؤيـــدة  أمـــيـــركـــيـــة  إدارة  وجــــــود  ــيـــة  أســـاسـ
إلســـرائـــيـــل، مـــن أجـــل الــعــمــل عــلــى تقويض 
العودة  في  الفلسطينين  الاجئن  حقوق 
إلى وطنهم. ولتحقيق هذا الهدف، تطالب 
الــتــي لعبت  الــغــوث  حــالــيــا بتفكيك وكــالــة 
دورًا أساسيا في معالجة مشكلة الاجئن 
الفلسطينين )عددهم عندما بدأت عملها 
سنة 1950 نحو 700 ألــف، واليوم يتجاوز 

خمسة ماين(.
 النوايا املبيتة وراء االتهامات 

ً
ليست خافية

التي توجهها إسرائيل إلى الوكالة األممية، 
بــشــأن مصداقية  الــتــي تطرحها  والــشــكــوك 
عمل الوكالة. فإسرائيل، أواًل وآخرًا، تسعى 
ــــى األبــــد،  ــدة وإلـ ــ وراء الــتــخــلــص، مــــرة واحــ
الفلسطينين،  لــاجــئــن  ــعـــودة  الـ حـــق  مـــن 
وتــصــفــيــة مــوضــوعــهــم، وحــصــر مشكلتها 
مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ــيـــل »أونـــــــروا«  ــرائـ وقـــطـــاع غــــــزة.  تــتــهــم إسـ
الاجئن،  تأبيد مشكلة  إلــى  بأنها تسعى 
بــداًل من املساعدة في حلها، وأنها  تشكل 
»عقبة« في وجه السام مع الفلسطينين، 
بــتــشــجــيــعــهــا وتـــرويـــجـــهـــا ثــقــافــة الــلــجــوء، 
ودفاعها عن حق العودة لهؤالء الاجئن. 
ــا تــتــهــمــهــا بـــتـــقـــديـــم صـــــــورة مــغــلــوطــة  ــمـ كـ
الــلــجــوء الفلسطيني  ــمــة عــن واقـــع 

ّ
ومــضــخ

اليوم، وتستخدم أموال املساعدات الدولية 
من أجل أغراض إرهابية. بناء على هذا كله، 

اإلسرائيلية الجريحة في هذه اآلونة، وقد 
ال تــفــضــي تــداعــيــاتــهــا أيـــضـــا إلــــى تغيير 
قواعد االشتباك، على الرغم من كل ما قيل 
عن تبدل املعطيات، واستحداث متغيرات 
ومــــدخــــاٍت عـــديـــدة فـــي الــبــيــئــة اإلقــلــيــمــيــة 
مــا تشتهي أشرعة  التي جــاءت على غير 
الــســفــيــنــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، خـــصـــوصـــا فــي 

السنوات القليلة املاضية.
إذ ما إن تم احتواء املوقف بصورة مؤقتة، 
حـــتـــى بــــــدأت عــمــلــيــة تــصــعــيــد مــنــهــجــيــة، 
زاوجت فيها إسرائيل بن الحرب الكامية 
املركزة على الخطر اإليراني املستفحل في 
الجوار السوري، وتجنيد بعض االحتياط، 
امليدان  ومدفعية  الدبابات  بأرتال  والدفع 
إلــــى سلسلة  الـــصـــاروخـــيـــة  واملـــنـــظـــومـــات 
الهضاب املطلة من هضبة الجوالن وجبل 
السورية،  العاصمة  الشيخ على ضواحي 
فــي مــشــهــٍد اســتــعــراضــي تــم تــســريــبــه إلــى 
وســائــل اإلعــــام عــن ســابــق قــصــد، بهدف 
بــــث رســـــالـــــٍة حــــربــــيــــٍة تـــشـــي بــــرفــــع درجــــة 
مستوى  أعــلــى  إلـــى  العسكرية  الــجــاهــزيــة 
ممكن، عشية ما يبدو أنه استعداد لجولة 
حــربــيــة وشــيــكــة، قــد تــقــع فــي مــنــزلــة أعلى 
درجة مواجهة محدودة املكان والزمان، أي 
مواجهة قصيرة، وأدنـــى مــن درجـــة حــرٍب 

مفتوحٍة يصعب وضع نهاية مرئية لها.
فــي الــتــقــديــرات اإلســرائــيــلــيــة الــرائــجــة في 
وسائل اإلعام العبرية، واملنقولة بدورها 
عــــن رجــــــال أمـــــن وجـــــنـــــراالت مــتــقــاعــديــن، 

املكرهة  الضحية  صـــورة  لتصنيع  كــافــيــٍة 
على الدفاع عن النفس؟

وأحــســب أن إســرائــيــل قــد حصلت بسرعة 
قــيــاســيــة عــلــى ضــالــتــهــا املـــنـــشـــودة، حن 
املقاتلة، وهي  الطائرة  إسقاط  إلى  نظرت 
ــه هــجــوم  ــال، عــلــى أنــ ــ مــعــتــديــة عــلــى أي حـ
إيــرانــي ســافــر، وإن طــهــران هــي التي تقف 
اإلسرائيلي،  للعدوان  التصّدي  قــرار  وراء 
بــعــد طـــول امــتــنــاع، حــتــى وإن كــانــت اليد 
ــدًا ســــوريــــة،  ــ ــقـــت الــــصــــواريــــخ يــ ــلـ ــتــــي أطـ الــ
باعتبار أن هــذا االدعـــاء يوفر ألي عــدوان 
الغرب،   للتسويق في 

ً
محتمل مبّررًا قابا

كـــونـــه ال يــســتــهــدف بـــلـــدًا مــــجــــاورًا، وإنــمــا 

دولة أتت من خارج العالم العربي لتفرض 
املصالح  وتــهــدد  املــنــطــقــة،  عــلــى  هيمنتها 
اإلسرائيلية، ال سيما أن الخطاب اإليراني 
قد راح يستثمر في واقعة إسقاط إف 16 
بــكــثــافــة، ويــعــيــد إنــتــاجــهــا نــصــرا حققته 

الجمهورية اإلسامية.
ولــيــس مــن شــك فــي أن مــن شـــأن األوضـــاع 
القائمة في الجغرافية السورية أن تزيد من 
تعقيدات أي قرار إسرائيلي باملواجهة، أو 
الحرب أو الجولة الحربية املحدودة، نظرًا 
إلى شدة التقاطعات وكثرة الاعبن فوق 
املستباحة  الرقعة  ثرى وتحت سماء هذه 
من جانب قــوى إقليمية ودولــيــة، بعضها 
اإلسرائيلي  الدخول  إلى  بارتياح  ال ينظر 
على خــط الــحــرب الــســوريــة، إن لــم نقل إنه 
يرتاب حقا في النوايا املبيتة لدولة إقليمية 
ظلت تحاذر، طوال الوقت، من االنزالق في 
أتـــون حـــرٍب تــبــدو بــا نــهــايــة مــرئــيــة، وهــو 
مــا يتطلب مــن تــل أبــيــب، سلفا، فــك بعض 
األلغاز وسبر غور املواقف الحقيقية لدولٍة 
مثل روسيا، وحتى الواليات املتحدة، قبل 

اإلقدام على أي خطوة.
ــواء الــســوريــة  ــ وإذا كـــان مــا حـــدث فــي األجـ
أخــيــرا، أكــثــر مــن مــواجــهــة وأقـــل مــن حــرب، 
املشار  املتوقعة  الحربية  الجولة  هي  فما 
املطالعة؟ خصوصا  إليها في سياق هذه 
وأن كل صدام عسكري قد يخرج عن نطاق 
السيطرة، وإن ما يجري التخطيط له على 
العمليات  غـــرف  فــي  الكمبيوتر  شــاشــات 

يــتــطــابــق مــع  قــــد ال  أبـــــــواب مــغــلــقــة،  وراء 
احتماالٍت  على  دائما  املفتوحة  املجريات 
ال حصر لها، األمر الذي يمكن القول معه 
إن أي عدوان إسرائيلي محتمل من شأنه 
أن يفضي، من دون رغبة ذاتــيــة، إلــى فتح 
سورية«  حلفاء  عمليات  »غرفة  سّمته  ما 
وبمبالغة شــديــدة، إلــى فتح أبــواب جهنم 
على الــدولــة الــعــبــريــة، وفــي ذلــك مــا يشير 
إلى أنه إذا كان من السهل البدء بالحرب، 
فإن من الصعب السيطرة على مجرياتها، 

ووضع نهاية لها متى شاء املعتدي.
لذلك كله، فإن أقصى ما يمكن توقعه هو 
 إلى 

ً
أن تــوجــه إســرائــيــل ضــربــاٍت جــراحــيــة

عدد منتخب من مراكز التموضع اإليراني، 
بما فــي ذلــك مــا تقول إنــه مــراكــز لصناعة 
الــصــواريــخ الــدقــيــقــة، واألســلــحــة الــكــاســرة 
لـــلـــتـــوازن، مـــع تــجــنــب املــــس بـــمـــقـــدرات ما 
الــســوريــة،  العسكرية  الترسانة  مــن  تبقى 
من  تثير،  ال  كــي  املتهالك،  النظام  مقار  أو 
جهة أولى، حفيظة القيادة الروسية، التي 
يبدو أنها على غير وفاق تام مع األجندة 
اإليرانية، وكي تكسب، من جهة ثانية، دعم 
الواليات املتحدة، املهتمة بتطوير مواجهٍة 
أوسع نطاقا مع طهران، قد تشكل العملية 
فــي سلسلٍة   

ً
حــلــقــة املحتملة  اإلســرائــيــلــيــة 

ال نــهــايــة لــهــا مــن حــلــقــات االســتــراتــيــجــيــة 
األميركية، التي ال تزال مجرد حرٍب كاميٍة 

 .
ً
ال طائل من ورائها فعا

)كاتب من األردن(

الشرقي من سورية حيث  الشمالي  الثلث 
الوجود الداعشي األكبر، والذي قال بوتن 
إنه يحاربه، فتبَن أن 3% فقط من أهداف 
تدمر  استام  )قصة  لداعش  كــان  طائراته 

وتسليمها معروفة(. 
ــره« من  يـــســـارع بـــوتـــن إلــــى إعـــــان »نــــصــ
ــد، ويـــدعـــو إلــى  ــ حــمــيــمــيــم وبــحــضــور األسـ
بعد  للسورين،  ومصالحة  حــوار  مؤتمر 
 
