
سميرة المسالمة

خدمات  أكــراد  مسؤولني  تصريحات  تقّدم 
مـــجـــانـــيـــة لـــطـــرفـــني مــتــخــاصــمــني )الـــنـــظـــام 
الــســوري وتــركــيــا(، مــن دون أي رســالــة إلى 
الـــداخـــل الـــكـــردي بــشــكــل خــــاص، والــســوري 
بشكل عام، توحي بقرب حل شامل للصراع 
في سورية، أو حتى في مناطقهم على أقل 
تقدير، فــاألكــراد إمــا تحت عــبء الــحــرب، أو 
حديثني  فمن  السوري،  للنظام  االستسالم 
على مستويني مختلفني، أحدهما للقيادي 
املــؤســس فــي حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
جميل بــايــق، فــي »الــنــهــار الــعــربــي« نهاية 
الــشــهــر املــاضــي )أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول(، 
ــوم، بـــدايـــة  ــ ــيـ ــ واآلخــــــــر مــــع قــــنــــاة روســــيــــا الـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، لعضو 
االتحاد  لحزب  املشتركة  الرئاسية  الهيئة 
الديمقراطي في سورية، ألدار خليل، يمكن 
اســـتـــخـــالص أنـــهـــمـــا يـــعـــبـــران عــــن تــطــابــق 
الرأي بينهما، سواء لجهة االنفتاح وعمق 
العالقة مع النظام، أو لجهة الحل للمسألة 
الكردية من بوابة الحكم الذاتي الذي طالب 

.
ً
به األول، وشرحه الثاني مفصال

وتأتي التصريحات في موقع جيد للنظام 
الــســوري، فهي نـــداء لــه أنــه حــان الــوقــت أن 
مناطق  في  علمه  ويرفع  مكانته،  يستعيد 
ـــه الــوحــيــد الــقــادر على 

ّ
اإلدارة الــذاتــيــة، ألن

حــمــايــتــهــا مـــن أي تـــهـــديـــٍد خــــارجــــي، وهــو 
 الــرهــان 

ّ
 ضمني يــقــدم للنظام بـــأن

ٌ
اعــتــراف

عــلــى الــحــمــايــة األمــيــركــيــة لــلــقــوات الــكــرديــة 

وائل نجم

يعيش لبنان، منذ فترة ليست قليلة، على 
خــط الـــــزالزل اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، ويــدفــع 
بات في السياسة 

ّ
ثمن صراع املحاور والتقل

الدولية، وقد أّدى ذلك إلى انقسام عمودي 
 تقدير، 

ّ
فــي الــبــلــد مــنــذ عـــام 2005 عــلــى أقـــل

وتكّرس هذا االنقسام يومًا بعد يوم، فوجد 
عني على محورين 

ّ
اللبنانيون أنفسهم موز

أســاســيــني مــن مــحــاور الــصــراع والتنافس 
الــقــائــم فـــي املــنــطــقــة وعــلــيــهــا. مــحــور يــضــّم 
الــــــدول املــنــضــويــة فـــي مـــا ُيـــعـــرف بــمــحــور 
املــقــاومــة واملــمــانــعــة، وهـــي إيــــران والــنــظــام 
في سورية وبعض التنظيمات املحلية في 
بــعــض األقــطــار الــعــربــيــة، كــالــعــراق ولبنان 
واليمن. ومحور آخر يضّم ما ُيعرف بدول 
االعتدال، وهي السعودية واإلمارات ومصر 
ودول أخرى، وله حلفاء أو أتباع أو مؤيدون 
لبنان.  ومنها  العربية،  األقــطــار  فــي بعص 
وقد فاقم هذا االنقسام اللبناني العمودي 
من األزمة اللبنانية السياسية التي بلغت، 
في بعض األحيان، مبلغًا كاد ينزلق بالبلد 
األهلية، كما  الفوضى والحرب  أتــون  نحو 
ــل أكــثــر مــن مـــّرة الحلول واالنــتــخــابــات، 

ّ
عــط

كــمــا فـــي انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة في 
رئاسة  منصب  شغور  وكذلك   ،2008 العام 
الجمهورية حوالي عامني ونصف )2014-
2016(، وكذلك تأجيل االنتخابات النيابية 
ــه مــّرتــني 

ّ
والــتــمــديــد للمجلس الــنــيــابــي، أقــل

لدورة انتخابية واحدة.
يعاني لبنان اليوم من أزمة سياسية حاّدة، 
ل في ضعف الحكومات وهيمنة القوى 

