
خيري عمر

تـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الــلــيــبــيــة 
نشاطًا واسعًا يشمل بلدانا عديدة، فقد 
ــزايــــدت كــثــافــة الـــنـــشـــاط الــدبــلــومــاســي  تــ
لحكومة الوحدة الوطنية، وكذلك امللفات 
املراحل  ميراث  إلــى  وبالنظر  السياسية. 
ــقـــة، يــمــكــن الـــتـــســـاؤل  ــابـ االنـــتـــقـــالـــيـــة الـــسـ
الداخلية  الــتــحــّديــات  فــرصــة تحويل  عــن 
والخارجية ملصلحة الحل السلمي. ومن 
ثــم، تــبــدو أهمية تــنــاول الــتــرابــط مــا بني 
الــســيــاســات الــداخــلــيــة وتــســانــد املــواقــف 
الــدولــيــة وانــعــكــاســه فـــي تــكــويــن أرضــيــة 

مالئمة لدعم املرحلة االنتقالية.    
الحكومة  إدراك  كــان  تكوينها،  بداية  في 
الخارجية  السياسة  أن  واضــحــًا  الليبية 
تواجه نفوذًا خارجيًا متناميًا، وذا ظالل 
سلبية على سيادة الــدولــة. وأنــه في ظل 
مــحــدوديــة عـــدد الــســكــان، تــبــدو الــحــاجــة 
لتمتني التماسك االجتماعي والسياسي 
ــّديــــات، فـــقـــد كــشــفــت  ــتــــحــ ملـــقـــابـــلـــة هـــــذه الــ
خــطــابــات رئــيــس الــــــوزراء، عــبــد الحميد 
الدبيبة، وتحركات املجلس الرئاسي، عن 
إدراك مخاطر فجوة العالقات الخارجية. 
ــّب مـــحـــتـــوى الـــتـــحـــّركـــات  ــ ــــصـ ــك، انـ ــ ــذلــ ــ ولــ
ــلــــى تـــطـــويـــر  ــابــــعــــة عــ ــتــ ــتــ ــة املــ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
التنافسية  وخــفــض  الثنائية،  الــعــالقــات 

الدولية على ليبيا.
الوطنية،  الــوحــدة  حكومة  تشكيل  ومنذ 
قــامــت مــالمــح الــســيــاســة الــخــارجــيــة على 
ي توجهات انفتاحية ومحايدة تجاه 

ّ
تبن

الـــبـــلـــدان املــخــتــلــفــة، حــظــيــت فــيــهــا بــلــدان 
الــشــرق األوســــط بــاألولــويــة، فــقــد شملت 

محمد ثابت

ــُر الــلــغــط املــــصــــري/ اإلثـــيـــوبـــي بــشــأن  ــــذكــ ُي
ــرة على  ــدائــ نــهــر الــنــيــل، والــتــصــريــحــات الــ
أعــلــى مستوى بــني الــقــاهــرة وأديـــس أبــابــا، 
ـــالن املــــبــــادئ املــــوقــــع فــي  ــ بـــخـــاصـــة بـــعـــد إعـ
آذار 2015، بأعراف  الــخــرطــوم فــي مـــارس/ 
اإلجرامية؛  البشرية  املجموعات  أو  الغابة 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــنـــا أمـــــام نـــــزاع واضـــح 
عام  منذ  تمتد  التفاقيات  ويخضع  دولــًيــا 
عن  بــالــنــيــابــة  بــريــطــانــيــا  ووقـــعـــت   ،1891
بالنيابة عن  إيطاليا  مع  والــســودان  مصر 
إريـــتـــريـــا بــمــا يــلــزمــهــا، بــاالمــتــنــاع عـــن أي 
»أعمال أو منشآت« تؤثر على النيل، وهو 
ما تكّرر مع إثيوبيا في عــام 1902، ثم في 
الهدف  إلــى  تــؤّدي  بتفاصيل  1925 و1929 
الــخــالف تفجر بــصــورة غير  نــفــســه، إال أن 
ــــام 2009 بـــرغـــبـــة ســــت مــن  قـــانـــونـــيـــة فــــي عـ
النهر، إثيوبيا، أوغندا، كينيا،  دول منابع 
تنزانيا، روانـــدا، وبــورونــدي، التوقيع  في 
عنتيبي األوغــنــديــة عــلــى مــعــاهــدة جــديــدة 
لالستيالء على أغلب منابع النيل، ضاربة 
ــيــــات الـــدولـــيـــة  ــاقــ ــفــ ــائــــط بــــاالتــ ــحــ عــــــرض الــ
املشتركة  للدول  امللزمة  والقوانني  السابقة 
ــة ومـــجـــراهـــا.                                                                                               ــيــ ــار الــــدولــ ــ ــهـ ــ فــــي مـــصـــب األنـ
وفــــي مقدمتها  أفــريــقــيــة،  دول  كــانــت  فــــإذا 
بخيرات  االستئثار  بــدأت مسيرة  إثيوبيا، 
النيل التي اعتادتها، وعاشت في ظلها، ولم 
يكن في ترك طرف من  املياه والطمي، ليصال 
إلى السودان ومصر، يمثل لها إشكالية أو 
ا هذا التصّرف بعالٍم 

ً
أزمــة، ولو جاز فرض

، ما دام أحد 
ً

يعرف قانون الغابة إليه سبيال
 أن يقّر 

ُ
ا، فإنه ال ُيعقل

ً
طرفي التنازع ضعيف

سلمنا  إذا  هــذا  الضعيف.  الــطــرف  بالظلم 
 ضعيف. لكن ما 

ٌ
اضطراًرا بأن مصر طــرف

أمــام سيناريو  أننا  حــدث يجعلنا نــصــّدق 
استولى  مــن كبير مفترض،  إجــرامــي  غابة 
راغًبا  بالقوة،  شريف  شعب  مــقــّدرات  على 
فــي االســتــحــواذ على خــيــرات بــالده لنفسه 

لميس أندوني

فصول  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  انــتــصــر 
مـــعـــركـــة مـــســـتـــمـــرة، مــفــعــمــة بــــاألمــــل، وإن 
بــدمــوع  ومثقلة  بــالــجــراح،  مثخنة  كــانــت 
انتصر بتحّدي  الحزينة.  املــآقــي  فــي  الــدم 
الشعب الفلسطيني، وفي تحّدي اإلرهاب 
الــصــهــيــونــي، لــكــنــه نــصــر مـــطـــارد بشبح 
التآمر الرسمي العربي املستسلم وخنوع 
ــطـــت اســـتـــمـــرارهـــا  ســلــطــة فــلــســطــيــنــيــة ربـ
بقدرتها على تكبيل املقاومة الفلسطينية. 
الــخــطــر داهـــــم عــلــى الـــهـــّبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــتـــمـــرارهـــا هــو  بـــكـــل مـــكـــونـــاتـــهـــا، فــيــمــا اسـ
ــامــــن لـــلـــبـــنـــاء عـــلـــى زخـــم  األســــــــاس والــــضــ
السماح  وطني وإقليمي وعاملي ال يمكن 
بتبديده، خصوصا أن الهّبة الشعبية لم 
تكن ضد االحــتــالل فحسب، بل ضد نهج 
ــام 1993،  ــلـــو عــ ــدأ بــاتــفــاقــيــة أوسـ كـــامـــل بــ
واتـــخـــذ مـــنـــحـــدرا مـــن تــفــكــيــك )وتــفــتــيــت( 
للشعب الفلسطيني وهويته، ونشر ثقافة 
الفلسطيني مــجــّرب على  املــهــادنــة، وكـــأن 
تقديم شهادة حسن سلوك، أمال في دولة 
ليس أكثر من سراب، ولكنه كان ضروريا 
للتغطية على االنتقال إلى مراحل متقّدمة 

في املشروع الصهيوني.
أهــم ما غيرته الهّبة الشعبية، وبــث رعب 
الــــصــــواريــــخ الــــتــــي خــــرقــــت حــــاجــــز األمــــن 
ــان عند اإلســرائــيــلــي، هــو فــي إعــادة  واألمــ
الــصــراع إلــى نقطة بــدايــتــه، أي بــني حركة 
كولونيالية استيطانية إحاللية والشعب 
األصلي الذي ُيراد اقتالعه، سكان األرض 
األصليني واألصــيــلــني الــذي رفــضــوا، وما 
زالـــوا يــرفــضــون، ســرقــة وطنهم وأرضــهــم 
وتاريخهم وتراثهم وذاكراتهم، وانفجروا 
فــي وجـــه ذلـــك كــلــه فــي هــّبــة شــامــلــة تهدد 
مشروعية دولة محتلة، تربط استمرارها 
بــقــدرتــهــا عــلــى إنــهــاء الــســكــان األصــلــيــني، 
تريدهم أن يختفوا أو أن يصمت من بقي 
على  دليال  أقفاص،  في  منهم، وحصرهم 
انتصار املستعمر ورقته، فهو اختار أن ال 

يبيدهم كلهم.
 فهو أعاد املعادلة على 

ٌ
هذا تغييٌر مزلزل

حــقــيــقــتــهــا بــــني شــــعــــٍب يــــخــــوض مــعــركــة 
ــاول أن يـــفـــرض  ــ ــحـ ــ ــّرر ومـــســـتـــعـــمـــر يـ ــ ــحـ ــ تـ
شرعيته بــالــقــوة والــقــتــل، وتــدمــيــر جــذوة 
ــل بــالــعــيــش. وال تـــهـــّدد هـــذه املــعــادلــة  األمــ
كل  بل  فقط،  األميركي  وحليفه  املستعمر 
نــظــام عــربــي اعــتــمــد عــلــى تــوظــيــف نفسه 
لخدمة املصالح األميركية التي ال تسمح 
ملــســاس إســرائــيــل، ولـــو لــغــويــا، وتــطــويــع 
كامل  الستسالم  العربي  والعالم  املنطقة 
لهيمنتها. وقد اعتقدت أميركا أنها على 
بــنــجــاح، خصوصا  إنــهــاء مهمتها  وشـــك 
بــعــد اتــفــاقــيــات الــتــطــبــيــع غــيــر املــســبــوقــة 
مـــع دول فـــي الــخــلــيــج، فــقــد تــحــقــق فيها 
يتعّدى  تطبيع  فــي  إســرائــيــل  بعض حلم 
دول الـــطـــوق، بـــل تـــريـــده بـــدايـــة إلخــضــاع 
املــشــروع  لــخــدمــة  الخليج وثــرواتــهــا  دول 
املنطقة، ففي  الصهيوني وسيطرته على 
املنظور الصهيوني، ال تستطيع إسرائيل 
االســــتــــمــــرار مــــن دون خـــــوف مــــن نــتــائــج 
املتالحقة،  وخــطــايــاهــا  األولـــى  خطيئتها 
الجمعي  الــعــربــي  الــوعــي  مــن دون تدمير 

واختراق عقول شعوب املنطقة.
فــي رفــضــه االســتــســالم، معلنا ذلـــك بقوة 
 
ً
 بطولية

ً
أمــام العالم الــذي يشاهد ملحمة

الــخــلــيــج  الــــجــــوالت األولــــــى مــصــر ودول 
وتـــركـــيـــا، ثـــم تــونــس والـــجـــزائـــر، لتغطي 
 ســـيـــاســـيـــة شـــهـــدت اخـــتـــالفـــات 

ً
مـــســـاحـــة

رًا 
ّ

مؤش ُيعد  ما  ليبيا،  مع  العالقة  بشأن 
ــــي الـــــوقـــــوف عــلــى  ــة فـ ــبــ عـــلـــى وجـــــــود رغــ
ــن الــــــــدول اإلقــلــيــمــيــة،  ــدة مــ مـــســـافـــة واحــــــ
امتدت مالمحه في طرح حزمٍة متماثلٍة 
مــــن املـــصـــالـــح املـــشـــتـــركـــة فــــي الــقــطــاعــات 

االقتصادية واألمنية. 
وعلى املستوى الداخلي، تواجه الحكومة 
تــداعــيــات خـــالف تــقــلــيــدي بـــني رئــاســتــي 
ــاره  مــجــلــســي الـــنـــواب والــــدولــــة، تــظــهــر آثـ
فــــي تـــبـــاطـــؤ اســـتـــكـــمـــال شـــغـــل املــنــاصــب 
العامة، غير أن املضي في اعتماد املوازنة 
املــالــيــة وتـــجـــاوز الــخــالف بــني املجلسني 
الثقة  املشتركة يعمل على بث  املهام  في 
مع  وخصوصًا  السياسية،  العملية  فــي 
انفتاحية،  سياسة  الدولة  مجلس  ي 

ّ
تبن

دعم املسار االنتخابي، ســواء من خالل 
ُ
ت

تشكيل  أو  االســـتـــفـــتـــاء  قـــانـــون  صــيــاغــة 
لجنة الختيار موظفي املناصب العليا. 