ً
أن فـــشـــل فــــي تـــحـــويـــل »أســــتــــانــــة« مــحــطــة
ســيــاســيــة، لــيــتــبــّن أن مــن عــهــد لــه بامللف 
الــســوري كــان قــد بلفه. فبعد أن ذّكـــره بأن 
الـــنـــظـــام الـــــذي يــحــمــيــه ال يـــــزال يــســتــخــدم 
أن يعاقبه  بــد  الــكــيــمــيــائــيــة، وال  األســلــحــة 
في  الكيميائي  مــصــدر  بقصف  ذلـــك  عــلــى 
مـــطـــار الـــشـــعـــيـــرات، وبـــعـــد أن وّرطـــــــه فــي 
استخدام »الفيتو« مرات في مجلس األمن، 
تأتي التصريحات األميركية بأن سياسة 
السورية  املسألة  تجاه  املتحدة  الــواليــات 
على  يدها  أميركا تضع  وأن  تبلورت،  قد 
الثلث املفيد، مياها وثروة باطنية وزراعة 
في سورية، وتعمل على إنشاء جيش من 
، حتى يكون 

ٌ
30 ألــف مقاتل، وأنــهــا بــاقــيــة

هناك حل سياسي في سورية، وحتى يتم 
االنــتــقــال الــســيــاســي املــنــصــوص عليه في 
ومعها  أميركا،  ولتأتي  الدولية.  الــقــرارات 
بما  الــســوريــة  بالقضية  دول معنية  أربـــع 
ورقــة« عشية مؤتمر سوتشي؛  »ال  سمته 
لــتــقــول لــبــوتــن إن خــطــوتــه الــبــائــســة في 

إيجاد »حل سياسي« في سورية خلبية.
واآلن، ما معنى أن تفعل أميركا ذلك كله، 
ومـــــــاذا تـــريـــد واشـــنـــطـــن مــــن مـــوســـكـــو فــي 
سورية؛ وملاذا عهدت لها بامللف السوري، 
الــســيــاســة األمــيــركــيــة تجاه  وهـــل تختلف 
رؤسائها،  بتبدل  عاملية،  قضايا حساسة 
أم أن املنظومة األميركية األعلى املتحكمة، 
بما يدور في عاملنا، صغيرًا كان أم كبيرًا، 
هــي املـــحـــّرك لتلك الــقــوة األمــيــركــيــة تــفــردًا 
بــمــصــيــر عـــاملـــنـــا، وغـــيـــر مــســمــوح بــتــعــّدد 
أمــام  بــوتــن؟  بــهــا  تفلسف  الــتــي  القطبية 
هذا السؤال والواقع االستراتيجي الكبير، 
يخلص املــرء إلى أن وضع اليد األميركية 
على القطعة األهم من الجغرافيا السورية، 
وزراعــتــهــا،  ونفطها  وغــازهــا  ملائها  ليس 

أن تطبق على جسد الفضاء املغاربي.
التحديات التي تواجه الشعوب املغاربية 
الــيــوم، وأكــثــر مــن أي وقــت مضى، عديدة 
ومتنوعة، وموزعة على املجاالت األمنية 
ــك أن كــلــفــة الــامــغــرب  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، ذلــ
العربي، ككيان مشتت الجهود والوجود، 
وإرادة  التنسيق  ســيــاســات  تغيب  حيث 
الـــتـــكـــامـــل والـــــتـــــعـــــاون، أصـــبـــحـــت الـــيـــوم 
ــهــــرت إحــصــائــيــات  عـــالـــيـــة جــــــدا، فـــقـــد أظــ
اقــتــصــاديــة مــوثــوق بــهــا أن دول االتــحــاد 
ــاربــــي تـــخـــســـر نـــحـــو عــــشــــرة مــايــن  ــغــ املــ
ناتجها  مــن  أي نحو %2  دوالر ســنــويــا، 
القومي اإلجمالي، يضاف إلى ذلك ازدياد 
مــهــول ملـــعـــدالت الــفــقــر الــتــي تــفــوق الــيــوم 
كانت  أن  بعد  السكان،  مــن مجموع   %18
بــدايــة تسعينيات  فــي   %12.5 ال تتجاوز 
القرن املاضي. أما نسبة الفقر فتقدر بن 
13% و22%، ما فاقم عجز االقتصاديات 
املحلية املــغــاربــيــة عــلــى تــوفــيــر حــد أدنــى 
الكافية للشباب. وبذلك  العمل  من فرص 
أصــبــحــت ظــاهــرة الــهــجــرة غــيــر الشرعية 
نــحــو دول الــشــمــال كــابــوســا مــرعــبــا لــدى 
آالف العائات املغاربية التي ابتلع البحر 
فلذات أكبادها. وفي أحسن األحوال، تجد 
 نفسها، إن نجت من الهاك، 

ٌ
طاقاٌت شابة

فــي ســجــون بــاد الجنة املــوعــودة أو في 
املــخــدرات  أزقتها وشــوارعــهــا، بــن مافيا 
واإلجـــــرام. أمـــا الــديــون املــغــاربــيــة، فيصل 

حجمها اليوم إلى 70 مليار دوالر. 
ــذا  ــد هـ ــنـ ــد عـ ــهـ ــة هــــــذا املـــشـ ــامـ ــتـ ــقـــف قـ ال تـ
الحد، إنما تزاد سوادا بتزايد التحديات 
بــؤر اإلرهــاب  املتأتية من تناسل  األمنية 
التي أصبحت معها مجاالت واسعة من 
األراضــي املغاربية سوقا للساح ونقاط 
جذب لعدد ملحوظ من الشباب املغاربي 
الديني  التطّرف  جماعات  من  املستقطب 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل والــــصــــحــــراء. كــمــا 
ــيـــوم تـــحـــدي اإلرهـــــــاب الــعــابــر  اســـتـــجـــّد الـ
لــلــقــارات، وانــتــشــار قـــواعـــده عــلــى امــتــداد 
الصحراء  إلى  املغاربية، وصوال  الساحة 
الــكــبــرى، وإلـــى دول الــســاحــل، مــثــل مالي 
والنيجر والسنغال. وأصبح هذا التحدي 
من أكبر التحديات التي تحتم فورا قيام 

تنسيق جيوسياسي أمني مغاربي.
ــة  ــاريــ ــشــ ــتــ ــة الــــلــــجــــنــــة االســ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــد مـ ــعــ بــ
املــغــاربــيــة لسنة 1964 وقــمــة مــراكــش في 
تــوجــت  الـــتـــي  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 1989   17
اتــحــاد مغاربي  إنــشــاء  مــعــاهــدة  بتوقيع 
عربي، وقيام بعض املؤسسات املغاربية 
بعد ذلك، خبت الشعلة، وتراجعت الفكرة، 
ــورة قـــاتـــمـــة عـــنـــوانـــهـــا:  ــ ــــصـ وأصـــبـــحـــت الـ
ــن االتـــحـــاد املــغــاربــي الـــيـــوم، وإلــــى أيــن  أيـ
املغاربية  الشعوب  وأمــام إصــرار  يذهب؟ 
والتاحم،  الوحدة  على تعزيز حقها في 
تستعاد هــذه املــقــدمــات، لفتح بــاب األمــل 
مـــن جـــديـــد، وإمــكــانــيــة قــيــام االتـــحـــاد، إذ 
جــعــلــت األحــــــــزاب املـــغـــاربـــيـــة ومــنــظــمــات 
املــجــتــمــع املــدنــي الــهــدف املــغــاربــي ضمن 

أوليات أهدافها.
إزاء  للتحقيق،  تظل هذه اإلمكانية قابلة 
ملحوظ  انتعاش  مــن  املنطقة  تشهده  مــا 
لـــدور املجتمع املــدنــي بكل أطــيــافــه، وكــذا 
األحـــــــزاب فـــي الــســلــطــة واملـــعـــارضـــة. ذلــك 
ممكن إذا كرست هذه املنظمات واألحزاب 
ــغـــرب الـــشـــعـــوب ضــمــن  ــاء مـ ــنـ ــات بـ ــ ــويـ ــ أولـ
برامجها وأهــدافــهــا، في إطــار منظومات 
اجــتــمــاعــيــة لــلــعــمــل الــســيــاســي واملـــدنـــي. 
اليوم من األحزاب  املنتظرة  وأهم األدوار 
املغاربية يكمن في تأسيس وعي جماعي 
لعمل سياسي  نمطا جديدا  آخــر، يشكل 

ال يوجد اليوم أي مبّرر كي تبقى معالجة 
محصورة  الفلسطينين  الاجئن  مشكلة 
بوكالة أونروا، ويمكن للمفوضية السامية 
أن تتولى ملف  املتحدة  األمــم  لاجئن في 
الــــاجــــئــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، كـــغـــيـــرهـــم مــن 

ماين الاجئن اآلخرين.
تتخطى املسألة قضية »أونـــروا« ودورهــا، 
وتــســتــهــدف إعــــادة تــحــديــد مــفــهــوم اللجوء 
الــفــلــســطــيــنــي، كـــمـــا يـــــرد فــــي مـــيـــثـــاق هـــذه 
الوكالة األممية الذي يقول »كل فلسطيني 
إقــامــتــه الطبيعي بــن السنوات  كــان مــكــان 
منزله  وخــســر  فلسطن،  فــي  و1948   1946
ــيــــل والـــــــدول  ــرائــ ــراع بــــن إســ ــ ــــصـ نــتــيــجــة الـ
العربية، هو الجئ«. ما يعني أن صفة الجئ 
يمكن توارثها أبا عن جد، ويمكن أن تنتقل 
ــى الــجــيــلــن، الـــثـــالـــث والــــرابــــع، لــاجــئــن  إلــ
الفلسطينين، طاملا لم يجر حل مشكلتهم، 