ّ
تتمث

ــا، وهـــو مــا يعكس  ــرارهـ الــســيــاســيــة عــلــى قـ
ضعف الدولة وانكماشها وتراجعها؛ ومن 
عـــدم قــــدرٍة عــلــى ضــبــط حــــدوده، خصوصًا 
 أنواع 

ّ
ها مشّرعة على كل

ّ
مع سورية، إذ أن

ــن تــســيــيــس الـــقـــضـــاء بشكل  الــتــهــريــب؛ ومــ
فاضح، إذ تتهم القوى السياسية املهيمنة 
عــلــى قـــــرار الــبــلــد بــعــضــهــا بــشــكــل صــريــح 
بـــالـــتـــدخـــل فــــي عـــمـــل الـــقـــضـــاء وبــتــوجــيــهــه 
وتسييسه. ويعاني لبنان أيضًا من تراجع 
الدولية والعربية به، فهو بات محل  الثقة 

أبو القاسم علي الربو

 أّدت الى 
ٌ
بــرزت فــي ليبيا، أخــيــرًا، أحـــداث

زيادة تعقيد املشهد السياسي في البالد، 
وفــرضــت نفسها عــلــى واقـــع يــعــانــي منه 
ــن  الــتــحــالــفــات والـــتـــجـــاذبـــات،  الــكــثــيــر مــ
وهي أحــداث ارتبطت، بطريقة أو أخرى، 
بــاقــتــراب مــوعــد االنــتــخــاب املـــأمـــول، ولــم 
تــتــرك فــرصــة لــحــســن الــنــيــة لــتــفــســيــرهــا، 
ــيـــه، والـــشـــخـــوص  ــــذي تـــمـــت فـ فـــالـــوقـــت الــ
ــا عــلــى  ــهــ ــاهــ ــجــ ــي اتــ ــ ــن يــــدفــــعــــون فــ ــ ــذيــ ــ الــ
مختلف األصعدة، ترسم أكثر من إشارة 
اســتــفــهــام. فــمــنــذ تــســلــم حــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة مــســؤولــيــاتــهــا، شــهــدت معظم 
الغربية، هدوءًا  الليبية، خصوصًا  املــدن 
النفوذ  مناطق  ّسمت 

ُ
ق إذ  مسبوق،  غير 

 طرٍف 
ّ

كل والتزم  النافذة،  املليشيات  بني 
ــه، بــل أصــبــحــت هــذه  بنصيبه ورضــــي بـ
األطراف تتعاون في ما بينها بما يخدم 
مــصــالــحــهــا، وانـــعـــكـــس ذلــــك عــلــى حــيــاة 
الــذي أصبح غير مباٍل  البسيط  املــواطــن 
بــمــن يــحــكــم أو يــســيــطــر عــلــى مــنــطــقــتــه، 
بــاألمــان، حتى وإن كان  أنــه يشعر  طاملا 
نسبيًا. تغير األمــر مع اقــتــراب موعد 24 
هذه  خرجت  إذ  األول،  كــانــون  ديسمبر/ 
املــلــيــشــيــات مـــن قــمــقــمــهــا، مــعــلــنــة انــتــهــاء 
فترة سباتها الصيفي،  لتشهد العاصمة 
طــرابــلــس واملــنــاطــق املـــجـــاورة لــهــا كثيرًا 
من مشاهد االشتباكات في ما بني هذه 
املجموعات املسلحة، مناوشاٍت لم يسلم 
اللواء  العاصمة،  منطقة  آمــر  منها حتى 
ــبـــاســـط مــــــــروان، والـــــــذي حـــاولـــت  عـــبـــد الـ
منزله،  مــن  اخــتــطــافــه  مسلحة  مجموعة 
ــهــا كـــامـــيـــرات املـــراقـــبـــة 

ّ
فــــي عــمــلــيــة بــيــنــت

وتداولتها معظم صفحات التواصل، فقد 
أظهرت اقتحام مجموعة مسلحة ترتدي 
استطاع  ــه 

ّ
لــكــن مــنــزلــه،  مــالبــس عسكرية 

ــروان الــلــواء  ــ ــــالت مــنــهــا، وقـــد اتــهــم مـ اإلفـ
444 قتال بتكليف عناصر مسلحة تابعة 
منّددًا  عليه،  للقبض  منزله  باقتحام  لــه 