ــواء، يــحــاول الــلــواء املتمّرد  فــي هــذه األجــ
خــلــيــفــة حــفــتــر الـــحـــفـــاظ عـــلـــى فــاعــلــيــتــه، 
عسكريًا أو سياسيًا، في املشهد الجديد، 
ارتـــكـــازًا عــلــى تــراكــمــات الــفــتــرة الــســابــقــة 
مـــن الــنــفــوذ والـــقـــوة. ويــمــكــن الــنــظــر إلــى 
فــي احتفالية اســتــعــراضــيــة، في  ظــهــوره 
ليبيا،  كــرامــة  لعملية  الــســابــعــة  الـــذكـــرى 
ــــن صـــنـــاعـــة الـــــصـــــورة ملـــزاحـــمـــة  ــًا مـ ــوعــ نــ
ــار تــمــاســك  ــبــ ــتــ ــيـــاســـي واخــ ــهـــد الـــسـ املـــشـ
محتوى  كلمته  تضّمنت  وقــد  الحكومة. 
السياسية،  السلطة  على  على  وصــائــيــًا 
حمل أعباء الحرب ورعاية 

َ
ويحثها على ت

مــــــشــــــاورات مـــصـــريـــة ـ تـــركـــيـــة لــتــطــويــر 
املــصــالــح املــشــتــركــة ضــمــن نــشــاط واســع 
للعالقات اإلقليمية يشمل قطر والعربية 
الــســعــوديــة وتـــونـــس والـــجـــزائـــر، تــتــزايــد 
التقارب  على  إيجابيًا  تأثيره  احتماالت 
بــــني املـــكـــونـــات الــلــيــبــيــة وتــقــلــيــل فـــرص 
االنــــــزالق لــلــصــراع واســـتـــقـــرار االعـــتـــراف 

 وحيدًا للدولة.
ً
بالحكومة القائمة ممثال

ــمــــــدت بـــــعـــــض الـــــبـــــلـــــدان  ــتــــ وبــــيــــنــــمــــا اعــــ
ــــات  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ دبــــلــــومــــاســــيــــة الـــــــوفـــــــود واالتـ
التجارية واالقتصادية الثنائية، تحاول 
الــواليــات املتحدة ودول أوروبــيــة تكوين 
تالقت  فــقــد  ليبيا،  مــع  تنسيقية  صيغة 
ــواقـــف أملـــانـــيـــا، فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا، في  مـ
مــارس/آذار 2021، على تنسيق مواقفها 

ضمن سياسات االتحاد األوروبـــي، وقد 
شـــهـــدت هــــذه الــصــيــغــة تـــطـــويـــرًا يــقــتــرب 
مــن تــكــويــن كتلة أوروبـــيـــة ـ أمــيــركــيــة في 
ــة األطـــــــــــراف األخـــــــــــرى. وحـــســـب  ــهــ ــواجــ مــ
الــســفــارة األمــيــركــيــة، 28 إبــريــل/ نيسان 
2021، انضمت الواليات املتحدة بجانب 
بريطانيا إلطار تنسيقي يشمل إيطاليا 
الخطوة  هــذه  ز 

ّ
وتتعز وأملــانــيــا.  وفرنسا 

بــتــســمــيــة الــســفــيــر األمـــيـــركـــي، نــــور النـــد، 
خاصًا  مبعوثًا   ،2021 مايو/أيار   10 في 
وبتتابع الوفود األوروبية على طرابلس. 
تعمل هـــذه الشبكة عــلــى تــطــويــر أشــكــال 
ــال الــســيــاســي وتـــوســـيـــع الــنــفــوذ  االتــــصــ
ــة، وخـــصـــوصـــًا  املـــشـــتـــرك لــــهــــذه املــــجــــوعــ
مــــع الـــصـــالحـــيـــات املـــفـــتـــوحـــة لــلــمــبــعــوث 
الليبيني  املسؤولني  ومرافقته  األميركي، 

في الزيارات الخارجية.
ــات الــــســــيــــاســــة  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــــوى مــ ــتــ ــ ــســ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ عــ
الــــخــــارجــــيــــة، وضــــعــــت الــــحــــكــــومــــة عــــدة 
ــدة  ــاعــ ــســ ــلــــب املــ ــــي طــ ــلـــت فــ ــثـ ــمـ ــات تـ ــفــ ــلــ مــ
واألمنية  العسكرية  املؤسسات  لتوحيد 
ــاء مــصــالــح مــشــتــركــة فـــي قــطــاعــات  ــنـ وبـ
الــنــفــط والــكــهــربــاء، بــجــانــب دعـــم مــســار 
ــا يــتــعــلــق  ــه فــــي مــ ــ االنــــتــــخــــابــــات. غـــيـــر أنـ
اختلفت  والعسكرية،  األمنية  بالشؤون 
حظيت  فقد  والــدولــيــة،  الليبية  املــواقــف 
مــشــكــلــة املــــرتــــزقــــة األجــــانــــب بـــجـــدل فــي 
على  مؤشرًا  يعكس  مختلفة  مستويات 
والخارجي.  الداخلي  املــزدوج؛  التنافس 
وجهة  من  الحكومة  تناولتها  فداخليًا، 
ــانـــونـــي والـــســـيـــاســـي،  ــقـ االخــــتــــصــــاص الـ
كــمــســؤولــيــة ســيــاديــة تــحــدد مــشــروعــيــة 
أمنية  اتفاقيات  وفق  العسكري  الوجود 

قــانــونــيــتــه. ويــتــبــنــى املجلس  انـــعـــدام  أو 
الــرئــاســي مــعــيــارًا قــانــونــيــًا يــتــبــاعــد مع 
ــدار الــتــزامــات  رغــبــة بعض الـــدول فــي إهـ
لـــيـــبـــيـــا تــــجــــاه الـــــــــدول األخـــــــــــرى. وعـــلـــى 
الــتــعــامــل األوروبــــي  خـــالف ذلـــك، يتبنى 
واألميركي مطلب اإلنهاء الفوري لوجود 
الــــقــــوات األجـــنـــبـــيـــة فــــي لــيــبــيــا مــــن دون 
موقف  القانوني، وهو  لوضعها  اعتبار 
ـــعـــد 

ُ
ــة. وت ــيــ يـــرتـــبـــط بــالــتــنــافــســيــة الــــدولــ

لــهــذه  الــلــيــبــيــة  الــخــارجــيــة  إثـــــارة وزارة 
التجانس  ضــعــف  عــلــى  ملمحًا  املــشــكــلــة 
مع  تقاربًا  وأكثر  الحكومة  في  الداخلي 
ليبيا  بإخالء  ودولية  إقليمية  مطالبات 
من املكونات العسكرية األجنبية، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن وضـــعـــهـــا الـــقـــانـــونـــي، وهـــي 
من  إخـــراج روســيــا  مطالب تنصب على 
تركيا،  على  والــضــغــط  الليبية  املــعــادلــة 
ــتـــوقـــع أن يــضــعــهــا وقـــــف إطــــالق  ــن املـ مــ
النفوذ  على  املساومات  نطاق  في  النار 

السياسي.
ــم تـــبـــنـــي حـــكـــومـــة  ــاهــ ــســ بـــشـــكـــل عـــــــــام، يــ
الوحدة الوطنية نمطا مرنا في صياغة 
ــواء  ــ ــتـ ــ ــة الــــخــــارجــــيــــة وفـــــــي احـ ــاســ ــيــ الــــســ
إلى جانب خفض  الداخلية،  االختالفات 
مــســتــوى الـــصـــراع الـــدولـــي بــشــأن ليبيا. 
ــراءة الــحــراك  ــ مـــن هـــذه الــوجــهــة، يــمــكــن قـ
الــدبــلــومــاســي مــؤشــرًا مهمًا عــلــى وجــود 
فـــرصـــة لــتــحــيــيــد الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة، ولــعــل وجـــود حــالــة الــوفــرة 
واســتــقــرار إنــتــاج الــنــفــط يــســاعــد قـــدرات 
الحكومة التفاوضية في تحويل الصراع 

ملصالح دولية تدعم االنتقال السياسي.
)كاتب مصري(

وعــصــابــتــه املـــقـــّربـــة، مــشــارًكــا فـــي مصالح 
أعدائها. وهكذا فعلها عبد الفتاح السيسي 
بــاملــصــريــني بــتــوقــيــعــه عــلــى إعــــالن املــبــادئ 
الخاص بسد النهضة في الخرطوم بـ2015؛ 
إذ أقـــر ووافــــق بــل »بــصــم« إلثــيــوبــيــا ببناء 
سّد يحتجز أضعاف ما تحتاجه من املياه 
على حساب حصتي الــســودان ومصر، في 
السابق  السوداني  الرئيس  يبعد  ال  إجــراء 
عمر البشير عن املسؤولية نفسها، وبرغبة 
من السيسي في اعتراف االتحاد األفريقي 
)كانت ترأسه أديس أبابا وقتها( بشرعيته 

قها بعد االنقالب.
ّ
التي كان االتحاد عل

ــيـــســـي رضــــــا االتــــحــــاد  ــذا كـــســـب الـــسـ ــ ــكـ ــ وهـ
األفريقي واعترافه به على حساب استمرار 
جـــريـــان الــنــيــل فـــي مــصــر الـــتـــي ُعـــرفـــْت بــه، 
منذ  باملنيل  مقياسه  جـــدران  على   

َ
ــِقــش

ُ
ون

النهر  انخفض منسوب  »إذا  السنني:  آالف 
فليهرع كــل جــنــود الــفــرعــون، وال يــعــودون 
جريانه«،  يقيد  مما  النيل  تحرير  بعد  إال 
عــلــى الــرغــم مــن أن ذلـــك كـــان يــخــص مجرد 
انخفاض منسوبه مــع جــريــانــه، فــمــاذا عن 
جفافه أساًسا؟! وفي ظل املنظومة نفسها، 

وجدتها إثيوبيا فرصة سانحة. 
ــــواض  ــلـــى أحــ ــو األمـــــــر الـــــــذي يــــســــري عـ ــ وهــ
األنـــــهـــــار الـــعـــاملـــيـــة املـــتـــحـــضـــرة املـــشـــتـــركـــة 
ــــي تـــخـــضـــع لـــحـــكـــم رؤســـــــاء  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاملــ ــعــ الــ
وزعماء حريصني على بالدهم، واستمرار 
مــســيــرتــهــا الــديــمــقــراطــيــة، ال رئـــيـــس مــــّدٍع 
يتصّرف بمنطق زعيم لعصابة، فيتذبذب 
تارة بني التأكيد على أنه لم يضّيع شعبه 
املغلوب على أمره من قبل، كي يضيعه اآلن؛ 
ثم تــاّرة يقول إن من حق الشعب نفسه أن 
يعلن  وأخــــرى  الــنــيــل،  عــلــى مستقبل  يقلق 
أنه خط أحمر ال يجوز املساس به، وثالثة 
يـــتـــجـــّرأ عـــلـــى االجـــتـــمـــاع بـــاملـــســـؤولـــني عــن 
املجاري،  أو  الصحي  الصرف  مياه  تحلية 
 من 