ولم تتحقق عودتهم إلى منازلهم.  
 الهدف الذي تسعى إليه إسرائيل من خال 
إعادة تعريف مفهوم الجئ هو شطب جميع 
الفلسطينين الذين حصلوا على جنسيات 
الـــتـــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــم، مـــثـــل األردن  ــبــــاد  الــ
املسجلن  الاجئن  وســوريــة، من سجات 
لــــدى »أونــــــــــروا«، والــتــشــكــيــك بــصــحــة هــذه 
الــغــايــة، استغلت إسرائيل  ولــهــذه  األرقــــام. 
اإلحصاءات ألعداد الاجئن الفلسطينين 
فــــي لـــبـــنـــان الـــتـــي نــشــرتــهــا لــجــنــة الـــحـــوار 
اللبناني الفلسطيني أخيرا، والتي أظهرت 
أن العدد الفعلي هو 175 ألف الجئ، وليس 
الرسمية  بــحــســب األرقـــــام  ألـــف الجـــئ   459
لوكالة أونروا، للتشكيك في صدقية أعداد 
»أونــــــــروا« بـــصـــورة عـــامـــة، ولــلــتــلــمــيــح بــأن 
ــاؤل أعــــــداد الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي لــبــنــان  تـــضـ
جّراء الهجرة وعوامل أخرى يجعل املشكلة 
أقل تعقيدًا مما كانت عليه سابقا، ويمكن 
حقوقا  اللبنانية  الحكومة  بتقديم  حلها 
أكــبــر إلــى هـــؤالء وربــمــا منحهم الجنسية، 
ــى دول  ــ إلــ الــــهــــجــــرة  ــى  ــ إلــ بــتــشــجــيــعــهــم  أو 
أخرى مستعدة الستيعابهم. تشكل عملية 
الخداع والتضليل التي تقوم بها إسرائيل 
حلقات،  سلسلة  مــن  حلقة  »أونــــــروا«  ضــد 
ــلـــى مــفــهــوم  تــــهــــدف لـــيـــس إلـــــى الـــقـــضـــاء عـ
أساسية  بــصــورة  بــل  الفلسطيني،  اللجوء 
القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني في 
العودة إلى أرضه التي سلبها إياه اليهود، 
هذا الحق الذي يعترف به املجتمع الدولي 

ال يمكن أن يزول أو يختفي أو يذوي.  
)كاتبة لبنانية(

قــادمــة ال مــحــالــة، وأن حربا  املــواجــهــة  أن 
منها،  مفر  واملكان ال  الزمان  في  محدودة 
ــــت عـــوامـــل الــتــفــجــيــر املــتــراكــمــة قد  مـــا دامـ
انكشفت تماما، وانزاحت عنها تلك القشرة 
الرقيقة، بل وازدادت درجة سخونتها في 
اآلونة األخيرة، وإن ما لحق بعنصر الردع 
اإلســرائــيــلــي مـــن ضــــرٍر ال تــخــطــئــه الــعــن، 
يتطلب سرعة املعالجة، كي ال يتم فهم ما 
جرى لطائرة إف 16 على أنه تغير مهم في 
املعادلة املستقرة منذ عقود طويلة خلت، 
وإن حـــائـــط الـــصـــد اإلســـرائـــيـــلـــي بــــات من 
املمكن خرقه في املوضع الــذي يشكل درة 

التاج في املنظومة األمنية.
مـــا يــفــصــل بــيــنــنــا وبـــن الــجــولــة الــحــربــيــة 
، هو ما 

ً
املرتقبة، في وقت لن يكون طويا

يمكن تسميته بتوفر »الذريعة الوجيهة« 
ــتـــي إن لــــم تـــكـــن مــــوجــــودة فــــي الــلــحــظــة  الـ
السياسية الراهنة، فإن على متخذي قرار 
املــحــدودة تصنيعها من معطيات  الحرب 
والحقائق.  باملزاعم  املفعم  القائم،  الــواقــع 
وهنا لن يعوز هؤالء املتبتلون في محراب 
القوة الجهد الازم للعثور عليها على هذا 
النحو أو ذاك، بل وإيجادها من العدم إن 
اقــتــضــت الـــضـــرورة، تــمــامــا كــمــا كـــان عليه 
الــحــال عشية كــل االعــتــداءات اإلسرائيلية 
السابقة، فما بالك وجبهة الشمال )سورية 
املاكينة  مــا تحتاجه  بكل  تــزخــر  ولــبــنــان( 
الــدبــلــومــاســيــة املــاهــرة فــي تلفيق الــصــور 
وترويجها بمهارة شديدة، من مابساٍت 

بل ألغــراٍض تتقدمها رسالة ملوسكو بأن 
عاملنا، صغر  أساسيا ملصير  مقررًا  هناك 
أم كــبــر. إنـــه تــلــقــن درس لــروســيــا بــوتــن 
أن الــقــطــب الــواحــد ال يـــزال هــنــاك، والحلم 
الروسي في عــودة اإلمبراطورية ليس إال 
وهما؛ إنه تثبيت ملقولة أوباما إن روسيا 

ليست إال دولة إقليمية كبيرة. 
ــــك الــتــألــيــب  ــنـــا، يــمــكــن الــــقــــول إن ذلـ مــــن هـ
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى تـــــرامـــــب، والـــتـــحـــريـــض 
الروسي  التدخل  وفــزاعــة  عليه،  اإلعــامــي 
الستنفاره  أدوات  إال  ليست  انتخابه،  في 
ــادة  وتــحــريــضــه، لــوضــع حــد لــلــروس، وإعـ

بوتن إلى حجمه الحقيقي. 
إضــافــة إلـــى هـــذا الــهــدف األمــيــركــي الكبير 
الذي أنجزته الواليات املتحدة على الحالة 
أميركيا  قفازًا  بوتن  باستخدام  السورية، 
غير مرئي، إال أنها أنجزت أهدافا ثانوية، 
ال تقل وزنا عن هدفها األكبر، فهي أراحت 
إســرائــيــل ســنــوات تــســاوي الــســنــوات التي 
أراحها خال حكم املنظومة األسدية بهدوء 
بجعل  وذلـــك  الشرقية؛  الشمالية  جبهتها 
 ال تــقــوم لــهــا قــائــمــة عــقــودا. 

ً
ســـوريـــة حـــالـــة

مـــن جــانــب آخــــر، كــشــفــت الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
الروسية الغاشمة إيران؛ وعّرت مخططاتها 
الــطــامــحــة، لــكــن الـــعـــاجـــزة عـــن الـــتـــمـــّدد، إال 
فــي ظــل يــد باطشة، كاليد الــروســيــة. وهنا 

فضحت أميركا الجهتن معا.
)كاتب وإعالمي سوري(

املجتمع  مع مجهود  يتكامل  ديمقراطي، 
ــنـــة  ــيـــم املـــواطـ ــل إعـــــــاء قـ ــ املـــــدنـــــي، مــــن أجــ
بحيث  وحقوقها،  وواجباتها  شروطها 
ــرد والــــجــــمــــاعــــة مـــنـــظـــومـــة  ــفــ ــلــ تـــصـــبـــح لــ
تـــجـــاه مــفــهــوم عـــصـــري للسلطة،  حـــقـــوق 
كــعــقــد اجــتــمــاعــي مــتــوافــق عــلــيــه، يصبح 
الــســيــاســي شــأنــا عاما  الــعــمــل  بموجبها 
يــتــداولــه الــجــمــيــع، وال تــحــتــكــره جــهــة أو 

طائفة أو حزب ما.
وبــــذلــــك يـــتـــحـــول اإلنــــســــان املـــغـــاربـــي مــن 
ــم فـــي املــجــتــمــع إلـــى إنـــســـان في  مــجــرد رقـ
مـــجـــتـــمـــع املــــواطــــنــــن األحــــــــــــرار. مــجــتــمــع 
ــنــــن األحـــــــــرار الــفــاعــل  ــواطــ املــــواطــــنــــة واملــ
واملــؤثــر فــي توحيد املــواقــف والــخــيــارات، 
وتدفعه شرعية شعبية، تكون أداة هائلة 
للتغيير السياسي واالجتماعي، بما في 
ذلـــك تغيير راهـــن هـــذه الــشــعــوب، املتسم 
والوحدة  والتكامل  التاحم  عن  بالعجز 
نــحــو تــفــعــيــل شــعــبــي التـــحـــاد مــغــاربــي، 
الــشــعــوب، ويــواجــه  يضمن مصالح هــذه 
ومنها  واملستقبلية،  الــراهــنــة  التحديات 
ــقــــوى عــلــى أال  عــمــل بــعــض األطـــــــراف والــ

يتحد املغرب الكبير.
املــــغــــاربــــي  ــار  ــ ــهـ ــ يــــكــــون االنـــــصـ يـــمـــكـــن أن 
هــــدف األحــــــزاب والـــنـــقـــابـــات واالتــــحــــادات 
والــجــمــعــيــات والــنــخــب املــغــاربــيــة. وحــلــم 
االنصهار الذي نحلم به ال بد أن يمر عبر 
قــنــوات الشباب املــدونــن وقــنــوات اإلعــام 
املناهج  خـــال  ومـــن  والــجــديــد،  التقليدي 
التربوية، وعبر االنتقال الحر للمصنفات 
الفنية والثقافية، فإن كانت الدبلوماسية 
الرسمية قد فشلت في إذابة جبال الجليد 
اليوم  بد  فا  املغاربية،  الباد  بن بعض 
من قيام دبلوماسية شعبية تطلق العنان 
ــبـــادرات الــتــواصــل والـــتـــبـــادل، وتــؤســس  ملـ
لــوعــي شعبي بــضــرورة تــجــاوز للتاقي، 
وتثبيت قناعة الوحدة لدى هذه الشعوب.

فــي  األحـــــــــــزاب  دور  ــّرس  ــكــ ــتــ يــ أن  يـــمـــكـــن 
الهياكل  خــال  مــن  القناعة  هــذه  تحقيق 
األحـــزاب، شباب  لهذه  املنتمية  الشبابية 
ــــدارس والــجــامــعــات، وشــبــاب املــدونــن  املـ
بــثــورة معلوماتية أسهمت  قــامــوا  الــذيــن 
بوقود  الــشــعــوب  فــي شحن  كبير  بقسط 
الثورة التي أسقطت أعتى الدكتاتوريات. 
وينتظر شباب األحزاب املؤمنة بضرورة 
قــيــام الــتــكــتــل املــغــاربــي تــأطــيــرا وتــأهــيــا 
الشباب  بــثــورة  القيام  أجــل  مــن  وتكوينا 
املـــدونـــن املـــنـــاديـــن بـــالـــوحـــدة املــغــاربــيــة. 
وبعد 15 عاما، سيقّدر عدد سكان املغرب 
ـــ80 مــلــيــون نــســمــة، وسيتحتم  الــعــربــي بــ
إيـــجـــاد 34 مــلــيــون فــرصــة عــمــل للحفاظ 
على املستوى الحالي، كما يتحتم توفير 
أكثر من 53 مليون فرصة عمل، إذا أرادت 
الباد املغاربية اللحاق بمعدل التشغيل 