باقتحام حرمة املنزل وترويع األسرة. 
وفي مدينة الزاوية القريبة من العاصمة 
بــاألســلــحــة  اشـــتـــبـــاكـــاٌت  دارت  طـــرابـــلـــس 
املدينة  والثقيلة، وسط شــوارع  الخفيفة 
ــــوال الــلــيــل،  ــا،  ظــلــت مــشــتــعــلــة طـ ــهـ ــتـ وأزقـ
ــراف  ــ ــد مــــن أطــ ــ وكــــالــــعــــادة لــــم يـــصـــب أحــ
املـــلـــيـــشـــيـــات، وكــــانــــت مــعــظــم اإلصــــابــــات 
مــن نصيب املــواطــن الــذي ساقته األقــدار 
ليكون في املكان الخطأ، في الوقت الخطأ 

وسط مناطق االشتباكات.
أمـــا الــحــكــومــة، والــتــي كــانــت ســمــنــًا على 
إذ جـــرت دعــوة  فــجــأة،  عــســل، فانقسمت 
إلى  الشرقية  املنطقة  مــن  املــســؤولــني   

ّ
كــل

في  الحكومة واالجــتــمــاع  مــن  االنسحاب 
املنطقة  بتهميش  ذلــك  مبّررين  بنغازي، 
التي  السمجة  األســطــوانــة  تلك  الشرقية، 
 الليبيون سماعها، بمن فيهم كثيرون 

ّ
مل

أنفسهم،  الشرقية  املنطقة  مــواطــنــي  مــن 
البقاء  املسؤولون جميعهم  وقــّرر هــؤالء 
آخــر؛  إشــعــار  حتى  الشرقية  املنطقة  فــي 
 الــراســخــون فــي علم 

ّ
إشــعــار ال يعرفه إال

ــــل أروقـــــة الــحــكــومــة، وســـّر  ــــدور داخـ مـــا يـ
مــا ُيــحــاك بــني أطــرافــهــا. انــســحــاب اقــتــرن 
ظاهرها  إعالمية،  وتراشقات  بمناكفات 
وباطنها  على حقوقه،  املــواطــن  حــصــول 
مــصــالــح  عـــلـــى  واخــــتــــالف  أدوار  ــبــــادل  تــ
اقـــتـــراب موعد  شخصية ضــيــقــة، ســاهــم 
االنتخابات في إذكاء نارها، فكلما اقترب 

سمير حمدي

عـــــــاد الـــــخـــــالف الـــــجـــــزائـــــري املــــغــــربــــي إلــــى 
بداية  متسارع،  بشكل  وتصاعد  الواجهة، 
ــــن قـــطـــع الــــعــــالقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــني  مـ
الــبــلــديــن، ومــــرورا بــتــوقــف ضــخ الــغــاز عبر 
أنـــبـــوب املـــغـــرب الــعــربــي الــــذي يــنــقــل الــغــاز 
الــــجــــزائــــري نـــحـــو أوروبـــــــــا عـــبـــر األراضــــــي 
املـــغـــربـــيـــة، ووصــــــوال إلــــى إعـــــالن الــرئــاســة 
الجزائرية عن مقتل ثالثة من مواطنيها في 

قصف مغربي وصفته بالهمجي.
هـــكـــذا تـــتـــطـــّور األحـــــــداث نــحــو األســــــوأ في 
املغرب  في  الكبيرين  الجارين  بني  العالقة 
الذي  التوتر  من  بمزيد  ما يوحي  العربي، 
ستكون له آثاره على كل املنطقة، ويدفعها 
نحو مزيد من األزمات، وهي التي لم تعرف 

الهدوء منذ بداية سنوات االستقالل.
ــدول املــغــاربــيــة،  ــ وبــمــتــابــعــة الــعــالقــة بـــني الـ
ومنذ استقالل أول دولة منها )ليبيا 1951( 
ــة )الـــجـــزائـــر 1962(، تــالحــظ  ــ إلــــى آخــــر دولـ
املتصلة، حيث  واألزمـــات  التوتر  مــن  حالة 
كـــانـــت عـــالقـــات ُحـــســـن الــــجــــوار االســتــثــنــاء 
الجزائر  اســتــقــالل  فبعد  الــقــاعــدة،  وليست 
املغرب  وبــني  بينها  اندلعت  قليلة،  بأشهر 
ــرب الــــرمــــال(.  ــ ــاة حـ ــّمــ ــرب قـــصـــيـــرة )املــــســ ــ حـ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــوقــيــع اتـــفـــاق ســـالم بني 
الطرفني، إال أن مفاعيل تلك الحرب ما زالت 
مؤثرة، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية 
الجزائري، رمطان لعمامرة. وألن محور أي 
يتحقق  أن  يمكن  ال  تعاون مغاربي شامل 
القول  فيمكن  بتوافق جــزائــري مغربي،  إال 
إلــى أجــل غير  قا 