ً
بـــدال بــأن املصريني سيشربون  ــا 

ً
مــؤذن

الــنــيــل مـــيـــاه املــــجــــاري، مــتــنــاســًيــا اعــتــمــاد 
البالد عليه بنحو نسبة 97%، وغير عابئ 

 على شاشات التلفزات والهواتف 
ً
حقيقية

ــبـــاب  املـــحـــمـــولـــة، يـــســـطـــرهـــا شــــابــــات وشـ
وشيوخ وأطفال، وجه الشعب الفلسطيني 
ضـــربـــة ملــــشــــروٍع، بــــدا وكـــأنـــه يــكــتــمــل في 
ــرق ثــقــافــي وبـــدء  اتــفــاقــيــات تــحــالــفــيــة وخــ
قــــبــــول نـــخـــب مــــهــــزومــــة، لـــيـــس فـــقـــط فــي 
فــي غيرها، ممن  بــل  الخليج،  بعض دول 
يـــبـــّررون ضــعــفــهــم بــالــتــنــظــيــر »لــلــواقــعــيــة 
ــو، فــــي حــقــيــقــتــه،  ــ الـــســـيـــاســـيـــة«، فـــيـــمـــا هــ
املحتل وبأساطير  بتجّبر  للقبول  تنظير 
ــيـــوش األمـــيـــركـــيـــة، تــأمــيــنــا ملــصــالــح  الـــجـ
ذاتية، وخدمة لحكام ومسؤولني، وتسبب 
الفلسطينية  القضية  غيبت  نظٍم  بإحراج 
مــــن مـــصـــطـــلـــحـــاتـــهـــا، وأمــــعــــنــــت فــــي ربـــط 
عــــدوا، على  بــكــيــاٍن يعتبرها  اقــتــصــادهــا 
أميركا  تنازالتها، فتحّركت  الرغم من كل 
ــتـــني« الـــذي  ــدولـ ــل الـ »حـ ـــ لــتــجــدد وعــــــودا بـ
ســاهــمــت فــي قــتــلــه، بــل لــم تــدعــمــه عمليا، 
مــن مجلس  أي خــطــواٍت عملية  إذ منعت 
األمن في األمم املتحدة لوقف االستيطان 
فـــي األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة في 
العام 1967، بل وايضا إخالء املستوطنني 
ــذه األراضـــــــــي. وحــــاولــــت وتـــحـــاول  ــ مــــن هـ
إغالق السبل أمام املحاوالت الفلسطينية 
فـــي مــحــكــمــة الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة لعرقلة 
االستيطان. وأمّدت إسرائيل بكل التمويل 
واألسلحة الالزمة الستكمال التهويد في 
مدن فلسطني وقراها وسهولها وجبالها 
أفشلت  بل  الفلسطينية،  هويتها  ومسح 
ــــي مـــنـــتـــصـــف الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات،  أمــــيــــركــــا، فـ
مــؤتــمــرا دولـــيـــًا كــــان يــســعــى إلــــى تطبيق 
بــنــود مــيــثــاق جــنــيــف الـــرابـــع الــــذي يحرم 
أي قــوة محتلة مــن فــرض تغيير سكاني 
ويجّرم  جــغــرافــي،  وتقسيم  ديمغرافي  أو 
أي اعتداءات على السكان وعلى أمالكهم 
وأراضيهم وإخضاعها  لقوانني االحتالل.

لــيــســت املــشــكــلــة فـــي مـــا تــســوقــه أمــيــركــا، 
السلطة  عــربــيــة، ومنها  أنظمة  أن  فــي  بــل 
ــة 

ّ
ــام قــش ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، تــعــتــبــر تــلــك األوهــ

ــاة مــــن ضـــــــرورة مــواجــهــتــهــا حــقــائــق  نـــجـ
الفلسطيني،  الــشــعــب  يــصــنــعــهــا  جـــديـــدة 
تــؤيــد هــذه الحقائق فــئــات وقـــوى واسعة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، بــل فــي الــعــالــم، فترى 
شبابا وشابات غربيني يبدعون في سرد 
الرواية الفلسطينية، وفي تدمير األكاذيب 
جديدا  عربيا  جيال  أن  كما  الصهيونية. 
وحجج  الصهيونية  أساطير  مــن  يسخر 
ــاط األقـــنـــعـــة،  ــقــ األنــــظــــمــــة، مـــبـــدعـــا فــــي إســ

إشــارتــه   
ً
الفــتــة وكــانــت  منها.  املتضررين 

املسلحني  وإدمـــاج  السالح  جمع  لعملية 
فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة، وبـــغـــض الــنــظــر 
ــراعـــي فـــي الــخــطــاب،  عـــن املـــحـــتـــوى الـــصـ
ســاهــمــت مــشــاركــة مــســؤولــني حكوميني 
فـــي االحــتــفــال فـــي تــفــويــت الــفــرصــة على 

انبعاث عوامل االنقسام.
ــــي، شــكــلــت  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــوى اإلقـ ــتـ ــ ــسـ ــ وعـــــلـــــى املـ
الليبية  للحكومة  االنفتاحية  التوجهات 
استقبال  ليبيا محط  تــكــون  ألن  أرضــيــة 
وفود متتالية، اتسمت سياقاتها بالرغبة 
فــي الــبــنــاء عــلــى املــصــالــح املــشــتــركــة، فقد 
تركيا وتونس  مــن مصر  وفــود  تتابعت 
ــشـــهـــريـــن  ــيـــا خــــــــالل الـ ــبـ ــيـ وقـــــطـــــر عــــلــــى لـ
املاضيني، فيما كانت البلدان األخرى عبر 
زيارات تقليدية ملسؤولني سياسيني. قد 
يعكس هذا النمط من تطلع البلدان إلى 
بناء سياسة شاملة مع ليبيا تقوم على 
قاعدة التنافسية. وبالنظر إلى اتجاهات 
واالتــفــاقــيــات يمكن مالحظة  املــحــادثــات 
أنها تقع في نطاق العالقات االقتصادية، 
 مستقرًا 

ً
واعتبار الحكومة الليبية ممثال

لــلــســيــاســة فـــي لــيــبــيــا، كــمــا يــمــكــن النظر 
إليها محاولة لتقليل الفجوة مع األطراف 

األوروبية واألميركية.
وبمرور الوقت، بدت السياقات اإلقليمية 
ــم املـــرحـــلـــة املــؤقــتــة  ــ ــثـــر تـــوافـــقـــًا مــــع دعـ أكـ
وانـــعـــقـــاد االنـــتـــخـــابـــات. وتــشــيــر خــريــطــة 
ــتـــوســـع نــطــاق  الـــتـــفـــاعـــالت اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لـ
اختلفت، سابقًا،  بــني حــكــومــات  الــتــالقــي 
حــــول تــقــيــيــم الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا. وذلـــك 
عــلــى أســــاس تــفــضــيــل الــحــل الــســيــاســي، 
ــذه الـــتـــوجـــهـــات عـــنـــد بـــدء  ــم تـــتـــوقـــف هـــ لــ

بــاضــمــحــالل الــحــيــاة الــتــي تــقــوم بــحــوالــي 
ستغلة حواليه، 

ُ
95.5% من مساحة مصر امل

وغــيــر عــابــئ بــاملــجــاعــة املقبلة عــنــد جفاف 
ــة، نــتــيــجــة نــقــص مــنــســوب  ــيـ الــتــربــة الـــزراعـ
املياه فيها؛ وهو ما لن يعالجه ال الصرف 
 

ً
الصحي وال تبطني الترع أو غيرهما، فضال

عــن الخطر الــداهــم الــذي يــهــّدد مصر، ومن 
الـــتـــام، إذا حــدث  بــالــغــرق  الـــســـودان،  قبلها 
خــلــل فــي بــنــيــة الــســد اإلثــيــوبــي. إنــنــا أمــام 
تاريخ  فــي  لــم يحدث  الخطورة  بالغ  تحٍد 
ــي الــســيــســي  ــراخــ مـــصـــر، بـــخـــاصـــة بـــعـــد تــ
الثاني للسد منذ  املــلء  واستهتاره، وبــدء 
الـ5 من الشهر املاضي )مايو/  أيار( مبكًرا، 
أميركا وإعالنها عدم ترحيبها  ثم تدخل 
 
ً
بالحل العسكري، ليجدها السيسي فرصة
الســتــمــرار الــســيــر فـــي تـــّرهـــاتـــه، ثـــم تــجــّرؤ 
رئــيــس الــــوزراء اإلثــيــوبــي، آبــي أحــمــد، في 
بداية يونيو/ حزيران الحالي، وإعالن أن 
بـــالده  ستبني مــائــة ســد خــالل عـــام، فهل 
الــدولــة املــصــريــة، وتتحالف  تفيق أجــهــزة 
مع الشعب، في أخذ إجراء ناجع ضد السد، 
وهل نحلم بأن يتراجع السيسي، ويحفظ 
ا يضعه في 

ً
مــاء وجــهــه، فيتصّرف تصرف

مصاف الحريصني على بالدهم؟
)كاتب مصري(

 تــــرى مـــصـــدر شــرعــيــتــهــا في 
ً
لــكــن أنــظــمــة

سلطاتها  تــحــّدي  مــن  وترتعب  واشنطن، 
ــا بـــــأن مـــصـــدر شــرعــيــتــهــا فــي  ــيـــرهـ وتـــذكـ
داخل بالدها، وأن أجياال تتحّدى قمعها 

وكذبها وسجونها.
لــــم تــــرتــــدع هـــــذه األنــــظــــمــــة، ألنـــهـــا تــؤمــن 
ــاف  ــة، وتـــخـ ــيــ ــركــ ــيــ ــــوة األمــ ــقـ ــ ــار الـ ــتـــصـ ــانـ بـ
إســـرائـــيـــل، وتـــخـــاف أكـــثـــر مــمــن ال يــخــاف 
إســــرائــــيــــل، فــــالــــواليــــات املـــتـــحـــدة ربــطــت 
ــروط قـــبـــولـــهـــا، أو  ــ ــشـ ــ ــة بـ ــمــ ــظــ مـــعـــظـــم األنــ
ومنها  وعسكرية،  اقتصادية  باتفاقيات 
معاهدات مع العدو اإلسرائيلي، ما جعل 
أن  الحاكمة، ومن حولها، تخشى  النخب 
 تــتــحــدث بــعــض هـــذه النخب 

ْ
تــســقــط، وإن

املــســتــفــيــدة بــلــغــٍة مــغــايــرة فـــي أحــاديــثــهــا 
الخاصة، وأحيانا على منّصات التواصل 
االجــــتــــمــــاعــــي، وإنــــهــــا تــــريــــد مــــن الــشــعــب 
الفلسطيني التضحية من أجل خالصها، 
لكنها مــرتــعــدة، وأجـــن مــن املــشــاركــة في 
ــة، وإعــــــــالن مــــوقــــف ضــــاغــــط عــلــى  ــركــ ــعــ املــ

حكوماتها وأنظمتها.
الوضع يختلف قليال في األردن، فالدولة، 
ــن الــســيــاســات  ى مـ