في دول االتحاد األوروبي. 
)كاتب وأكاديمي تونسي(

عشية جولة حربية وشيكة

ما زال الحارس أميركيًا... ولو غاب

اتحاد المغرب العربي: إرادة الشعوب 
وعجز الساسة

في الحملة على »أونروا«

ما يفصل بيننا وبين 
الجولة الحربية 

المرتقبة هو ما 
يمكن تسميته توفر 
»الذريعة الوجيهة«

خالل السبع سنوات 
من الكارثة السورية 

كان الغياب األميركي 
أشد وقعًا من 

الحضور

بعد 15عامًا 
سيقّدر عدد سكان 
المغرب العربي بـ80 

مليون نسمة

آراء

حسام كنفاني

لـــم يــعــد الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي يــبــذل أي جــهــد إلخـــفـــاء الــطــابــع 
الديكتاتوري لحكمه. حتى نبرته الرومانسية التي كان يخاطب بها املصريني، في 
محاولة للعب على عواطفهم، ما عاد يلجأ إليها، واستبدلها بالتهديد والوعيد لكل 
الحكم، ســواء ديمقراطيًا عبر  باالقتراب من كرسي  التفكير  له نفسه  من تسول 
االنتخابات الرئاسية الصورية املرتقبة، أو ثوريًا عبر تحركات احتجاجية مشابهة 
لتلك التي دفعت الرئيس األسبق حسني مبارك إلى التنحي أو التي مهدت لالنقالب 

العسكري الذي جاء بالسيسي إلى الحكم.
حتى أن السيسي لم يعد يخفي نظرته إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير، فهو 
إذا كان سابقًا مضطرًا إلى إحيائها أو تمجيدها، فهو اليوم ينظر إليها باعتبارها 
فوضى. هذا ما عبر عنه في حديث قبل أسابيع حني حذر كل من يفكر بتكرار 
ما حدث »قبل سبع أو ثماني سنوات«. وما عاد مهتمًا لتاريخ اندالع الثورة، فاملهم 
بالنسبة له هو املحصلة التي وصلت إليها وأدت به، في غفلة من الزمن وبتواطؤ 
عربي ودولي، إلى حكم مصر الذي لن يتخلى عنه بسهولة، مدعومًا أيضًا بتواطؤ 

عربي ودولي.
الديمقراطية،  الزينة  مــن  نــوع  أن هناك حاجة ألي  الــيــوم  املــصــري  الرئيس  يــرى  ال 
كاالنتخابات أو األحزاب أو حرية العمل السياسي. أساسًا هو ليس مطالبًا بها، فكل 
القوى الخارجية صامتة إزاء ما يقوم به، وهي أطلقت يده لتكميم األفواه واعتقال 
املعارضني، أو حتى من قد يكون هناك شك باحتمال تحولهم إلى معارضني في 
املستقبل. هو يتصرف وفق إيحاءات الرياح اآلتية من الخارج، وهي اليوم تقول له: 

احكم مصر بدون حسيب وال رقيب.
وعلى هذا األساس أنشأ السيسي جمهورية الخوف، والتي تفوقت على تلك التي 
كانت قائمة في عهد الرئيس األسبق حسني مبارك، وربما تتشابه مع الجمهورية 
األولى التي جاءت بعد انقالب عام 1952، مع فارق في اإلجراءات املوازية التي كانت 
تقام في ذلك الحني للتغطية على والدة الحكم العسكري، من النواحي االقتصادية 
واالجتماعية. فإذا كان مجلس قيادة الثورة في ذلك الحني عمد إلى توزيع األراضي 
وأمم الشركات وعمم مجانية التعليم، فإن السيسي ال يرى أن هناك أي داع إلضفاء 
بعض التمويه على حكمه، فالوعود كافية، حتى لو كانت ترجمتها على أرض الواقع 

مزيدًا من الفقر واالنهيار االقتصادي والبطالة والقمع.
اعتقال املرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب مصر القوية، عبد املنعم أبو الفتوح، 
كان آخر إعالن للسيسي عن أن جمهورية الخوف التي أنشأها ال تحتمل أي رأي 
آخر، وأن الضوء األخضر املعطى للرئيس املصري ال يمكن أن تقطعه اعتراضات 
من هنا أو تصريحات من هناك. ومرة أخرى، بعد توقيف أبو الفتوح اآلتي من جولة 
خارجية، لم تصدر أي تعليقات دولية تبدي قلقًا على وضع الحريات في مصر، 
أو حتى وضع البالد بشكل عام، فالصمت الدولي يبدو موافقة واضحة على كل 

اإلجراءات القمعية التي يقوم بها النظام الحاكم. 
هذا الواقع يؤشر إلى أن اعتقاالت السيسي ليست نابعة من خوف على مستقبل 
حكمه، بــل هــو تكريس ملسار قــد يــطــول، وصـــورة تعطى ملــن قــد تسول لــه نفسه 
االعتراض على أي إجــراء يقوم به النظام في قــادم األيــام، وهو ال شك مقبل على 
الكثير منها التي تصب في خدمة األجندات الغربية الصامتة، والتي ترى أن ما يقوم 
به ضرورة لتفادي أي توترات ناجمة عن القرارات الالحقة، والتي قد تكون مرتبطة 

بشكل أساسي بـ »صفقة القرن«.
هي صفقة إذن بني السيسي واألنظمة الغربية، خالصتها: »دعوني أبني جمهوريتي 

وخذوا ما يدهش العالم«. والدهشة قد تكون ال تزال في بدايتها.

معن البياري

أمضى املغني وامللحن اللبناني، مروان خوري، ثالث ساعات في دمشق، قبل أيام، 
 في فندق هناك، أظهرت صور أن الجمهور مأل القاعة )التذكرة 

ً
 غنائية

ً
أحيا فيها حفلة

من 100 إلى 200 دوالر(، وتفاعل بحماٍس مع األغاني التي سمعها، بوجود النجم 
اللبناني الذي أبدى فرحته بالسهرة، وأعلن حّبه دمشق، واحترامه جمهورها »بكل 
انتماءاته وتوجهاته«. ال يحُسن أن تثير زيارة مروان خوري هذه العاصمة السورية 
املغني  ببساطٍة ألن  هناك،  الحاكم  اإلبــادة  نظام  نناهض  الذين  نحن  منا  اعتراضا، 
، وأبهج 

ً
 عربية

ً
املعروف لم يقترف ما يبعث على االستنكار واالنتقاد، فقد زار عاصمة

 خاصة، وقال كالما 
ٌ
 ربحية

ٌ
مت حفلته جهة

ّ
جمهورا له فيها يبحث عن الفرح، ونظ

ف« للسلطة، ولم »يتوّرط« في استثماٍر ما، يحدث أن تفتعله أجهزة 
ّ
طيبا، ولم »يتزل

النظام هناك. ليس حال مروان خوري في حفلته الدمشقية تلك، ليلة عيد العشاق، 
اٍب ومثقفني عرب يتقاطرون إلى سورية، إلشهار اصطفافهم مع بشار 

ّ
كما حال كت

واحُدنا  يكون  أن  أبــدا  تناقضا  ليس  ولذلك،  املعلومة.  التشبيحية  بالدعاوى  األســد، 
مع مشوار مروان خوري وساخطا، في الوقت نفسه، على مشاوير حبيب الصائغ 
فيها  بيانات  إلى دمشق، إلصــدار  العرب  والكتاب  لألدباء  العام  االتحاد  وأترابه في 
تنتصر لحرب السلطة القابضة على أنفاس الناس وأرواحهم ضد اإلرهاب، وتخرس 
عن جرائم ال تتوقف هذه السلطة عن ارتكابها. وعندما جلس هــؤالء في ممٍر في 
إليه، في مشهٍد بالغ  إلــى ما أنصتوا  الرئاسة مع األســد، أنصتوا من األخير  قصر 

الذيلية عندما يرتضي املثقف مداهنة القاتل. 
لسنا عدميني. وعند قولنا إننا مع سورية وشعبها فإن املعنى واضــح. وألن األمر 
مسخر إلهام شاهني، عندما تترّدد، غير مرة، إلى دمشق، مع زمالء لها من 

ُ
كذلك، ن

طينتها التشبيحية، لتطبل وتزمر لسورية الصامدة في وجه اإلرهاب. ولتزهو، في 
املمثلة  أداء  مسخر 

ُ
ن الصمود.  هذا  بنصرتها  أحمد حّسون،  الشيخ  املفتي  حضرة 

ا سنستحسن قدومها إلى الشام، للقاء جمهور 
ّ
املصرية هذه، وفي الوقت نفسه، كن

نــشــاٍط فني، بعيٍد عن  أو للمشاركة فــي  الــســوريــني فــي دمــشــق، مثال،  أفالمها مــن 
االستخدامات املعلومة التفاصيل، والتي تجيد األجهزة إياها تصنيعها.

تختلف أحوال سورية الراهنة، في أتون املقتلة بالسارين والبراميل املتفجرة وجرائم 
عصابات اإلرهاب، عنها قبل سبع سنوات، وبالتالي فإن لزيارة املثقفني العرب، من 
 

ُ
أهل الفكر وأصحاب اإلبداع األدبي خصوصا، دمشق، في هذه الغضون، تفاصيل
البيان  الحذاقة   في 

ً
لزيارتهم سابقا. وكان غاية اعتباراٍت أخرى   عن 

ٌ
أخرى مغايرة

الــذي أصـــدره مثقفون ســوريــون مــعــارضــون، مــن منافيهم فــي الشتات، فــي 2008 
ومبدعني  اب 

ّ
كت بزيارة  فيه غبطتهم  وأبــدوا  العربية«،  الثقافة  »دمشق عاصمة  عام 

عرب سورية، ليلتقي بهم شعبها، ويتعّرف على آدابهم وفنونهم وأفكارهم، غير أن 
ى على هؤالء الضيوف أن ُيبادروا إلى »إيماءة تضامٍن ملموسٍة وصريحٍة 

ّ
البيان تمن

وشجاعٍة مع معتقلي الرأي، محّبي الحرية والحق والجمال من أبناء سورية الصابرة، 
...«. ليس ممكنا في أثناء املذبحة الراهنة في سورية أن يصدر مثل ذلك البيان الرائق، 
ي املعلن قبل عشر سنوات ترفا ذهنيا اآلن. 