ّ
إن هــذا الحلم سيظل معل

مسمى. 
ــغــــرب  ــــني الــــجــــزائــــر واملــ ظـــلـــت الــــعــــالقــــات بـ
ــانــــت الــــحــــدود الـــبـــّريـــة  مــــحــــدودة جــــــدا، وكــ
مغلقة بينهما منذ سنة 1994، والتبادالت 
ــة، عــــدا  ــعــــدمــ ــنــ ــــون مــ ــكـ ــ ــاد تـ ــ ــكـ ــ الــــتــــجــــاريــــة تـ
عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب. وبـــإلـــغـــاء اتــــفــــاق نــقــل 
ــزائـــري عــبــر األنــــبــــوب املــغــربــي،  ــاز الـــجـ ــغـ الـ
تكون أكبر الشراكات االقتصادية وأكبرها 
إليها  أضفنا  وإذا  انتهت،  قد  البلدين  بني 
محاوالت التصعيد الحدودي يكون مشهد 
الــعــالقــات املــتــوتــرة بــني الــبــلــديــن قــد وصــل 
إلــى مـــداه األقــصــى. ومــن الصعب الحديث 
عــن خــفــض الــتــوتــر بــني نــظــامــني يــتــوارثــان 
األزمة منذ بدايتها، بل تحولت إلى مصدر 
للتعبئة الوطنية والتجييش الداخلي ضد 

عدو خارجي، هو الجار القريب.
الــدول املغاربية عن سياق  ال تخرج باقي 
األزمــــات الــشــامــلــة نفسها، حــيــث مــا زالــت 
لــيــبــيــا تــبــحــث عـــن تـــوازنـــاتـــهـــا الــداخــلــيــة، 
الــحــرب األهلية  إيــقــاف  مــن  ومـــا تفترضه 
واملرتزقة، وهو  املليشيات  وإنــهــاء وجــود 
ما يحتاج إلى بعض الزمن ليتحقق. وهذا 
البلد الــذي شهد تــدخــالٍت من دول شتى، 

 .
ً
الحليفة لهم مشكوٌك به حاليًا ومستقبال

وهــي تخدم تركيا، ألنها تصادق على كل 
ما تتهم به القوات الكردية في سورية من 
تبعيتها ألجندة حزب العمال الكردستاني 
وبالتالي  ومصالحه،  »إرهــابــيــًا«  املصنف 
مشروعية حربها وتدخلها واقتحام قواتها 
لــعــمــق األراضـــــي الــســوريــة، وفـــق مــا تنص 
عليه اتفاقية أضنة األمنية السرية املوقعة 
في عهد الرئيس الراحل حافظ األسد، عام 
1998، حماية ألمنها ومصالحها. والحديث 
عن شروط استباقية من خليل للحوار مع 
نظام األسد يأتي من باب إنعاش التفاعل 
اإلعــالمــي لــيــس أكــثــر، ألنـــه حــديــث يستبق 
موافقة النظام على حوارهم بوصفهم طرفًا 
 الــصــراع فــي ســوريــة، 

ّ
ثالثًا فــي عملية حــل

في وقٍت ينكر فيه النظام وجود طرف ثاٍن 
معارض له، على الرغم من القرارات األممية 
ــفـــاوض لــقــوى  ــتـ الـــتـــي تــمــنــح وفــــد هــيــئــة الـ
الــثــورة واملــعــارضــة الــســوريــة هــذه الصفة، 
وقد أرغم على الجلوس معها طرفًا مساويًا 
لــه فــي اجــتــمــاعــات اللجنة الــدســتــوريــة في 
 النظام الذي يرفض التعاطي 

ّ
جنيف، أي أن

مــع قــضــايــا دســتــوريــة تــحــّدد شــكــل الــدولــة 
تحت الضغط الدولي لن تعنيه تصريحات 
الــحــوار معه مقترنة بشروط  ورغــبــات فــي 