ّ
ومــنــهــا الـــقـــصـــر، تــــتــــأذ

ــم تـــحـــتـــرم اتــفــاقــيــة  ــلـــيـــة الـــتـــي لــ اإلســـرائـــيـ
الوصاية  وال  معها،  عــربــة  وادي  »ســـالم« 
ــّدســــات اإلســـالمـــيـــة  ــقــ الـــهـــاشـــمـــيـــة عـــلـــى املــ
واملـــســـيـــحـــيـــة، وتـــخـــشـــى مـــــن ضـــــم دولـــــة 
ــتـــالل الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــور األردن  االحـ
ــل ســلــمــي يــقــبــلــه  إلـــيـــهـــا، فــيــتــبــخــر أي حــ
ــؤّد حتى  ــ ــم يـ ــك لـ الــفــلــســطــيــنــيــون. لــكــن ذلــ
إلــى طــرد السفير اإلســرائــيــلــي فــي عــّمــان، 
أبـــيـــب،  ــل  تــ ــن  مــ األردن  ســفــيــر  ســـحـــب  أو 
على الــرغــم مــن إدانـــة الــحــكــومــة، وبلهجة 
شديدة، عمليات االقتالع القسري لسكان 
حي الشيخ جــّراح، بغرض تهويد القدس 
ــل اكـــتـــفـــت بــالــســمــاح  وتـــشـــريـــد أهـــلـــهـــا. بــ
بــــاملــــظــــاهــــرات، ولـــــم تـــجـــرؤ عـــلـــى تــجــمــيــد 
ــع إســـرائـــيـــل،  اتــفــاقــيــاتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة مـ
وهذا ما أغضب فئات واسعة من الشعب 
األردنــــي، فتحولت املــظــاهــرات إلــى حركة 
ــوة إلـــى إلـــغـــاء االتــفــاقــيــات،  ــ مــقــاطــعــة ودعـ
وفـــي مــقــدمــتــهــا اتــفــاقــيــة الــغــاز )املــســروق 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــني(، بـــل والـــغـــاء مــعــاهــدة 
املظاهرات  هــذه  إلــى  وادي عربة. وتنضم 
والدعوات يوميا فئاٌت اجتماعية لم تكن 
منخرطة من قبل، وتساهم بشكل ناشط 
و فعال، دفاعا عن سيادة األردن وحقوق 

الشعب الفلسطيني. 
ووحــدة  الفلسطينية،  الهّبة  استمرار  مع 
الشعب الفلسطيني وانخراطه في عملية 
تــغــيــيــر جــــديــــدة، واســتــراتــيــجــيــة تــطــالــب 
ــدة عــلــى كـــل أرض فــلــســطــني،  ــ بـــدولـــة واحــ
حتى لو أن ذلك لن يكون من دون انهيار 
النظام الصهيوني القائم على االستعمار 
والـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، فــمــقــاومــة الــشــعــب 
الــعــربــيــة،  الــشــعــوب  بــوصــلــة  الفلسطيني 
نهوض  فــي  حــاســم  عــامــل  واستنهاضها 
االجتماعي  نضاله  يــربــط  عــربــي،  شعبي 
التطبيع  بمعاداة  السياسي  االقتصادي 
والتبعية. وهـــذا طــريــق قــد يــكــون طويال، 
ــة إجــهــاضــه  ــاولـ ــال مـــحـ ولـــكـــن املـــهـــم إفــــشــ
ــرة  ــاح لــــأنــــظــــمــــة بـــــالـــــرضـــــوخ مــ ــمــ ــســ ــالــ بــ
ــا تــســمــى عــمــلــيــة »الــــســــالم«، فال  ــرى ملـ ــ أخـ
بأسمائها  األشــيــاء  تسمية  ســوى  سبيل 

ومواجهة الطغيان واالستعمار معا. 
)كاتبة من األردن(

في السياسة الخارجية للحكومة الليبية

النهضة: عرف الغابة واالتفاقيات الدولية

عن مقاومة محاوالت إجهاض 
الهبّة الفلسطينية

يساهم تبني 
حكومة الوحدة 

الوطنية نمطًا مرنًا 
في صياغة السياسة 

الخارجية واحتواء 
االختالفات الداخلية

تحٍد لم يحدث في 
تاريخ مصر، بخاصة 

بعد تراخي السيسي 
واستهتاره

مقاومة الشعب 
الفلسطيني بوصلة 

الشعوب العربية، 
واستنهاضها عامل 
حاسم في نهوض 

شعبي عربي

آراء

حسام كنفاني

يتعامل رئيس الحكومة اإلسرائيلية املنتهية واليته بنيامني نتنياهو مع محاوالت 
الدكتاتوريني  ائتالف حكومي جديد، بنفس فكر كل  السلطة عبر  إخراجه من 
املتمسكني بالسلطة إلى األبد. فبعد فترة حكم امتدت ألكثر من 12 عامًا، منذ 31 
مارس/آذار 2009، ما عاد نتنياهو قادرًا على تخيل نفسه خارج السلطة، فضال 
عما يمكن أن يحدث له من مالحقات قضائية في حال نجح زعيما حزبي »هناك 
مستقبل« يائير لبيد و»يمينا« نفتالي بنيت في تمرير ائتالفهما الحكومي في 
لرئيس  أنهم معارضون  أطرافه على شيء سوى  ائتالف ال يجتمع  الكنيست. 
الحكومة املنتهية واليته، لذا من املمكن إطالق اسم »ائتالف إخراج نتنياهو« على 

هذا التحالف.
نتنياهو أول من يعلم أن هــذه هي الغاية من االئــتــالف، والــذي يــدرك أطرافه أنه 
لن يعمر أكثر من سنة أو سنتني في الحد األقصى، وهي فترة ستكون كفيلة 
بإخراج نتنياهو من املشهد السياسي سواء عبر القضاء أو حتى بعزله داخل 
حزب الليكود، والذي بدأت أصوات تمرد تخرج داخله ضد رئيس الحزب. فال أحد 

يعّول على أي إنجازات سياسية لهذا التحالف، باستثناء إنهاء حكم نتنياهو.
على هذا األساس، فإن نتنياهو يتصرف في مواجهة االئتالف على أنها معركة 
وجودية، ولن يتوانى عن استخدام كل األسلحة فيها، بداية من املنطق الديكتاتوري 
أنه  يتأكد  نتنياهو  إلى كالم  امليداني. ومن يستمع  الوضع  إلى تفجير   

ً
وصــوال

يعيش حالة من الهستيريا غير املسبوقة. فهو لم يكتف بإعالن معارضته هذا 
التحالف والتحذير من »خطورته« بحسب رأيه، بل دعا إلى الخروج بتظاهرات 

ضده، داعيًا حلفاءه إلى اجتماعات متتالية إلدارة »املواجهة«. 
املواجهة، بعدما ظهرات بوادر  أن نتنياهو يحقق نقاطًا في هذه  اآلن يبدو  إلى 
برم مع 

ُ
تردد على أحد أعضاء االئتالف الحكومي، خصوصًا بعد االتفاق الذي أ

»القائمة العربية املوحدة« بزعامة منصور عباس، وهو ما يؤخر مثول الحكومة 
أمام الكنيست. لكن نقاط نتنياهو غير مضمونة، وخيارات أخرى قد تكون أمام 
النواب  النقص في حــال حصوله، وال سيما بني بعض  لتعويض  االئتالف  هــذا 

العرب الذين لم يعلنوا صراحة بعد التصويت ملصلحة هذا االئتالف.
الترقب هذه قد تكون خطرة، ونتنياهو من املمكن أن يلجأ إلى أسلحة  مرحلة 
أمضى في »معركة البقاء«، وهو ما تخشاه أطراف كثيرة، وفي مقدمتها اإلدارة 
بيني غانتس، بشكل عاجل  اإلسرائيلي،  األمــن  وزيــر  استدعت  التي  األميركية 
إلى واشنطن للتأكيد على منع أي توجه من نتنياهو ملهاجمة إيران تحت ذريعة 
ردعــهــا مــن الــحــصــول عــلــى ســـالح نــــووي، وهـــو مــا مــن شــأنــه أن يــربــك املنطقة 
هو حاول  إسرائيل«.  »حامي  كـ  نتنياهو  تصدير  ويعيد  الداخلية،  والحسابات 
ذلك في العدوان على غزة، ونجح في حصد نقاط داخلية ليست قليلة، غير أن 
الضغط األميركي إليقاف الحرب أعاد تخسيره هذه النقاط بني األطراف اليمينية 

»حماس«. التي رأت أن وقف الحرب أعطى نقاط قوة لـ
الجبهة  نتنياهو، قد يعيد األخير محاولة إشعال  إخــراج  التقدم في معركة  مع 
إيــران. محاولة  القوي على االحتكاك مع  األميركي  الفيتو  الفلسطينية، في ظل 
ر لها أطرافًا يمينية للقيام باقتحامات متكررة لألقصى، إضافة إلى توسيع 

ّ
يسخ

حملة االعتقاالت في الداخل الفلسطيني والقدس املحتلة. وعلى هذا األساس فإن 
مفاوضات التهدئة مع غزة ال تزال تراوح مكانها، وبات نتنياهو يربطها بملف 
تبادل األسرى، عله يحقق أيضًا بعض النقاط التي تبقيه داخل الحلبة السياسية 

ملزيد من الوقت، غير أن الوقت قد ال يسعفه لذلك.
إسرائيل اليوم باتت على أعتاب طي فترة حكم نتنياهو، غير أن معركة األخير 
لالستمرار لم تنته بعد، ففي حال خسارته الحكومة، سيكون أمام معركة أخرى 

داخل حزب الليكود لن تقل شراسة عن مواجهة هذا االئتالف الحكومي.

باسل طلوزي

يعشقونها بعيدة، كالخليلة السّرية. وألنها كذلك بحثوا لها عن بيت »مهجور« لتقيم 
فيه، مع وعد قاطع أنهم لن يتركوها وحيدة، شريطة أال تقترب من بيوتهم الزوجية. 
وفي املقابل، سيغدقون عليها أزيد مما تحلم به أي زوجة »لصيقة« في العالم. وبعد 
اإليجاب والقبول، تم إبرام العقد بني الطرفني على هذا األساس قرنا. وكان يمكن أن 
تطول املدة لوال حدوث أمرين لم يكونا في حسبانهم: أن البيت لم يكن مهجوًرا، وأن 
نفدت  لو  لتلبيتها، حتى  لكنهم مضطرون  ملطالبها،  حــدود  وال  هم 

ّ
الن بالغة  الخليلة 

أبــًدا. تلك حال  إليهم، وهــم ال يعشقونها قريبة  البديل عودتها  أرصدتهم كلها؛ ألن 
الغرب مع إسرائيل، الخليلة التي تستمّد أهميتها من بعدها عنهم، والتي خّصصوا 
لها »البيت املهجور« على عجل، من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تمحيصه، بعد أن 
وا أنه أصبح من أمالكهم عندما تقاسموا إرث »الرجل املريض« قبل موته حتى، 

ّ
ظن

ا أن البيت لم يكن غير فلسطني، أو مثلث الرعب الذي يلتهم الغزاة، 
ً
فاكتشفوا الحق

كما تلتهم النار الخشب. قلنا لهم ألف مرة: إذا كنتم تعشقون إسرائيل إلى هذا الحّد 
ا. ملاذا نتحّمل نحن دنس هذه العالقة غير 

ً
فخذوها عندكم، واتركوا لنا بيتنا نظيف

 للمعضلة اليهودية في 
ّ

الشرعية، فأجابوا بأنهم حاولوا، طوال قرون، البحث عن حل
إطار مجتمعاتهم ذاتها، لكن بال جدوى، فهم ال يحتملون وجود اليهود بني ظهرانيهم، 
ولــم يكن أمامهم غير إرسالهم بعيًدا، سيما وأن يهود أوروبــا عرفوا جيًدا من أين 
ا من  تؤكل الكتف، عندما ربطوا مصائرهم بالدول العظمى، وأصبحوا جزًءا عضوّيً
صراعاتها وحروبها العظمى، حّد أنهم سعوا إلى إقامة عالقاٍت »زوجيٍة« مزدوجة بني 
املتصارعني بانتظار الغالب منهم، مقابل عرض خدماتهم كرأس حربة في الدولة التي 
ة باتت تتأرجح لصالح الحلفاء في الحرب 