ّ
التمن املاثلة فيها تجعل ذلك  ني 

ّ
فالسك

املتاح حاليا أن ُيقال ملغٍن من قماشة مروان خوري أنه أحسن صنعا أنه منح سوريني 
لحظة بهجٍة مدفوعة األجر، في سهريٍة فرحة، في عاصمة بلدهم، من دون أن يقّدم 
أكالفا سياسية أو دعائية ألحد، وأن يقال، بالتوازي، إن فعلة رهط أولئك الكتاب في 

اتحاد حبيب الصايغ، قبل أسابيع، في دمشق، كانت مخزية. وهذا أضعف اإليمان.
وألن للموضوع حواشيه غير القليلة، ُيحال هنا إلى ما أجاب به املفكر عزمي بشارة 
على أسئلٍة ملحاوره صقر أبو فخر في كتاب »في نفي املنفى ..«، )املؤسسة العربية 
للدراسات والنشر، 2017(، في شأٍن على صلٍة بمشاغل هذه املقالة. يقول إنه، في 
لقاءاته مع املسؤولني السوريني إّبان زياراته دمشق، تحّدث عن أحوال بعض املعتقلني، 
ولم ينجح، و»في حاالت االعتقال القصير، أو قبل الحكم بالسجن، كانت االستجابة 
أكبر«. ويقول ».. استطعنا إطالق سراح مجموعة كبيرة من الفلسطينيني. لكن هذا 
ليس مدعاة فخر، فإذا لم يطرح املثقف والديمقراطي مثل هذه املوضوعات، فهناك 

 في مبدئيته«. .. هل من يقرأ ويساجل؟
ٌ

خلل

محمد أبو رمان

يعيش الوضع املالي واالقتصادي في األردن اليوم مرحلة حرجة، وهنالك احتجاجات 
ها خطيرة في سقوفها، إذ أصبحت تمّس امللك 

ّ
متواضعة، صحيح، في الشارع، لكن

، وتأخذ أبعادًا طبقية واجتماعية واضحة.
ً
مباشرة

األخطر من الهتافات واالحتجاجات ارتفاع منسوب االحتقان والعنف االجتماعي، 
بنوك ومحالت تجارية،  املسلح، على  السطو  أّن عمليات  تقرير رسمي  إذ سّجل 
وصلت إلى 15 حالة في أقل من شهر، أي بمعدل حالة في كل 48 ساعة. وال يوجد 
تفسير حاسم لتزايد السطو املسلح واملخدرات والجريمة والتطرف، لكن إحدى أهم 
القرارات  املالية واالقتصادية، خصوصا بعد  الظروف  ل في دور 

ّ
تتمث الفرضيات 

الحكومية أخيرا بشأن إزالة الدعم عن الخبز وإلغاء اإلعفاءات الضريبية، ما أدى 
إلى موجة ارتفاع في األسعار، تتزاوج مع معدالت غير مسبوقة من البطالة والفقر، 
وتراجع جوهري وكبير في الناتج املحلي اإلجمالي، ما يعني غياب االستثمارات، 
 - اقتصادية  ظــروف  نحو  والسير  واالقتصادية،  والتجارية  املالية  السوق  وركــود 

اجتماعية أكثر صعوبة وخطورة.
دفعت هذه األوضاع محللني وسياسيني أردنيني إلى تدوير الزوايا الحادة في عالقات 
األردن بالعراق وتركيا وإيران، من أجل فتح املعابر البرية، ما يحّرك عجلة التجارة 
الخارجية، وقطاعات أردنية حيوية )مثل التجارة والزراعة والنقل والسياحة( كانت 
تعتمد، عقودا كاملة، على طريق عمان - بغداد. ومن الواضح أّن »العامل اإليراني«، إن 
لم يكن عقبة في وجه االنفتاح على العراق، في الوضع الحالي، فإّن تحسني العالقات 

مع طهران سيساعد على تذليل الصعوبات وتحريك املياه الراكدة.
املنطقة،  فــي  اإليــرانــي  الــخــارجــي  الــســلــوك  فــي  هنالك مشكلة حقيقية  أّن  صحيح 
الحال نفسها تنطبق  لكن  اإلقليمية،  للملفات  األردن وطهران  وتضارب في رؤية 
على إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، التي ستوّرط املنطقة في أزمة جديدة 
الرئيس األميركي،  أعلن نائب  املتوقعة. مع ذلــك،  القرن  القدس، وصفقة  قــرار  بعد 
ه تم التوافق على »تحييد القدس« من العالقات األردنية - األميركية، 

ّ
مايك بنس، أن

على الرغم من أّن ترامب كّرر القول إّن القدس أصبحت خارج الحل النهائي املطلوب.
بالنتيجة، هنالك مساحة وهامش مناورة ممكن لعالقة األردن مع الدول اإلقليمية، 
في  تكتيكي«  »هــامــش  وإليــجــاد  الداخلية،  واملــالــيــة  االقتصادية  األوضـــاع  لحلحلة 
الفترة  مواجهة ضغوط واشنطن وانحيازها السافر في القضية الفلسطينية في 
األخيرة. وأيضا في مواجهة التباين امللموس بني األردن وحلفائه العرب تجاه أولوية 

القضية الفلسطينية واملوقف من إيران.
ــعــربــي الــجــديــد« )تجميد  ــذه الــســطــور فـــي »ال ــر مــقــال ســابــق لــصــاحــب هـ كــمــا ذكـ
االستدارات األردنية(، حسمت األيام املاضية القول، وقطع مطبخ القرار الطريق أمام 
أي دعوات سياسية ونخبوية نحو انفتاحاٍت، ولو جزئية، في العالقات الخارجية. 
وبالتالي سيستمر األردن في إدارة تحالفاته التقليدية. ويبدو أّن العامل األميركي 
ع األردن مع اإلدارة األميركية، قبل أيام، اتفاقية املساعدات 

ّ
هو األكثر أهمية هنا، إذ وق

 
ً
لخمسة أعوام مقبلة، بواقع يتجاوز املليار دوالر سنويًا، ويشمل مساعداٍت مالية

مباشرة وعسكرية.
إذًا، مع وجود انسداد في األفق الخارجي، واألفق االقتصادي واملالي الداخلي، مع 
عدم وجود مؤشراٍت على تحّسن في الظروف االقتصادية واالستثمار خالل الفترة 
الداخلية سياسيًا،  املعادلة  إدارة  املمكن يتمثل في  الوحيد  »التنفيس«  املقبلة، فإّن 
فيما يشبه ما قام به الحسني 1989، عندما فتح الباب للديمقراطية املغلقة، وأدخل 
املعارضة في الحكومة، وأطلق امليثاق الوطني األردنــي )أشبه بعقد اجتماعي بني 
الدولة والقوى السياسية املختلفة(، ما ساعد على اجتياز األردن محطات خطيرة 
ومنعرجات كبيرة، تخللتها حرب الخليج 1991، والتوتر مع األشقاء في الخليج، 

وعودة املغتربني من هناك، باإلضافة إلى أزمة مع الواليات املتحدة األميركية.
خالصة القول إّن الوضع الحالي يحتاج إلى »رؤية جديدة« واقعية، ليصنع أفقًا أمام 
الخطيرة  التخبط في حالة اإلحباط واليأس واالحتقان   من 

ً
إليه، بدال الناس تنظر 

الحالية.

جمهورية الخوف زوار وزوار في دمشق

األردن و»أفق ضائع«
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ــام، تــبــنــى املــفــكــر  ــ قــبــل نــحــو مـــا يـــزيـــد عـــن مـــائـــة عـ
االقتحام  اليهودي آحاد هعام، نظرية  والفيلسوف 
والعنف أفضل وسيلة للحصول على وطن قومي 
التي  نفسها  النظرية  وهــي  فلسطني،  فــي  لليهود 
اتبعها جابوتنسكي واسحاق رابني في مذابحهم 

مع الشعب الفلسطيني.
وهي  بالفكر،  الصهيونية  الحكومة  استعانت  وقد 
كاملة،  بصورة  القدس  لتهويد   2020 خطة  تضع 
األميركية  اإلدارة  اعتراف  بعد  بالنجاح  كللت  وقد 
بالقدس عاصمة إلسرائيل، لتبدأ إسرائيل خطتها 

الجديدة نحو الطريق إلى عام 2050.
لقد استغلت إسرائيل وجود تلك اإلدارة األميركية 
اإلسرائيلي،  العربي  الصراع  تاريخ  تعرف  ال  التي 
الـــصـــراع يتمثل فــي صفقات  تــظــن أن حــل  ــتــي  وال
اقــتــصــاديــة وعــاقــات تــجــاريــة، مــن دون تقديم أي 
الواقع،  أرض  على  استراتيجية  أو  حلول سياسية 
بــجــانــب الــتــغــيــر الـــجـــذري فـــي حــكــومــات املــنــطــقــة، 
الــعــرب، ال يضع  الحكام  وصــعــود جيل جديد مــن 
الصراع العربي اإلسرائيلي في أولوياته، متغافلني 

عن أهمية األمن القومي للمنطقة ككل.
الــذي يعتمد على إقامة دولــة إسرائيلية  البناء  ذلك 
ــود عــربــي بــهــا، يــبــدأ بــمــشــروع  خــالــيــة مـــن أي وجــ
في  العربي  العنصر  إنــهــاء  عبر  الكبرى«  »الــقــدس 
املدينة املقدر بنحو 36% من سكانها، معتمده في 
ذلــك على طــرح فــكــرة تــبــادل األراضـــي علي طاولة 
املفاوضات مع الحكومات العربية الجديدة، مدعومه 

بعدة عوامل رئيسية:
، االعتراف الدولي بتلك الحكومات املدعومة من 

ً
أوال

اإلدارة األميركية، ودعمها في صراعاتها الداخلية، 

النظام  تدافع عن  أجهزة  أو مع  قبلية،  ســواء كانت 
الــطــرف عن  )املــحــافــظــني(، وغــض  للدولة  التقليدي 
أي تجاوزات داخلية لتلك الحكومات مع شعوبها، 
ديكتاتوري  ونــظــام  وقــهــر،  قمع،  مــن  ومعارضيها 

شامل.
ثــانــيــا، الــدعــم املــالــي واالقــتــصــادي الــرهــيــب بإتمام 
وصفقات  ضخمة  مشاريع  مــن  خيالية  صفقات 
أســلــحــة مـــتـــطـــورة، تـــخـــدع بــهــا األنـــظـــمـــة شــعــوبــهــا 
بتعزيز قدرتها العسكرية، واستعدادها الدائم ألي 

إرهاب مزعوم علي أراضيها.
في  دائــمــا  التركي  اإليــرانــي  الخطر  إحــضــار  ثالثا، 
برفع  األميركية  اإلدارة  وتهديد  املفاوضات،  طاولة 
ــك الــخــطــر  ــ ــعـــرب ذل ــن املــنــطــقــه لـــيـــواجـــه الـ أيـــديـــهـــا عـ
ــم دون أي دعــــم أمـــيـــركـــي، وقــــد ظــهــر ذلــك  ــدهـ وحـ
صراحة بعد انسحاب أميركا من العراق، واختفاء 
دورها في الحرب السورية، األمر الذي سبب الرعب 
وللمنطقة  الــســعــوديــة خـــاصـــة،  الــعــربــيــة  لــلــمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة عـــامـــة، وهــــو األمــــر الــــذي أوجــــد مصلحة 
وهو  وإســرائــيــل،  العربية  الحكومات  بني  مشتركة 
األلــم،  الــذي سّبب  العداء املشترك إليــران، ونظامها 
واملتاعب للحكومة اإلسرائيلية منذ ظهوره في آخر 