ّ
يعتزمون إقامتها. وعندما شعروا أن الكف

العاملية األولى، بذلوا فروض الطاعة والوالء لبريطانيا التي منحتهم وعد بلفور، وفتحت 
ص الغرب كله من املعضلة 

ّ
لهم أبواب الهجرة واسعة، ليقيموا دولتهم املشتهاة، وليتخل

وا الطرف 
ّ

ت مضجعهم، ثم تابعوا الوعد البريطاني من دون أن يغض
ّ

اليهودية التي قض
 بهتلر ونازيته، فحاولوا أن يقنعوه بحل مشكلته مع 

ً
عن الفحل األملاني البازغ، ممثال

اليهود عبر تهجيرهم إلى فلسطني، غير أن هتلر رأى أن يرسلهم إلى غرف الغاز.
وعندما شعرت العشيقة السّرية أن عشيقها البريطاني غربت شمس إمبراطوريته، 
الصاعدة  املتحدة  بالواليات   

ً
، ممثال

ً
أزيــد فحولة إلــى عشيق جديد  هجرته وتحولت 

آنذاك، متعهدة أن تكون له قاعدة متقّدمة في قلب منطقة الشرق األوسط، تعفيه من 
متاعب االستعمار املباشر، وتحول دون عودة أي وحدة عربية من أي نوع في املنطقة، 
والتخلف،  والــفــرقــة  الجهل  كهوف  فــي  وإبقائها  البينية،  بالنزاعات  دولــهــا  وإشــغــال 
 من أنظمة حكم قبلية مستبّدة، ال يعنيها غير الحفاظ على 

ٌ
تساندها في ذلك طغمة

عروشها واستبدادها، من خالل رهن تلك العروش برضى إسرائيل عنهم، فهرول من 
هرول للتطبيع معها، وانتظر من انتظر دوره. أما الرافضون فمنهم من هدمت دولهم 
على رؤوسهم، ومنهم من حوصر بغذائه ودوائه، ومنعت عنه حتى أقالم الرصاص. 
في املحصلة، استندت الخليلة، في احتاللها البيت غير املهجور، إلى عشيق قابل دوًما 
لدفع الثمن كلما طلبت املزيد، أو كلما شعر بأدنى خطر يتهّددها، فطغت وعربدت أمام 
ا لها غير أصحاب البيت أنفسهم فقط، الذين ظلوا  الجيران. ولم تكن ترى مهّدًدا حقيقّيً
حتى حرب غزة أخيرا يرفضون الخضوع مهما فدح الثمن الذي يكابدونه. وفي هذه 
ا 

ً
 ما استغرقها قرن

ّ
الحرب، تحديًدا، تشعر خليلة الغرب ألول مرة منذ قيامها، أن كل

ا، كما تنهار أبراج غّزة بصواريخها الكريهة، بينما  لتأسيسه ينهار أمام عينيها حرفّيً
ترتفع مقابلها أبراج أخرى أعلى قامة، عنوانها الكرامة املستعادة.

فاطمة ياسين

في أواسط القرن املاضي ظهرت شخصية ديفيد بن غوريون، رجل إسرائيل الذي 
ع وثيقة استقالل إسرائيل، وقادها منذ إنشائها حتى 

ّ
عطي لقبا روحيا رفيعا، ووق

ُ
أ

العام 1963. تخلل ذلك فترة راحة ما بني عامي 1954 و1955، ما يعني أنه حكم 13 
سنة وبضعة أشهر. كان بن غوريون يتخلى عن منصبه متظاهرا بالسخط، ويلجأ 
إلى مخبئه في صحراء النقب قابعا بعيون مفتوحة، مراقبا ما يحدث، وسرعان 
ما يعود إلى املنصب نفسه، والحزب نفسه، فيوزع جوائز الترضية الوزارية على 

مناصريه، مستفيدا من اسمه التاريخي و»إنجازاته الوطنية«. 
على الرغم من ذلك، لم يرحمه أعضاء حزبه ورفاقه وراقبوه فرحني وهو يغادر، 
وعيونهم على مقعده الذي أصبح شاغرا، لكنه حاول أن يعود، فأسس حزبا جديدا 
باسم »رافي« مع تلميذه شيمون بيريز، من دون جدوى. وسرعان ما حان يومه 
األخير، وذهب هذه املرة، بال رجعة، إلى مخبئه في صحراء النقب، معتكفا يؤلف 
الكتب، ويرقب بحنق مصيره املحزن، وكان في السابق يعتقد أن إسرائيل التي 

أسسها مرتبطة باسمه الشخصي.
أعــوامــا أكثر من بن غوريون،  لــلــوزراء  أمــا بنيامني نتنياهو فقد استمر رئيسا 
وهو اآلن صاحب الرقم القياسي في املنصب. ومن الطبيعي أن يشعر بأنه أصبح 
الــــوزراء. كــان يــمــارس سلطاته ويـــوزع هــو اآلخــر  مالكا شرعيا لكرسي رئيس 
املناصب الوزارية على مناصريه بترف، من دون أن يدرك أن لحظة تشبه لحظة 
بن غوريون قادمة إليه ال محالة، وتبدو اآلن قد اقتربت على أيدي أعضاء سابقني 
في حكوماته املتالحقة: بيني غانتس زعيم أزرق أبيض ووزيــر دفــاع، ونفتالي 
بينيت وزير سابق وزعيم حزب يمينا، وأفيغدور ليبرمان رئيس »إسرائيل بيتنا« 
ووزير دفاع سابق، ويائير لبيد وزير مالية سابق وزعيم الئحة هناك مستقبل. 
..  يشترك هؤالء جميعا بأنهم تحالفوا مع نتنياهو، وكانوا أعضاء في حكومته، 
 
ً
ولديهم أسباب تحالٍف سياسية وشخصية إلقصاء نتنياهو الذي ال يمتلك مخبأ
في الصحراء، بل تنتظره عدة قضايا فساد ورشوة وسوء استخدام للسلطة، وقد 

يغادر منصبه الرفيع إلى السجن.
يضاف إلى أولئك شخصيات لديها ثأر سياسي عتيق، ولم تتحالف مع نتنياهو، 
وأحزاب تعتبره خطرا على إسرائيل، كحزبي العمل وميرتس املغرق في اليسار، 
الــذي قبل أن يصافح كال من  النائب منصور عباس، اإلسالمي  إلى  باإلضافة 
نفتالي ولبيد إلطاحة نتنياهو، مجموعة ذات توجهات تبدو متنافرة يجمع بينها 
كراهية هذا الشخص، ورغبة في اختفائه عن املسرح. ولكن كيف لهذا الخليط أن 
يتجانس، بعد أن يتم تحقيق املرحلة التكتيكية ومواجهة االستحقاق التشريعي؟ 
ن من إكمال سنواته األربــع، ولكن 

ّ
يبدو أن التعايش بينهم صعب، وقد ال يتمك

ف لصالح اإلبقاء على هذا االئتالف أو توسيعه أو تعديله، 
ّ
مؤشرا يمكن أن يوظ

وهو شخصية يائير لبيد الذي خضع ملتطلبات بينيت، صاحب املقاعد السبعة، 
ورضي أن يعطيه منصب رئيس الوزراء سنتني في الفترة األولى للحكومة، وقد 

يضطر الليكود ملواجهة الواقع بعد أن يتم إقصاء نتنياهو.
يمكن أن يتصّرف »الليكود«، وهو صاحب حجم املقاعد األكبر بحرية أوسع، 
الحكومة  شكل  في  جوهرية  تغيرات  تحصل  وقــد  نتنياهو،  زعيمه  رحــل  إذا 
املواقع،  أفضل  في  والتمركز  التموضع  على  القادرة  الشخصية  لبيد،  بوجود 
وهو الذي استوعب السياسة اإلسرائيلية، وقرأ درس بن غوريون وطبقه على 
الصحافي  أنبياء إسرائيل، وهو  ب فيه من  لنفسه طريقا يطوَّ ليفتح  نتنياهو، 
ٍس انفعالي وبعاطفة صهيونية عارمة: »أنا صهيوني، 

َ
ف

َ
الذي كتب ذات يوم بن

وأعــتــقــد أن أي شــخــص يــعــيــش هــنــا يــجــب أن يــخــدم فـــي الــجــيــش، وأن يــدفــع 
االنــتــخــابــات، وأن يحفظ أغنية واحـــدة على األقــل  الــضــرائــب، وأن يــصــّوت فــي 
لشالوم حنوك«. وكان يجب أن يكمل قائال: وأن يساعد رئيس وزراء عجوزا 

على السقوط ليجلس مكانه.

محمد أبو رمان

تطلق مؤسسة فريدريش إيبرت األملانية، هذه األيام، فيلمًا توثيقيًا قصيرًا بمناسبة 
مـــرور عــشــرة أعــــوام عــلــى الــحــراك الشعبي فــي األردن، بــالــتــزامــن مــع أفــــالٍم توثق 
التطورات السياسية في أكثر من دولة عربية، وترصد ما آلت إليه األمور، والتطلعات 
الشعبية والسياسية نحو الديمقراطية والحرية. يتناول الفيلم األردني آراء محللني 
العام 2010،   من الحراك الشعبي في 

ً
وناشطني عديدين لجملة من األحــداث، بداية

مرورًا بحركة 24 آذار )حاولت محاكاة التجارب العربية، بخاصة في ميدان التحرير 
في مصر(، ثم تشكيل لجنة الحوار الوطني، ولجنة التعديالت الدستورية، والحقًا 
 إلى مظاهرات الدوار الرابع 2018، وما تخلل 

ً
االحتجاجات الشعبية املتتالية، وصوال

ه من جدال ونقاش سياسي بشان خريطة الطريق نحو اإلصالح والتغيير 
ّ
ذلك كل

السياسي. ما أشبه الليلة بالبارحة! فالنقاشات والحوارات هي نفسها، أردنّيًا، وال 
تختلف كثيرًا عما يدور اليوم في أروقة الدولة، استعدادًا إلطالق جولة جديدة من 
اإلصالح  نفسه، حتى أصبح مصطلح  املوضوع  في  الداخلية  السياسية  الحوارات 
السياسي، كما ذكر خبراء مشاركون في ندوة مركز الدراسات االستراتيجية )في 
الجامعة األردنية األسبوع املاضي( يثير االنزعاج في األوساط السياسية والشعبية، 
نا ما زلنا 

ّ
به واستبداله بمفهوم آخر، خشية من اإلقرار بأن

ّ
ويعمل ناشطون على تجن

ر الجميع 
ّ
ه يذك

ّ
ندور في املسارات ذاتها. أهمية ما يتضمنه فيلم فريدريش إيبرت أن

بما تّم خالل تلك الفترة، ويطرح أسئلة مهمة تستدعي املراجعة من الدولة والنخب 
إلطالق  الصحيحة  البداية  نقطة  أو  املفقودة،  الحلقة  عن  البحث  في  والسياسيني، 

مسار داخلي يخرج الجميع من نظرية الـTreadmill )السير في املكان نفسه(.
ال تغيب هذه األزمة عن بال امللك عبدالله الثاني نفسه الذي أشار، في لقائه، أخيرا، مع 
ب العودة بالنقاشات إلى املربع األول، واقترح 

ّ
نخبة من السياسيني، إلى ضرورة تجن

 عن ذلك تحديد النتائج واألهداف مسبقًا التي يسعى الجميع إليها، بمعنى: ما هي 
ً
بديال

صورة النظام السياسي التي نريد في السنوات املقبلة، ثم نعود إلى التخطيط بصورة 
ر األوراق النقاشية امللكية )طرحها امللك خالل 

ّ
معكوسة، في كيفية تحقيق ذلك. توف

 
ً
خمسة أعوام 2012 - 2017( مرجعًا مهمًا لتحقيق األهداف، فهي رسمت سقفًا مقبوال

من غالبية القوى السياسية والناشطني بتصّور نظام سياسي يقوم على حكوماٍت 
الــنــواب، ودولــة مدنية تحتكم  برملانيٍة تمثل األغلبية الحزبية والسياسية في مجلس 
إلى سيادة القانون ومفاهيم املواطنة وقيمها، وتطوير الجهاز اإلداري ليكون حياديًا 
قادرًا على حمل املعادلة السياسية الجديدة في مئوية الدولة الثانية. وبالضرورة، ثّمة 
ســؤال جوهري يطرح في الــنــدوات والنقاشات الحالية في عّمان: ملــاذا لم تتم ترجمة 
األوراق النقاشية خالل األعوام السابقة، وملاذا أضعنا تلك املدة من دون تطوير الحياة 
السياسية، بل سمحنا لألوضاع بالتراجع املخيف، الــذي بدا واضحًا خالل األزمــات 
األخيرة؟ هذه وتلك من النقاشات دفعت الخبراء والسياسيني، في ندوة مركز الدراسات 
االستراتيجية، إلى طرح سؤال آخر جدلي: أين أخطأنا؟ وملاذا لم ننجح في بناء نموذج 

سياسي يتجاوب مع املتغيرات الكبيرة ويعالج املشكالت ويواجه التحديات؟
 

ّ
ما سبق يقودنا إلى العوائق الحقيقية في وجه التغيير الديمقراطي املنشود، لعل

أبرزها وجود قوى داخل الدولة وخارجها نافذة وقوية، سياسيًا ومجتمعيًا، ما 
تــزال تخشى من اإلصــالح السياسي، واالعتراف في االختالفات املوجودة في 
في  للحوار  محطٍة  أي  عند  املتبادلة  الهواجس  اإلصالحية، وصعود  األولــويــات 
بناء  تتمثل في  أمــام مهمٍة رئيسيٍة وكبيرة  نا 

ّ
أن يعني  السياسي. ما  اإلصــالح 

التي  املشتركة  األرضية  حــول  الفاعلة  القوى  بني  والجوهري  الحقيقي  التوافق 
نريد أن نصل إليها وكيفية تحقيق ذلك. القفزة املطلوبة اليوم هي بناء »الصفقة 
الوطنية«، إن جاز التعبير، بني القوى املحافظة واأليديولوجية املختلفة في ترسيم 
سقوف التنازالت والتفاهمات والتوافقات؛ وتقديم الضمانات املتبادلة؛ وهو أمٌر 
قد يبدو لبعضهم تأخيرًا في قطار اإلصالح، لكن من ينظر إلى التجارب املصرية 
أّن الشكوك والهواجس حرفت املسارات، حتى  والتونسية وغيرها، سيكتشف 
ه ال يكفي أن نكون متوافقني على ضرورة تغيير الواقع، بل ما 

ّ
بعد الثورات، ألن

هو البديل، وما املسار اآلمن الذي علينا أن نسلكه لتحقيق ذلك؟

معركة »إخراج نتنياهو« أبراج الكرامة ترتفع

يائير لبيد نجم إسرائيل الجديد

الصفقة المطلوبة 
في »اإلصالح األردني«
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رفيق عبد السالم

يبدو املشهد العام في منطقتنا شديد التحّرك 
والــتــقــلــب فـــي عــــدة اتـــجـــاهـــات، بــمــا يــوحــي أن 
ــقــــّرت خـــــالل الـــســـنـــوات  ــتــ املـــعـــطـــيـــات الــــتــــي اســ
األخــيــرة في طريقها إلــى التغير السريع، ولم 
تــعــد تــقــوى عــلــى االســـتـــمـــرار، فــقــد جـــرت مياه 
كثيرة في النهر العربي وما حوله، على الرغم 
الــخــارجــي مــن جمود  مما يــبــدو على السطح 
واستمرار ظاهرْين. الكل يقف اليوم على أرٍض 
متحّركة تميد من تحت القدمني، ويبحث عن 
مساحٍة، ولو صغيرة، من االستقرار في مرحلة 
ــادة التموقع، أو  مــا بعد تــرامــب، بما يتيح إعـ
إعــــــادة االنـــتـــشـــار بــاملــصــطــلــح الــعــســكــري، في 
املــرحــلــة املــقــبــلــة. فـــجـــأة، تـــم رفـــع الــحــصــار عن 
ــر تــفــاهــمــات ســيــاســيــة ســريــعــة وغــيــر  قــطــر إثــ
مــتــوقــعــة بـــني الــــدوحــــة ودول الـــحـــصـــار، وقــد 
ــارات واملـــجـــامـــالت في  ــزيــ تــــوج ذلــــك بــتــبــادل الــ
مستويات عليا مع اثنتني من هذه الدول، بعد 
العناد واالشتراطات  ثالث سنوات ونيف من 
واألتـــراك  املصريون  املحاصرين.  من  املجحفة 
ــاٍت بـــــدأت  ــمــ ــاهــ ــفــ ــون الـــخـــطـــى نـــحـــو تــ ــرعــ ــســ يــ
مــحــتــشــمــة مـــن األجــــهــــزة االســتــخــبــاراتــيــة، ثم 
أخذت منحًى سياسيا مع زيارة وزير خارجية 
ــلــــو، الـــقـــاهـــرة. الـــريـــاض  تـــركـــيـــا، جـــاويـــش أوغــ
وأنـــقـــرة بــدأتــا تــقــاربــا محتشما بــعــد ســنــوات 
من الجفوة والقطيعة، خصوصا بعد  حادثة 
اغــتــيــال الــصــحــافــي جــمــال خــاشــقــجــي، وقــبــل 
ذلــك محاولة االنــقــالب على الرئيس أردوغـــان 
الفاشلة في صائفة 2016، كما تتجه الرياض 
إلـــى الــتــحــاور مــع طــهــران، بــتــوســط العراقيني 
ــتـــكـــاك  ــدة طـــويـــلـــة مــــن الــقــطــيــعــة واالحـ ــ بـــعـــد مـ
املباشر  وغير  املباشر  والسياسي   العسكري 
في أكثر من موقع في املنطقة وخصوصا في 

عمر كوش

بــعــد اكــتــمــال مــهــزلــة االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
السورية، باإلعالن عن فوز بشار األسد فيها 
يــطــاول مرحلة  الــســؤال  بــات   ،%95.1 بنسبة 
ما بعد هــذا »الــفــوز«، ومــاذا سيقدم لسورية 
ولـــلـــســـوريـــني بــعــد كـــل هــــذا الــــدمــــار الــكــارثــي 
الـــذي تسبب بــه؟ تــقــود أبــســط اإلجــابــات إلى 
اســتــشــراف أثـــر هـــذا الـــفـــوز عــلــى مـــا ســتــؤول 
إليه األمور في الوضع الداخلي، الذي يطاول 
معيشة السوريني في مناطق سيطرة النظام، 
والـــذي يشهد تــدهــورًا مــتــزايــدًا فــي األوضـــاع 
الجنوني  االرتــفــاع  للناس، في ظل  الحياتية 
ــيــــة، وانـــهـــيـــار ســعــر  ألســــعــــار املـــــــواد األســــاســ
صرف الليرة السورية أمام العمالت األجنبية 
وتـــدهـــور الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، وفـــقـــدان األمــــان 
واألمن، وتسلط املافيات واملليشيات وأجهزة 

األمن على حياة السوريني وسوى ذلك.
وبــــــداًل مـــن الــعــمــل عــلــى الــتــخــفــيــف مـــن ثقل 
مــعــانــاة الــســوريــني فــي الـــداخـــل، ســـارع وزيــر 
املــالــيــة فــي حكومة الــنــظــام، فــور اإلعـــالن عن 
فوز األسد بانتخاباته، إلى الكشف عن توّجه 
إلـــى تــعــديــل قــانــون ضــريــبــة الــدخــل، بذريعة 
الحّد من ظاهرة التهّرب الضريبي، ما ينذر 
بتصاعد الضغوط االقتصادية على غالبية 
الــــســــوريــــني مــــن أصــــحــــاب الــــدخــــل املــــحــــدود 

مالك ونوس

على غير عـــادة الــرؤســاء األمــيــركــيــني الــجــدد، 
بالرئيس  بايدن،  جوزيف  الرئيس  يتصل  لم 
املصري، عبد الفتاح السيسي، إال بعد أربعة 
أشهر من وصوله إلى البيت األبيض. ولو لم 
يــكــن الــســعــي إلـــى وقـــف الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي 
على غزة موضوع االتصال األول، ربما ملا كان 
فعلها بــايــدن. وعلى الــرغــم مــن الضغط الــذي 
ــدوان، والـــــذي كــــان مــوضــوع  ــعــ كــــان يــشــكــلــه الــ
االتصال الثاني الذي جاء بعد أيام من األول، 
إال أنـــه كـــان لــبــايــدن الــفــرصــة ليثير مــوضــوع 
ــفـــي مــع  ــاتـ ــهـ ــه الـ ــثـ ــقــــوق اإلنـــــســـــان فــــي حـــديـ حــ
السيسي، ما يوحي أنه موضوع ضاغط هو 
اآلخـــر، وقــد قـــّرر إثــارتــه بعد أن اتــبــع أسلوب 
الفترة، وهــو ما  تجاهل السيسي طــوال هــذه 
أعــطــى الــنــظــام املــصــري الــحــّريــة لــلــتــمــادي في 
انتهاك حقوق اإلنسان وتمديد حالة الطوارئ 
ثالثة أشهر أخرى، في إبريل/ نيسان املاضي.

وفي االتصال الذي أجراه بايدن مع السيسي، 
ــار(، شــدد  ــ ــايـــو/ أيــ فـــي 24 الــشــهــر املـــاضـــي )مـ
ــاء فــي ملف حقوق 

ّ
على »أهــمــيــة الــحــوار الــبــن

اإلنــســان فــي مــصــر«، مــا أعــطــى االنــطــبــاع عن 
جــّديــة الــرجــل للضغط مــن أجـــل حــلــه، ووقــف 
ــاول  ــطـ ــتــــي تـ ــة الــ ــوقـ ــبـ ــر املـــسـ ــيـ ــاكــــات غـ ــهــ ــتــ االنــ

اليمن ولبنان وســوريــة. مــا الــذي حــدث، حتى 
تتغير أو باألحرى تنقلب األمور بهذه السرعة، 
وتــحــل الــــزيــــارات واالبـــتـــســـامـــات واملــجــامــالت 
الدبلوماسية بعد هــذه السلسلة من الحروب 
الباردة والساخنة في مواقع كثيرة في املنطقة؟ 
هـــذه الــتــغــيــرات السريعة هــي جـــزء مــن مشهد 
بــكــثــرة التقلبات  دولــــي وإقــلــيــمــي عــــام، يتسم 
الصراع  اليوم خطوط  تبدو  إذ  واالنعطافات، 
التحّرك حتى  الــســواء شديدة  والتحالف على 
داخــــل الــحــلــف الـــواحـــد، خــالفــا لحقبة الــحــرب 
الـــبـــاردة الــتــي كــانــت خــطــوط الـــصـــراع إّبــانــهــا 
واضحة وشبه مستقرة. ال شيء مستقر اآلن، 
عدو اليوم ربما يصبح صديق الغد والعكس 
التوجهات  في  الحاصلة  التغييرات  صحيح. 
السياسية لدوٍل كثيرة في املنطقة هي نتيجة 
السنوات  املعطيات خــالل  تراكم مجموعة من 
األخــيــرة، ولكن العامل الحاسم في ذلــك يبقى 
إلــى صعود  أّدت  الــتــي  االنــتــخــابــات األميركية 
الديمقراطيني وسقوط ترامب. كان ذلك بمثابة 
 األرض من تحت أقـــدام املحور 