سبعينات القرن املاضي.
العربي  الصراع  ختاما، إسرائيل حاليا ال تخشى 
اإليراني في  التواجد  قدر تخوفها من  املنطقة  في 
ــيــمــن، بــاإلضــافــة إلــى  ــراق وال ــعـ ســوريــة ولــبــنــان والـ
العرب خرجوا  إن  علما  اإليــرانــي،  التركي  التقارب 
من الصراع اإلقليمي في املنطقة بسبب حكوماتهم 

املتخاذلة.
أحمد مصطفى )مصر(

ــى  ــد األقـــصـ ــجـ ــــن أراضـــــــــي املـــسـ ــزل عـ ــعـ ــمـ بـ
ــن الــحــكــمــة الـــنـــظـــر فــي  الــــشــــريــــف، لـــيـــس مــ
القضية الفلسطينية، وخصوصا موضوع 
القدس من منظور ديني فحسب، ألن  هذا 
ــى خــلــخــلــة مــوقــفــنــا وتضعيف  قـــد يــقــود إلـ
فــهــم األحــقــيــة فــي األرض، والــتــي تنبع من 
أســــــاس ديـــنـــي وأســــــــاس تـــاريـــخـــي كـــذلـــك، 
الــذيــن عاشوا  فــأرض فلسطني حــق للعرب 
اليبوسيني،  السنني، وقبيلة  فيها منذ آالف 
أحـــد الــبــطــون الــعــربــيــة الــكــنــعــانــيــة، سكنتها 
قبل أكثر من ألفي عام، بحيث تجذروا في 
املــنــطــقــة، قــبــل أن تــتــعــاقــب عــلــيــهــا مختلف 
ذلــك فترة  القبائل واألعـــراق، واستمروا في 
آخــر وجــود معاصر في  أن  طويلة. وحتى 
باملجمل.   

ُ
وإســامــيــا عــريــبــا  كـــان  فلسطني 

وكل قارئ في التاريخ يرى أن وجود اليهود 
في فلسطني عبر التاريخ أجمع كان طارئا 

ومشتتا وقصير املّدة.
وال ضــيــر فــي ذكـــر الــبــعــد الــديــنــي للقضية 
الفلسطينية، بل من الخطأ تعريتها من ذلك، 
لكن الحديث عن فلسطني والقدس يجب أن 
يــكــون فــي مــنــأى عــن البعد الــديــنــي البحت، 
ويــجــب أن يــتــم فــي ســيــاق تــاريــخــي ديــنــي، 
أن تطرح  الــذي يجب  الصحيح  املسار  فهو 

فيه القضية.
الدينية،  األهمية  عن  الطرف  ولــو غضضنا 
بــغــيــة إثـــبـــات الـــحـــجـــة، فــــإن الــفــلــســطــيــنــيــني 
متفوقون على اإلسرائيليني في كل املعايير 
ــي تــحــديــد مــرجــعــيــة  ــســتــخــدم فـ

ُ
ــد ت الـــتـــي قـ

ك األرض.
ْ
األحقية، مثل أقدمية السكنى وُمل

ــدس وفـــلـــســـطـــني مــكــانــة  ــقــ ــ كـــمـــا وتـــحـــمـــل ال
دينية مهمة لدى كٍل من األديــان السماوية، 
اإلسام واملسيحية واليهودية. وعلى الرغم 
العريقة  اإلسامية  والحضارة  التاريخ  من 
في القدس، إال أن هذا ال يسوغ بالطبع إنكار 

أهميتها لدى معتنقي الديانات األخرى.
تــظــل  أن  يـــجـــب  املـــعـــتـــقـــد  أن حــــريــــة  فـــكـــمـــا 
ولنغض  كذلك.  األماكن  فقدسية  محفوظة، 
ــرار »الــيــونــســكــو« عــام  ــ الـــطـــرف هــنــا عـــن قـ
ــــاط ديــنــي  ــبـ ــ ارتـ نـــفـــى وجــــــود  الــــــذي   2016
الــبــراق،  األقــصــى وحــائــط  بـاملسجد  لليهود 
بحيث  خالصا،  إساميا  تراثا  واعتبرهما 
 اليهود أمام حائط املبكى إال أخيرا، 

ِّ
لم يصل

الـــذي أثـــار تــســاؤالت كثيرين مجددًا  األمـــر 
الــبــراق  بحائط  بأحقيتهم  ادعــاءاتــهــم  حــول 

)املبكى(.
لم يكن اإلسام يوما دين تكّبر وتجّبر وبغي 
في األرض، حتى عندما جاءت آية الرحمن 
»كنتم خير أمة أخرجت للناس«، فقد جاءت 
إال  الخيرية  تتم  ال  شـــروط  بثاثة  متبوعة 
فــيــهــا: »تــــأمــــرون بـــاملـــعـــروف وتـــنـــهـــون عن 
الخيرية هنا  بالله«، وتفيد  املنكر وتؤمنون 
معنى اإلصــاح والصاح، فعندما تخاطب 
، قائلة له: »أنت العاقل 

ً
األم ابنها الكبير، مثا

والكبير دير بالك عخواتك والبيت«، فهي ال 
أو  أخــوتــك  تتسلط على  أن  البتة  هنا  تعني 

تظلمهم.
الــقــرآن معنى  في  اإللهي  الخطاب  يفيد  وال 

والبغي، فهو مخالف ملأخذ بعض  الــعــدوان 
في  بها  يؤمنون  التي  مقولتهم  في  اليهود 
أنهم شعب  وهــي  اليهودي،  الديني  نسقهم 
أبــاحــوا به اإلفساد  الــذي  الله املختار، األمــر 
ــر فــي األرض وســفــك الـــدمـــاء. فهم  والــتــجــبـــّ
يعتقدون بتفوقهم العرقي الديني وأحقيتهم 
عن غيرهم بميزايا وعطايا وهبها الله إياهم 
ــروط، ويـــتـــصـــرفـــون من  بــشــكــل غــيــر مــــشــ
ال  الله  وأن  سني،  مقدَّ اليهود  كل  أن  منطلق 

يحب أحدًا إال جماعة إسرائيل.
ويجدر اإلشارة هنا أن هذا ليس مبدأ جميع 
الـــيـــهـــود، فــهــنــالــك مـــن يــرفــض مــنــهــم فــكــرة 

.
ً
»الصهيونية« أصا

ارتكبها  التي  الجرائم  كله،  هــذا  عن  وبعيدًا 
بنو صهيون تخرجهم من ملة أي دين على 
اإلنسانية  ملة  بل من  األرضية،  الكرة  وجه 
نفسها، وكيف للصهاينة أن يكونوا شعب 
عهده  ينال  ال  الله  أن  العلم  مع  املختار،  الله 

»الظاملون«؟
ــــن األمـــــــــور املـــــفـــــروغ مـــنـــهـــا أن الــقــضــيــة  مـ
الــتــهــويــد منبثقة  الــصــهــيــونــيــة ومـــحـــاوالت 
ومدفوعة  واقتصادية  سياسية  أطماع  من 

برغبتهم الجامحة في السيطرة.
ــــخــــوف مــــن طـــرح  وال يـــجـــدر بــاملــســلــمــني ال
القضية ببعديها الديني والتاريخي معا، ألن 
أحقيتهم باألرض مثبتة في البعدين. ولذلك، 
يكُمن الخطأ في االتكاء على املوروث الديني 

البحت فقط.
شيرين نضال النعنيش )األردن(

فضاء مفتوح

آراء

أسامة عثمان

اعـــتـــرف الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
 إلســرائــيــل، ثــم قــــّرر َحــْجــَب 

ً
بــالــقــدس عــاصــمــة

ــة الــواليــات املتحدة  مــا يــزيــد عــن نصف حــصَّ
الالجئني  وتشغيل  غــوث  وكــالــة  ميزانية  فــي 
)أونـــروا(؛ فهل يمضي في هذا  الفلسطينيني 
 النهائي؟ 

ِّ
االتجاه الذي يستهدف قضايا الحل

ويــفــضــي بــذلــك، مــع الــســيــاســات واملــمــارســات 
ــــرض شــكــل  فـ ــى  ــ إلـ عـــلـــى األرض،  االحـــتـــاللـــيـــة 

الوضع النهائي للقضية الفلسطينية؟
ــيـــض  ــيـــت األبـ ــبـ ــفـــى الـ ــار، نـ ــ ــبــ ــ فــــي جــــديــــد األخــ
تصريحات لرئيس حكومة االحتالل، بنيامني 
نتنياهو، بأنه يجري، منذ مّدة، محادثات مع 
اإلدارة األميركية، بشأن إمكانية توسيع نطاق 
املستوطنات  لتشمل  اإلســرائــيــلــيــة؛  الــســيــادة 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وفـــي هـــذا داللــة 
ــض إدارة ترامب، على األقــل، 

ْ
واضحة على رف

تــوقــيــَت هــذه الــخــطــوة الــخــطــيــرة. ولــكــن يبقى 
السؤال عن فرص ذلك، مستقبال. 

ــِئـــل تـــرامـــب فـــي لــقــائــه مـــع صحيفة  وحــــني ُسـ
بة من نتنياهو،  يسرائيل هيوم العبرية، املقرَّ
 الفلسطينيني 

َّ
ته للسالم، قال إن

ّ
عن موعد خط

ع السالم، 
ْ
ني، في هذه اللحظة، بُصن غير معنيِّ

 إســرائــيــل 
َّ
وأنـــه كــذلــك لــيــس واثــقــا تــمــامــا بـــأن

ة بصنع السالم، ولذلك رأى أنه مضطر  َمْعنيَّ
إلى االنتظار. وحني ُسئل عن االستيطان، قال 
ــدت عملية صنع 

ّ
عــق »املــســتــوطــنــات دومـــا   

ّ
إن

 تعمل 
ْ
الـــســـالم، وبــالــتــالــي عــلــى إســـرائـــيـــل أن

منى عبد الفتاح

لــــم تـــكـــتـــِف ســـلـــطـــات االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي 
باإلعالن عن إطــالق اســم أم كلثوم على أحد 
ــمــا 

ّ
شـــوارع الــقــدس املحتلة قبل ســنــوات، وإن

عمدت إلى التذكير به في ذكرى رحيلها في 
3 فــبــرايــر/ شــبــاط الــجــاري، زاعــمــة االحتفاء 
ــهــــذا يـــكـــون ألم كـــلـــثـــوم مــتــحــف فــي  بـــهـــا. وبــ
قــلــوب محبيها،  فــي  مصر ومــواقــع محفورة 
وشـــــارع فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة. بــعــد 43 عــامــا 
على وفاتها، ُيفتقد أثر أم كلثوم بعد أن آلت 
الكيان الصهيوني، وقد  سيرتها إلى سلطة 
اعتبرت وفاتها وقتئٍذ )1975( خسارة فادحة 
 مصر 

ّ
للوجدان العربي، وكتبت الصحافة أن

فــقــدت هــرمــهــا الـــرابـــع، وفــقــد الــعــالــم الــعــربــي 
كوكبه املشرق.