ّ
زلـــزال كبير هــز

 كان مفعول هذه 
ْ
املصري الخليجي أساسا، وإن

االنتخابات متفاوتا على الجهة املقابلة أيضا. 
األميركي،  بالرئيس  املــحــور  هــذا  عالقة  كانت 
ــر،  دونـــالـــد تـــرامـــب، تـــتـــجـــاوز، فـــي حــقــيــقــة األمــ
البيت األبيض،  التقليدي املعهود في  النطاق 
وتحولت إلى عالقة مرّكبة يتداخل فيها الطابع 
إطــاٍر  فــي  األيــديــولــوجــي،  الشخصي بالنفعي 
مــا يمكن تسميتها  بــني  الوثيق  التحالف  مــن 
الــيــمــيــنــيــة الـــعـــربـــيـــة والـــيـــمـــيـــنـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة 
 نزلت 

ً
املتطّرفة، فقد رأى هؤالء في ترامب نعمة

عليهم من السماء، ألنه، بكل بساطة، سيواجه 
ــران وحــلــفــاءهــا، وســيــكــســر شــوكــة اإلســـالم  ــ إيـ
السياسي نيابة عنهم، ولن تكون الديمقراطية، 
وال حـــقـــوق اإلنــــســــان فـــي كـــل األحــــــــوال، ضمن 

ــم، عــبــر تــحــمــيــلــهــم أعـــبـــاء ضــريــبــيــة  ــيـــرهـ وغـ
جديدة، وما يستتبعها من زيادة في أسعار 
ــــواد املــنــتــجــة محليًا واملــســتــوردة  الــســلــع واملـ
 عـــن أن تــعــديــل قــانــون 

ً
مـــن الــــخــــارج، فـــضـــال

ــار مـــحـــاوالت  ــ ضــريــبــة الـــدخـــل يـــدخـــل فـــي إطـ
النظام التنصل من مسؤولياته أمام تدهور 
وتحميلها  لــلــســوريــني،  املعيشية  ــــاع  األوضـ

إلى الذين ال يدفعون الضرائب.
ويــبــدو أن نــظــام األســـد غير قـــادر على تقديم 
أي شيء يمكنه أن ُيحّسن من أوضــاع الناس 
املستوى  على  سيطرته  مناطق  فــي  الخانقة 
املعاشي، كونه ال يملك املــوارد وال اإلرادة وال 
املقومات لتحقيق ذلك، فقد خسر معظم املوارد 
من نفط وغاز في منطقة الجزيرة السورية بعد 
أن سيطرت عليها »قوات سوريا الديمقراطية« 
تغريم  عــلــى  يعتمد  وراح  أمــيــركــيــة،  بــحــمــايــة 
السوريني وفرض األتاوات والضرائب عليهم. 
ــم أنـــه لــيــس مــن أولـــويـــات الــنــظــام األســد  واألهــ
تحسني أوضاع السوريني، وحتى املوالني من 
بينهم. لذلك لم يحمل خطاب األسد الذي رفع 
شعار »األمل بالعمل« في حملته االنتخابية، 
ر على إمكانية تجسيده 

ّ
الــفــوز، أي مؤش بعد 

لتحسني أوضــــاع الــســوريــني، حــيــث لــم يعلن 
العمل  لبداية مرحلة  أو برنامج  عن أي خطة 
 بالشتائم 

ً
من أجل ذلك، بل كان خطابه حافال

ــديــــدات ملـــعـــارضـــيـــه الــــســــوريــــني وغــيــر  ــهــ ــتــ والــ

في  وخصوصًا  السيسي،  عهد  في  املصريني 
السنوات األخــيــرة، غير أنــه بعد أيــام من هذا 
األميركية  الخارجية  وزارة  نشرت  االتــصــال، 
وثــائــق عــلــى مــوقــعــهــا عــلــى اإلنــتــرنــت، تظهر 
فيها أن إدارة بايدن أبقت على املبلغ السنوي 
املخصص للمساعدات العسكرية ملصر، وهو 
املليار دوالر، من دون نقصان. وهو  يتجاوز 
بِق 

ُ
أمر يدفع إلى استنتاج أن هذه اإلدارة لم ت

بيدها وسيلة للضغط على الحكومة املصرية 
من أجل البدء بذلك »الحوار البناء« الذي أشار 
إليه بايدن لتحسني واقع حقوق اإلنسان في 
تــقــريــر وزارة خارجيته  ــار  الــبــالد، والــــذي أشـ
الذي  العالم  في  اإلنــســان  السنوي عن حقوق 
صــدر، أواخـــر مـــارس/ آذار املــاضــي، إلــى أنها 

نتَهك في دول حليفة، منها مصر. 
ُ
ت

املتعاقبة  األميركية  اإلدارات  كانت  ما  دائمًا 
ــام مـــصـــر شـــــرط تـــحـــســـني أوضـــــاع  ــ ــ تـــضـــع أمـ
املــســاعــدات  قــبــل تسليمها  اإلنـــســـان  حــقــوق 
الــســنــويــة املـــقـــّررة لــهــا مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاقــات 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــــالل اإلسـ ــتـ ــ ــع االحـ كـــامـــب ديـــفـــيـــد مــ
ــكــــون الــقــســم  ــي مــــســــاعــــدات، عـــــــادة مــــا يــ ــ وهــ
األكـــبـــر مــنــهــا عـــتـــادًا حــربــيــًا، وقــســم أقـــل منه 
في املجال االقتصادي. غير أنها في النهاية 
الــواليــات  مصالح  أن  بحجة  إيــاهــا  تسلمها 
املــتــحــدة تقتضي ذلــــك، عــلــى الــرغــم مــن عــدم 

ــــرى، سيشفي  أجــنــدتــه أو أولـــويـــاتـــه. بــلــغــٍة أخـ
غــلــيــلــهــم مـــن كـــل مـــا يــكــرهــونــه فـــي تــوجــهــات 
ــا.  ــامــ ــبــــق بـــــــاراك أوبــ الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي األســ
ــدّوي واملــربــك، فــقــدت هذه  وبــســقــوط تــرامــب املــ
الــدول الغطاء السياسي الــذي كانت تخوض، 
تحت رايته، صراعاتها وتبني تحالفاتها، وقد 
كان ذلك متزامنا مع حالة اإلرهاق املتبادل التي 
ــت بجميع الــقــوى املــتــصــارعــة فــي املنطقة، 

ّ
حــل

ــى اإليــرانــيــني  مـــن املــصــريــني والـــســـعـــوديـــني إلــ
واألتراك والقطريني. الكل أصابه قليل أو كثير 
ــذا الـــصـــراع ومــخــلــفــاتــه. فتح  مـــن جـــراحـــات هــ
ــراع كــثــيــرة وفـــي كل  الــســعــوديــون جــبــهــات صــ
االتجاهات تقريبا، في اليمن ولبنان وسورية، 
وأخــرى مع إيــران وتركيا، واإلســالم السياسي 
والقائمة طويلة، ولكنها كانت، في محصلتها 
الــنــهــائــيــة، فــاشــلــة بــالــتــمــام والـــكـــمـــال. وهــكــذا 
البيت  فــي  التحّول  الــريــاض خطر  استشعرت 
األبيض، وما عساه يتولد عن ذلك من ارتداداٍت 
ثقيلة فــي مــلــف خــاشــقــجــي وحــقــوق اإلنــســان 
اليمن وغيره، فقفزت بسرعة نحو  وموضوع 

فك الحصار، ثم جّرت معها القاهرة.
اإليرانيون بدورهم أرهقهم حصار اقتصادي 
 على شّدته 

ً
ومــالــي  طــويــل، زاده تــرامــب شـــدة

في  النشطة  تدخالتهم   واستنزفت  السابقة، 
سورية ولبنان واليمن وأفغانستان والقائمة 
طــويــلــة. ولـــذلـــك بـــاتـــوا يــرغــبــون فـــي شــــيء من 
وأنــقــرة  والخليجيني.  السعودية  مــع  التهدئة 
ــــرى أنهكتها كــثــرة خــطــوط الــصــراع  هــي األخـ
واالســــتــــهــــداف، مـــن جــمــاعــة غـــولـــن ومــخــلــفــات 
االنـــقـــالب الــفــاشــل واألكـــــــراد فـــي الــــداخــــل، إلــى 
ملفات  سورية وأذربيجان وليبيا والصومال 
ــك كـــلـــه مـــلـــف شـــرق  ــ وغـــيـــرهـــا، واألثــــقــــل مــــن ذلـ
املــتــوســط وصــراعــاتــه الــســاخــنــة حـــول الطاقة 
التي وضعتهم في احتكاك عسكري مباشر مع 

السوريني، وفق منطقه  السوريني. وقّسم فيه 
أن  إلــى »وطنيني« و»خــونــة«، معلنًا  الفاشي، 
املــرحــلــة الــجــديــدة هـــي الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة 
»الــخــونــة«، و»الــثــيــران« »املــرتــزقــة«، و»فــاقــدي 
ــر  ــواز ســفــر ســـــــوري«، األمـ ــ الـــشـــرف حــامــلــي جـ
الــذي يشي بأن النظام لن يختلف تعامله مع 
السوريني، ولن يحيد أبدا عن النهج اإلقصائي 
والـــــدمـــــوي الــــــذي بــــــدأه مـــنـــذ انــــطــــالق الـــثـــورة 
السورية منتصف مارس/ آذار 2011، وأفضى 
إلى قتل أكثر من نصف مليون سوري، وتدمير 
مــعــظــم حـــواضـــر ســــوريــــة، وتــشــريــد أكـــثـــر من 

نصف شعبها.
الــســوري الحالي  الــوضــع  وفـــي ظــل معطيات 
الــجــمــود عليه وســـط تــوازنــات  الـــذي يسيطر 
القوى املسيطرة على األرض، بفضل داعميها 
الدوليني واإلقليميني، فإن بقاء املشهد من دون 
تطورات كبيرة ال ينفي أنه غير مرشح للتغير 
فـــي بــعــض املـــنـــاطـــق، خــصــوصــا فـــي الــشــمــال 
السوري، نظرًا إلى إمكانية وجود ديناميات 
لــلــتــغــيــر فــيــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لــيــس من 
املرّجح أن تحدث تطورات، في املدى املنظور، 
بــاتــجــاه حــســم عــســكــري لــصــالــح الــنــظــام، وال 
 سياسي للقضية السورية. 