تستفز وصــلــة الــــود الــخــبــيــثــة هـــذه املــشــاعــر 
ــــراك الــقــوة  الــعــربــيــة الــجــريــحــة، وتـــواصـــل حـ
الناعمة الرقطاء الذي تمارسه إسرائيل، فقد 
نــشــرت صــفــحــة »إســـرائـــيـــل تــتــكــلــم الــعــربــيــة« 
فــيــلــمــا وثـــائـــقـــيـــا إســـرائـــيـــلـــيـــا عــــن أم كــلــثــوم 
ــار إلــى  بالعبرية ومــتــرجــم إلـــى الــعــربــيــة. أشـ
تـــقـــارب أم كــلــثــوم مـــع الـــرئـــيـــس جـــمـــال عبد 
الناصر بعد ثــورة عــام 1952، كما رّكــز على 
مــســاعــداتــهــا ملــصــر بــعــد الــنــكــســة عـــام 1967، 
وتــبــرعــهــا بــمــلــيــونــي دوالر وإبـــــــراز هــزيــمــة 
عــودة  أن يستعرض  الفيلم  يــنــس  لــم  مــصــر. 

 مــا يتعلق بــهــا«. فترامب 
ِّ

بــحــذر زائـــد فــي كـــل
ه 

ُ
ف

َ
لم يْدُع إلى وقف االستيطان، كما فعل، سل

 كــان سفيُره، في إسرائيل، 
ْ
بــاراك أوبــامــا، وإن

 دولــــة 
ّ

ــق ــ ــن حــ ــ ــ  ِم
َّ
ــلــــن أن دافــــيــــد فــــريــــدمــــان، أعــ

االحتالل االستيطان في الضفة الغربية؛ ألنها 
انتقادات لصحيفة هآرتس  ــه  بل وجَّ أرضها. 
الــعــبــريــة لــرفــضــهــا االســتــيــطــان فـــي األراضــــي 

الفلسطينية.
اإلسرائيلي، سعى  )الــبــرملــان(  الكنيست  وفــي 
ـــع 

ْ
ف عـــون مـــن االئـــتـــالف الــحــاكــم إلــــى الـــدَّ ُمـــشـــرِّ

ــى فــــرض الــســيــادة  بـــشـــروع قــــانــــوٍن يـــهـــدف إلــ
اإلسرائيلية على جميع مناطق املستوطنات 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، لــكــن املـــشـــروع املــعــروف 
ح  بــاســم »قـــانـــون الــســيــادة« ُســـِحـــب، كــمــا صــرَّ
متحدث باسم عضو رفيع في اللجنة الوزارية 
ــرار نــتــنــيــاهــو؛ بــهــدف  لــلــتــشــريــع، بــنــاء عــلــى قــ
ــع الــبــيــت  ــِب الــــوقــــت؛ لــتــنــســيــق اإلجـــــــراء مـ ــْسـ كـ
الفلسطيني من  املــوقــف  . وجــاء 

ً
أّوال األبــيــض، 

فرض السيادة اإلسرائيلية على املستوطنات 
على لــســان الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة، 
حــاديــة 

ُ
نبيل أبـــو رديــنــة، بــرفــض أيِّ خــطــوة أ

ــر فـــي الــواقــع   الــخــطــوة لـــن تــغــيِّ
َّ
الــجــانــب، وأن

ه غير شرعي.
َّ
 االستيطان كل

َّ
شيئا، ألن

والقانون الدولي فعال واضح وحاسم في عدم 
ة املستوطنات، لكن القادة اإلسرائيليني  شرعيَّ
يؤمنون بأرض إسرائيل الكاملة، وال يؤمنون 
األردن،  نــهــر  غــربــّي  فلسطينية،  بــدولــة  لــذلــك 
به 

َ
 أعلن نتنياهو عن ذلك، وكذ

ْ
كما سبق وأن

ــُده، أعلن يومها في خطابه الذي  في ذلــك والـ

الــعــالقــات بــني مصر وتــونــس، بفضل زيــارة 
ــونــــس، ولـــقـــائـــهـــا الــرئــيــس  أم كـــلـــثـــوم إلـــــى تــ
األزمــة  وكــانــت  بورقيبة.  الحبيب  التونسي، 
نشبت،  قد  تونس ومصر  بني  الدبلوماسية 
بسبب سياسة بورقيبة الخارجية، وتأييده 
إلى  ودعــوتــه  إسرائيل،  مع  العالقات  تطبيع 
ــيـــدرالـــي عـــربـــي شـــامـــل ضم  إنـــشـــاء اتـــحـــاد فـ

إسرائيل فيه. 
ربما اعتقدت إسرائيل، فيما رواه الصحافي 
ه 

ّ
بأن مــذكــراتــه،  فــي  التابعي  املــصــري محمد 

عندما الح شبح الحرب في أوروبا عام 1939، 
الحـــظـــت عـــيـــون املـــخـــابـــرات الــبــريــطــانــيــة في 
 عمالء دول املحور راحوا 

ّ
الشرق األوســط أن

يجمعون من أسواق القاهرة ويافا والقدس 
 
ّ
وبــيــروت ودمــشــق أســطــوانــات أم كلثوم، ألن
 مــاليــني الــعــرب 

ّ
أجــهــزة مــخــابــراتــهــم تعلم أن

ــار الــتــي  ــبـ ســــوف يــصــغــون إلــــى نـــشـــرات األخـ
أم  أغاني  تم وضــع  إذا  بالعربية،  يذيعونها 
كــلــثــوم قــبــل الــنــشــرة وبــعــدهــا. وفـــي الـــواقـــع، 
كانت أم كلثوم وما زالت البوصلة الفنية التي 
املغني  ُسئل  فعندما  بالغرب،  الشرق  تجمع 
الشعبي والــشــاعــر الــثــوري األمــيــركــي، بــوب 
ديــــالن، )نــوبــل لــــآداب 2016( عــن األصــــوات 
الـــتـــي يــســتــمــع إلــيــهــا فـــي املــوســيــقــى الــشــرق 
ــه يستمع ألم كلثوم، منذ 

ّ
إن أجــاب  أوسطية، 

عانق صوتها روحه أول مرة في أثناء زيارته 
الـــقـــدس فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي. كما 

ــلـــى َســــْحــــب نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــشـــروع  الـــتـــفـــســـيـــر عـ
القانون الذي ُيجيز ضمَّ مناطق املستوطنات؛ 
إلى  تــرامــب  يميل   

ْ
أن ُمستبَعدا  يكن  لــم  لــذلــك 

 ينصح إســرائــيــل 
ْ
الــخــطــوة، وأن تــأجــيــل هـــذه 

ع أحوال املنطقة، 
ْ
باستيطاٍن مدروس، على وق

والــفــلــســطــيــنــيــني، بـــمـــا ال يـــفـــاِقـــم مــــن عـــوامـــل 
االنــفــجــار، وبــمــا ال يــضــّر بــإســرائــيــل نفسها، 
لها  أملــح  كما  مــا(   

ً
عقالنية فيه  افترضنا  )إذا 

 السالم 
َّ
فــي املقابلة اآلنــفــة الــذكــر، فــي قوله إن

ــتـــالل، ومــمــتــاز لــهــا،  هـــو مــصــلــحــة لـــدولـــة االحـ
وال بــدَّ مــن تقديمها تــنــازالت، بــاإلضــافــة إلى 
 
ْ
وأن سبق  الــذي  نتنياهو  لكن  الفلسطينيني، 

ص ِمن ضغوط الرئيس األميركي السابق، 
َّ
تمل

بـــاراك أوبــامــا، سيكون أقـــدر على املــضــيِّ في 
ه 

َ
ض

ْ
رف يعلن  أميركيٍّ  رئــيــٍس  مــع  االستيطان، 

 على إسرائيل، أو السعي، أو السماح 
َ
الضغط

ــع بــيــئــٍة عــربــيــٍة  ــدر مـ ــ بـــإدانـــتـــهـــا، وســـيـــكـــون أقـ

ــع  ــواقـ ــــى نـــشـــوب احـــتـــجـــاجـــات صـــحـــف ومـ إلـ
 الشركات 

ّ
أن إلكترونية سودانية، خصوصا 

كــانــت تــضــع شــعــار إســرائــيــل بــصــورة الفتة 
على غالف األسطوانات، وقد صادف رواجها 
ستثارة، واألجواء 

ُ
في عام 2010 العواطف امل

الـــتـــي كــــان ُيـــخـــّيـــم عــلــيــهــا الــحــنــق والــغــضــب 
أسطول  على  إسرائيل  بعد هجوم  الشعبي، 
الحرية الذي تحّرك من موانئ دول مختلفة، 

لفك الحصار املفروض على قطاع غزة.
ــبــــاط ســـيـــرة كـــوكـــب الــشــرق  مــلــمــٌح آخــــر الرتــ
ــات حـــيـــاتـــهـــا بـــاالهـــتـــمـــام  ــطـ ــــي إحـــــــدى مـــحـ فـ
اإلســرائــيــلــي بــهــا، وهــــو مـــا ذكــــره الصحفي 
ــــري، تـــوحـــيـــد مــــجــــدي، فــــي كـــتـــابـــه »أم  ــــصـ املـ
كلثوم وموساد: أســرار عملية عيون البقر«، 
 جـــهـــاز املـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة 

ّ
ــــر فــيــه أن وذكـ

)املــوســاد( حــاول تجنيد كوكب  اإلسرائيلية 

التطبيع  عــلــى  تتسابق  غالبها  فــي  رســمــيــٍة، 
ـــر فــــي ذلــــــك، مــن 

ُ
ــــط تـــضـــاف ــيــــل، وسـ مــــع إســــرائــ

صحفيني وإعــالمــيــني عـــرب، ووســـط مالحقة 
ر عن رفضه التطبيع، كما حصل مع  َمــن ُيعبِّ
البلوي  نهى  السعودية  الحقوقية  الناشطة 
قلت بعد انتقادها التطبيع مع دولة 

ُ
التي اعت

االحتالل. 
 تــفــكــيــر بــعــض الــعــرب 

ّ
ــإن وفـــي قــلــب الــفــكــرة، فــ

ة 
َّ
ــه فــي سل

ِّ
ـــع الــبــيــض كــل

ْ
الـــذي يــرمــي إلـــى وض

ة، إذ هي  بــاملــرَّ إسرائيل ليس بالتفكير اآلمــن 
لــيــســت مطلقة الـــقـــدرة، )ظــهــر ذلــــك، مــثــال، في 
من  طائرتها،  إســقــاط  بعد  التهدئة،  إيــثــارهــا 
السورية(، وهي نفسها، وبوصفها  األراضــي 
الــعــربــي  احـــتـــالل، وبــوعــيــهــا بمحيطها  دولــــة 
ر مستمرة،  واإلسالمي الذي يمّر بمرحلة تغيُّ
العداء  إلى تخفيف  وليست سطحية، تسعى 
تغدو   

ْ
أن وتــأمــل،  تسعى،  فــي محيطها،  لــهــا، 

أكثر قبوال لدى الشعوب العربية؛ فهل يختار 
املعاكس:  االتجاه  ٌب عربية، 

ُ
عــرب، ونخ ام  حكَّ

 ينسلخوا 
ْ
وأن عـــن شــعــوبــهــم،  يــنــعــزلــوا   

ْ
ــأن بــ

الــذي طوى  الــعــدّو  ليتماَهْوا مع  بيئتهم؛  من 
املبادرة العربية، وتجاَوزها، على ما فيها من 
الت، مــع دولـــة االحــتــالل، وهــي فــي أبشع 

ُ
تــنــاز

 
ُ

ــا؟!  وعــمــومــا، يــبــقــى املــوقــف مـــراحـــل عـــدوانـــهـ
 قاطعة للسياسات 

ً
األميركيُّ غيَر معيق إعاقة

املستوطنات،  بضّم  هاته  ولتوجُّ ة،  االحتالليَّ
ــة األمـــر  مـــا دام الــتــواطــؤ قــائــمــا عــلــى مــنــهــجــيَّ

الواقع، وعلى عامل الزمن.
)كاتب فلسطيني(

الشرق، عبر ممرضة يونانية فائقة الجمال، 
ــتـــردد عــلــى مــنــزلــهــا ضــمــن بــرنــامــج  كـــانـــت تـ
لعالجها مــن خــشــونــة فــي الــركــبــتــني. وتـــردد 
 الــوكــالــة الــيــهــوديــة 

ّ
ــذا الــكــتــاب أن فـــي غــيــر هـ

اســتــغــلــت الــعــقــود الــغــنــائــيــة ألم كــلــثــوم التي 
شملت إحــيــاء حــفــالت فــي فلسطني والــشــام 
نحو عشر سنوات، تمت بمساعدة السياسي 
قــطــاوي، من دون  اليهودي، يوسف  املصري 
علمها لتمويل الجامعة العبرية في فلسطني. 
فــي ثالثينيات  أحــيــت  أم كلثوم   

ّ
أن والــثــابــت 

القرن املاضي حفالت غنائية عدة في القدس 
ويافا وحيفا وتل أبيب.

بتسمية  كلثوم  أم  سيرة  إســرائــيــل  ت 
ّ
استغل

لكوكب  الــغــنــائــي  اإلبــــداع  لتوظيف  الـــشـــارع، 
الــــشــــرق، بـــغـــرض إيـــصـــال رســـائـــل ســيــاســيــة 
مباشرة لتجميل وجه االحتالل وممارساته. 
 صـــوت 

ّ
ــأِت بـــجـــديـــد، فـــلـــكـــأن ــ ــــي وإن لــــم تــ وهـ

ــاء إلـــى  ــمــ ــن الــــســ ــ ــري مـ ــســ أم كـــلـــثـــوم الـــــــذي يــ
ــذي يـــجـــابـــه بــه  ــ ــ ــتــــريــــاق الـ الــــــــذرى بـــمـــثـــابـــة الــ
العرب  مــاليــني  احتجاج  الصهيوني  الكيان 
ــات املــتــحــدة  ــواليــ ــرار الــ ــ واعـــتـــراضـــهـــم عــلــى قـ
مثلما  عاصمة إلسرائيل،  بالقدس  اعترافها 
الذين  الفلسطينيني  آالف  تــحــدي  بــه  يــواجــه 
يــخــرجــون فــي هــّبــات مستمرة ضــد سلطات 
ــيــــطــــان وجـــــرائـــــم الـــحـــرب  ــتــ االحـــــتـــــالل واالســ

املرتكبة بصدورهم املكشوفة.
)كاتبة سودانية(

ألقاه في جامعة بــار إيــالن، في تل أبيب، في 
للقبول  استعداده  عن   ،2009 يونيو/حزيران 
منزوعة  تكون   

ْ
أن شريطة  فلسطينية،  بدولة 

السالح، وأن يكون ذلك بضماناٍت دولية، وأن 
الــذيــن ينبغي،  ة رجــوع للالجئني  ثمَّ ال يكون 
خــارج  هم 

ُ
مشكلت  

َّ
ــَحــل

ُ
ت أن  نتنياهو،  بحسب 

الفلسطينيني   
َ

اعــتــراف اشترط  كما  إسرائيل، 
الــقــدس   تبقى 

ْ
بــيــهــوديــة دولـــة إســرائــيــل، وأن

تلك  االحــتــالل. وكانت  لدولة  دة   موحَّ
ً
عاصمة

َدْت له، مع عوامل أخرى،  شروطا تعجيزية، مهَّ
القبول؛ فرجع فعال، الحقا،  ذلــك  ِمــن  ل  التنصُّ
ب  عن ذلك القبول بدولة فلسطينية، ولم يخيِّ

 والِده فيه. 
َّ
ظن

ــة االحــــتــــالل،  ــ ــ ــيـــس دول ــلــــن، أخــــيــــرا، رئـ كـــمـــا أعــ
رؤوفــــني ريــفــلــني، فــي »مــؤتــمــر الـــقـــدس« الــذي 
ــمــه مــنــظــمــة بــيــشــيــفــاع الــيــمــيــنــيــة، دعــمــه 

ِّ
تــنــظ

ضّم الضفة الغربية، وقــال: »بصفتي رؤوفني 
 أرض إسرائيل 

َّ
ريفلني ُوِلدُت مع االعتقاد بأن

ملٌك لنا تماما«. ولكنه، وبصفته الشخصية، 
ـــَح املــواطــنــة 

ْ
 ذلـــك الــضــمَّ يــســتــدعــي َمـــن

َّ
رأى أن

الكاملة للفلسطينيني. وحرص ريفلني على أن 
ال يضفي على رأيه هذا الصفة الرسمية؛ فهو 
يعلم مقدار الرفض له، إذ املشكلة املعيقة أمام 
إلــى إسرائيل هي  كاملة  الغربية  الضفة  ضــّم 
وخطرها  الفلسطينية،  الديمغرافية  املعضلة 

على يهودية الدولة. 
ه 

ُ
ــع ِمـــن مــوقــف تــرامــب؟ تصريحات

َّ
فــمــا املــتــوق

 الــبــنــاء فـــي املــســتــوطــنــات 
َّ
الــتــي رأى فــيــهــا أن

 
َ

لــــن يــفــيــد فــــي تــحــقــيــق الــــســــالم تــلــقــي بــعــض

ــه في يــوم رحيل 
ّ
يحفظ األرشــيــف املصري أن

أم كلثوم، كتب الصحافي بيجل كاربيير في 
 األوروبيني 

ّ
صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن

لم يفهموا كلماتها، لكنهم في حالة تواصل 
روحي مباشر معها.

ــــرص ســـلـــطـــات  ــحـ ــ ــاك أغـــــــــــراض أخـــــــــرى لـ ــ ــنـ ــ هـ
ــانـــي أم كــلــثــوم في  ــة أغـ ــ االحــــتــــالل عــلــى إذاعــ
املــــنــــاســــبــــات واألعـــــــيـــــــاد الــــيــــهــــوديــــة، مــنــهــا 
اســتــقــطــاب الــيــهــود الــشــرقــيــني )الــســفــارديــم(. 
ــدوام  ــ ـــط عـــلـــى الــ

ّ
ــانـــت إســـرائـــيـــل تـــخـــط وإن كـ

أم  أغــانــي  الــشــرق بواسطة  الستقطاب يهود 
كــلــثــوم، فــقــد يتضح وفــقــا لــذلــك حـــرص فــرق 
الفنانة راحيال  فنية إسرائيلية، وخصوصا 
بإيقاع  سودانية  أغــاٍن  ترديد  على  كوفتوم، 
)املــردوم( من غرب السودان. وعلى الرغم من 
عــدم شيوع هــذه األغــانــي عربيا، واختالفها 
ها تقوم 

ّ
أن الشرقية، من حيث  املوسيقى  عن 

على السلم الخماسي، وهو السلم املوسيقي 
الذي تنتمي إليه أيضا موسيقى بعض الدول 
 من 

ّ
ــإن األفــريــقــيــة، مــثــل إثــيــوبــيــا وإريــتــريــا، فـ

أداة استخدمت الستقطاب  أن تكون  املرّجح 
يهود الفالشا )اليهود من أصل إثيوبي( في 
تلك الـــدول مــن الــقــارة الــســمــراء. بـــدأت شركة 
األغاني منذ  تلك  ترويج  اإلسرائيلية  تاموز 
ميوزيك«  »إسرائيل  موقع  عبر   ،2003 العام 
الــــذي يــبــيــع مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن املوسيقى 
اإلسرائيلية إلى أكثر من مائة دولــة، ما أدى 

ترامب وضّم المستوطنات

أم كلثوم وهذا االستغالل اإلسرائيلي
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األميركيُّ غيَر معيق 

إعاقًة قاطعة 
هات بضّم  للتوجُّ

المستوطنات

استغلّت إسرائيل سيرة 
أم كلثوم بتسمية 

شارع باسمها إليصال 
رسائل سياسية لتجميل 

وجه االحتالل

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 - 009611442047

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

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
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  
معن  الرأي     ¶ حداد   ليال  منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة  
البياري  ¶  المجتمع  يوسف حاج علي  ¶  الرياضة  نبيل التليلي  ¶  
عبد الرحمن الشيال التنفيذي   الرئيس     ¶ محمد عزام   تحقيقات  

األحد 18  فبراير/ شباط   2018 م  2  جمادى اآلخر 1439 هـ  ¶  العدد 1266  السنة الرابعة
Sunday 18 February 2018