ّ
باتجاه إيجاد حل

وبــالــتــالــي لـــن يــؤثــر فـــوز األســــد عــلــى الــواقــع 
الـــســـوري املــقــســم بـــني مــنــاطــق ســلــطــات األمـــر 
الواقع الثالث، بما فيها سلطة النظام. كما أن 

كان  أحــيــاٍن  وفــي  للشروط.  القاهرة  انصياع 
ــع جـــزء مــن تــلــك املـــســـاعـــدات، فــتــرة، ثم 

َ
ُيــقــتــط

م جميعها، هكذا حسب 
َّ
في فترة أخــرى تسل

وتشّددهم  اإلدارات  تلك  فــي  الفاعلني  أهـــواء 
فـــي مـــوضـــوع الــــشــــروط املـــفـــروضـــة. غــيــر أن 
في  الفشل  تحصد  اإلدارات  تلك  أن  املــالحــظ 
 مصر على تحسني حال حقوق 

ّ
جهدها لحث

اإلنسان. وعلى العكس تمامًا، ذكرت تقارير 
ض مصالح  قـــوَّ السيسي  نــظــام  أن  أمــيــركــيــة 
باتباعه  أحيان كثيرة،  املتحدة في  الواليات 
سياسة عدائية داخل املجتمع املصري، تدفع 
بعض الجهات إلى أن تصبح أكثر راديكالية، 

ما يهّدد استقرار مصر واملنطقة. 
الــســيــســي،  بـــايـــدن مـــع  تـــواصـــل  بــعــد أن  اآلن، 
كــــان هــنــالــك الــكــثــيــر لــكــي يــفــعــلــه، وهــــو الـــذي 
أبــكــر فــي اإلفــصــاح عــن موقفه تــجــاه السيسي 
وانتهاك نظامه حقوق اإلنسان، وعندما تأخر 
عــادة  املــصــري، على غير  بالرئيس  باالتصال 
الـــرؤســـاء األمــيــركــيــني الــجــدد. كــذلــك كـــان عليه 
أن يترجم هــذه املواقف إلــى سياسة عبر ربط 
فسح املــســاعــدات املــقــّررة مــع ملــس الــتــطــور في 
حقوق اإلنسان، من قبيل وقف العمل بقانون 
الــطــوارئ الــذي يمّدد حالة الــطــوارئ كل ثالثة 
أشــهــر، والــتــغــيــيــب الــقــســري داخــــل املعتقالت، 
ووقف التعذيب الذي عادة ما يؤدي إلى وفيات 

اليونانيني، ومــن ورائــهــم األوروبــيــني، يضاف 
إلى ذلك العالقة املتوترة مع اإلدارة األميركية 
الجديدة، على خلفية ما سميت مجازر األرمن. 
القاهرة هي األخــرى مثخنة بجراح معركتها 
الداخلية، بعد انقالب 2013 وضغط املجموعات 
املسلحة جنوب سيناء، واألخطر من ذلك ملف 
الــنــيــل، شــريــان حــيــاة وقـــوت املــصــريــني )مصر 
هــبــة الــنــيــل كــمــا يــقــال(، يــضــاف إلـــى ذلـــك ملف 
الـــذي بنت فيه رهــانــات خاطئة، بسبب  ليبيا 
تحالفها مــع حفتر الـــذي تــم طـــرده مــن الغرب 
يحاول  إزاء وضــع متحّرك،  هنا  الليبي. نحن 
أمكن.  مــا  التقليل مــن خــســائــره  فيه بعضهم  
وآخرون يحاولون تعزيز مكاسبهم في ميزان 
قوى متحّرك. ربما الطرف الوحيد الــذي قطع 
الــشــك فــي أجــــواء الــغــمــوض هــو أبــوظــبــي التي 
حسمت أمرها باتجاه التحالف مع إسرائيل، 
باعتبارها أقــرب طريق إلى قلب واشنطن، ثم 
لحماية نفسها من كل العواصف واالرتــدادات 

من الصعب حدوث اختراق في مواقف الدول 
والقوى املتدخلة في الشأن السوري، حيث إن 
الروسي واإليراني والصيني  الدعم  استمرار 
لبشار األسد دفعه إلى عدم االكتراث بمواقف 
الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا وفرنسا 
السخرية من  أن يتمادى في  وإيطاليا، وإلــى 
بيان وزراء خارجيتها الذي وصف انتخابات 
ــيـــة«  ــة بــــأنــــهــــا »غــــيــــر شـــرعـ ــيــ ــاســ ــرئــ األســــــــد الــ
ــة«، و»لـــيـــســـت انـــتـــخـــابـــات حــــــّرة وال  و»مــــزيــــفــ
نزيهة«، وإلى التبجح في الرد عليهم بالقول 
»قيمة آرائكم صفر، وقيمتكم عشرة أصفار«. 

ــان دعــم الــســاســة الــروس  وال يغيب عــن األذهــ

بــني املــســاجــني، عـــالوة على الــوفــيــات الناجمة 
عن ظروف االحتجاز السيئة وحرمان الطبابة. 
العرفي ووقـــف سياسة  التوقيف  إلــغــاء  كــذلــك 
اإلعــدامــات الجماعية وإطــالق ســراح السجناء 
أصل  مــن  أميركيون  بينهم  ومــن  السياسيني، 
ــع قــضــيــتــهــم. كــذلــك  ــرامـــب مـ ــاون تـ ــهـ مـــصـــري تـ
الحكومية  غير  للمنظمات  الضمانات  إعطاء 
املــدنــي،  اإلنــســان واملجتمع  ومنظمات حــقــوق 

أنهم  أبوظبي  حكام  يتصّور  حيث  املحتملة، 
وضعوا أنفسهم في مأمن، بالتحاقهم العلني 
التوصيف  إلــى  األقــــرب  الصهيوني.  بالحلف 
ملــا يــجــري فــي املنطقة أنــهــا خــطــوات تكتيكية 
تغييرا  بالضرورة  وليس  التفافية،  وحــركــات 
لــلــدول. لكن ما  الــســلــوك السياسي  نوعيا فــي 
جــرى ويــجــري على األرض ال يجب أن يخفي 
املحور  أن  ومنها  املهمة،  الحقائق  عنا بعض 
ى ضــربــات موجعة 

ّ
املــصــري الخليجي قــد تلق

ــــرب إلــى  فــي أكــثــر مــن مــوقــع فــي املــنــطــقــة، واألقـ
القول إنه خسر بالنقاط ولم ينجح في تحقيق 
شيء يذكر من أهدافه. .. صمدت الدوحة، بقيت 
تركيا خصما عنيدا، خليفة حفتر اندحر من 
الديمقراطية  اإلســالمــيــة  الــحــالــة  ليبيا،  غـــرب 
ثبتت في تونس واملغرب وماليزيا وباكستان، 
وانتعش خــط املقاومة بعد حــرب غــزة أخيرا. 
ولذلك كان هذا املحور األكثر ضررا ووجعا من 
سقوط ترامب. الخالصة هنا، ليس مهما جدا 
معرفة ما إذا كانت هناك نيات طيبة أو خبيثة 
خلف هــذه املصالحات، ألن سلوك الــدول، كما 
األفــــــراد، ال ُيـــقـــرأ فـــي نــهــايــة املـــطـــاف مـــن خــالل 
السرائر(،   )الله وحــده يتولى  الخفية  الــدوافــع 
بل من خالل النتائج والتفاعالت على األرض. 
مــا هــو واضـــح أنــهــا خــطــوات تكتيكية، وربما 
مـــؤقـــتـــة، المـــتـــصـــاص مـــوجـــة ســـقـــوط تـــرامـــب، 
ولكنها مــع ذلـــك تظل خــطــوات مهمة، ألن من 
بني ثمارها تخفيف منسوب الضغط، وعودة 
األمــور، في الحد األدنــى، إلى مجراها السابق 
)ما قبل الربيع العربي(. بيد أنه يتوجب لفت 
االنــتــبــاه إلـــى أن مــا هــو تكتيكي ومـــنـــاور في 
سلوك الدول يمكن أن يتحّول إلى استراتيجي، 
الــتــســويــات  ــد  ــوائــ فــ أن  فـــعـــال  اســـتـــشـــعـــرت  إذا 

 وأكثر نفعا للجميع.
ً
والتفاهمات أقل كلفة

)كاتب ووزير تونسي سابق(

لــفــوز األســـد فــي انــتــخــابــاتــه، كــونــه يــوفــر لهم 
ــم الـــعـــســـكـــري فــي  ــ ــــودهـ ــتــــمــــرار وجـ حـــّجـــة الســ
الطولى فيها،  اليد  سورية وبقائهم أصحاب 
لالستمرار  لهم  سياسية  حّجة  أيضًا  ــر 

ّ
ويــوف

ــة،  ــيــ ــدولــ ــل الــ ــافــ ــحــ فـــــي الــــــدفــــــاع عــــنــــه أمــــــــام املــ
ولتوظيفه في سياق مساعيهم من أجل تعويم 
الــنــظــام عــربــيــًا ودولـــيـــًا، لــكــنــه لــن يــفــضــي إلــى 
مساعدته للخالص من أزماته، بالنظر إلى أن 
أي مساعدات اقتصادية له من أي جهة كانت 
ســتــصــطــدم بــقــانــون قــيــصــر األمـــيـــركـــي، الـــذي 
السياسي.  الحل  في  النظام  بانخراط  رهنها 
وبالتالي، ما يسعى الروس إليه من مكاسب 
واستثمارات في عملية إعادة اإلعمار ستبقى 
بالتسوية  مرتبطة  كونها   ،

ً
مستحيلة  

ً
مهمة

السياسية، لذا عليهم التفكير خارج تمنياته 
التي يرغبون في تنفيذها. في  ومخططاتهم 
رات على تغير مواقف الواليات 

ّ
املقابل، ال مؤش

املــتــحــدة ودول الــغــرب األوروبــــي حــيــال نظام 
األســد ونتائجها.  انتخابات  األســد ورفضها 
وبــالــتــالــي، لــن يشكل فــوز األســـد بانتخاباته 
أي حــافــز نــحــو حـــدوث تــغــيــرات فــي التعامل 
مع القضية السورية على مختلف املستويات 
الــداخــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، األمــــر الــذي 
ينذر باستمرار األوضاع املأساوية، واستمرار 
ت بسورية والسوريني. 

ّ
تفاقم الكارثة التي أمل

)كاتب سوري(

ــل الـــعـــودة للعمل بــشــكــل شــرعــي وحــر.  مــن أجـ
بعد إعالن فوزه في االنتخابات، ذكرت صحف 
غــربــيــة رئــيــســيــة، ومــنــظــمــات حـــقـــوق إنـــســـان، 
أواخــــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، أن 
قضية انتهاك حقوق اإلنسان في مصر ستكون 
ــه الــجــديــدة،  ــ ــ اخــتــبــارًا حقيقيًا لــبــايــدن وإدارتـ
ية هذه اإلدارة في التعامل  د مدى جدِّ وستحدِّ
مــع هــذه القضية. وكتبت إحــدى الصحف أنه 
حان الوقت لوضع حدٍّ للكذبة التي تتحدث عن 
أن نظام السيسي أداة دعم االستقرار الرئيسية 
فــي الــشــرق األوســـط، فــي حــني أنــه ُيبقي نفسه 
فــي الــســلــطــة، عــبــر أســالــيــب اســتــبــداديــة تفاقم 
 حملة 

ُّ
ــكـــالت. يــومــهــا كــــان الـــنـــظـــام يـــشـــن املـــشـ

اعتقاالت بحق نشطاء حقوق إنسان وصفتها 
الـــصـــحـــف بـــأنـــهـــا »هــــجــــوم شــــامــــل« عـــلـــى تلك 
املــدنــي. ومــع أن هذا  املنظمات وعلى املجتمع 
الــهــجــوم الــشــامــل لــم يــتــوقــف مــنــذ املــجــزرة في 
ميدان رابعة العدوية في أغسطس/ آب 2013، 
ــا تــالهــا مـــن انــتــهــاكــات مــســتــمــرة، يخطط  ومــ
بايدن لصرف كامل املساعدات ملصر، متناسيًا 
ما كان يلهج به تجاه نظامها، ربما لكي يثبت 
ــان  ــقـــوق اإلنـــسـ لــتــلــك الـــصـــحـــف وملـــنـــظـــمـــات حـ
الدولية أنه فشل في االختبار الــذي كان حريًا 

به السعي إلى النجاح فيه.
)كاتب سوري(

الوضع العربي بين المصالحات والمناورات

ما بعد فوز األسد في انتخاباته

التفاتة بايدن إلى حقوق اإلنسان في مصر

تغييرات في 
التوجهات السياسية 

لدوٍل كثيرة نتيجة 
تراكم مجموعة من 

المعطيات

نظام األسد غير قادر 
على تقديم أي شيء 

يمكنه أن يُحّسن من 
أوضاع الناس الخانقة

ذكرت تقارير أميركية 
أن نظام السيسي 

ض مصالح الواليات  قوَّ
المتحدة باتباعه 

سياسة عدائية داخل 
المجتمع المصري

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
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  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
االقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السالم   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Sunday 6 June 2021
األحد 6 يونيو/ حزيران 2021 م  25  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2470  السنة السابعة