ليعلن موافقته عليها.
بمغريات  الشروط  تدعيم  الرغم من  وعلى 
حــيــويــة لــلــنــظــام بــفــض االتـــفـــاقـــات املــوقــعــة 
مــع الــقــوى الــغــربــيــة بشكل تــدريــجــي، وهــو 
وزيــر خارجية  أن يحقق مطالب  يمكن  مــا 

لــلــســيــطــرة الــتــركــيــة، وبــعــدهــا ســـري كانيه 
على الطريقة ذاتها، ومن دون أن ننسى أن 
تآكل حصة الــقــوات الكردية في ديــر الــزور 
كـــان نتيجة الــعــمــلــيــة الــتــي نــفــذهــا الــنــظــام 
ــفـــرات، أي أن  مــع الـــقـــوات الــروســيــة غـــرب الـ
األســد  نظام  لقنها  التي  السابقة  الـــدروس 
 النظام لن 

ّ
للقيادات الكردية لم تعلمهم أن

ينفع مــعــه أي اســـتـــدراج عــاطــفــي لـــه، ســواء 
كانت النداءات من غير شروط أو معها.

اخــتــيــار جــبــهــات املــعــارك للنظام الــســوري 

الحسابات  أو  الــعــواطــف  ملنطق  ال يخضع 
الـــســـوريـــة، هـــو عــمــلــيــة مــمــنــهــجــة تــديــرهــا 
لتوازنات  وتخضع  وإقليمية،  دولية  قــوى 
القوى   

ّ
لكل واملستقبلية  املرحلية  املصالح 

املتصارعة على األرض، إضافة إلى النظام، 
كـــمـــا أن شــــن تـــركـــيـــا أي عــمــلــيــة عــســكــريــة 
 أيضًا بحسابات دقيقة ملزاج الداخل 

ٌ
مرهون

الــتــركــي وصـــــورة الــنــظــام الـــحـــاكـــم، وواقــــع 
انــزيــاحــات جــمــاهــيــريــتــه )مـــع أو ضـــد( من 
جهة، ومن جهة مقابلة لطبيعة التوافقات 
الــتــركــيــة – األمـــيـــركـــيـــة، وكـــذلـــك الــتــركــيــة – 
الــروســيــة، وأيــضــًا الــروســيــة – األمــيــركــيــة، 
أن كل معركٍة  الصراع  حيث تثبت سنوات 
جـــرت فــي الـــداخـــل الـــســـوري كـــان حاصلها 
وتفاهمات  اتفاقات  وفق  مسبقًا  محسومًا 
دولــيــة فــوق ســوريــة. مــن املفيد تذكير أحد 
ــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي  ــ قــــــادة أكـــــــراد حـ
للنظام السوري بعمق عالقاتهما ودفئها، 
األخير لحماية  نــوازع  في محاولة إليقاظ 
مــنــاطــق حــكــم أكــــــراد ســـوريـــني مـــن ضــربــة 
عــســكــريــة تـــركـــيـــة يــتــوقــعــونــهــا، لـــكـــن هـــذه 
أسئلة  املقابل،  في  تطرح،  الوثيقة  العالقة 
عــلــى الـــشـــارع الـــكـــردي الــــذي عــانــى، عــقــودًا 
ــلـــة، مــــن تــهــمــيــش حـــقـــوقـــه املــواطــنــيــة  طـــويـ
فــي ســوريــة، مــن النظام »الــصــديــق!«، حول 
أســبــاب عـــدم تــدخــل هـــذه الــعــالقــة الوثيقة 
في رفــع املظلومية عنهم، من إعــادة النظر 
والــتــجــريــد  الــديــمــغــرافــي  الــتــغــيــيــر  بعملية 
الكردية من  اللغة  من الجنسية، حتى منع 
التداول، إلى منع االحتفاالت بعيد نيروز، 

أي أنــنــا أمـــام عــالقــة تحمل طــابــع مصالح 
شخصية للداخلني فيها من القيادات على 
حساب مصالح األكراد بصفتهم مواطنني، 
وليست في خدمة األكــراد على األقل الذين 

عانوا من »املظلوميات«.
يــمــكــن اإلقـــــرار مـــن خـــالل الـــطـــروحـــات الــتــي 
ــة، ذات مــكــانــة  تــقــّدمــهــا شــخــصــيــات كــــرديــ
مــتــقــّدمــة فــي مــنــاصــبــهــا، بـــأن الــخــالف بني 
ــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، ومــعــظــم  ــ ــ »قـ
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، بــشــكــلــهــا املــســلــح أو 
الــســيــاســي، أعــمــق مــن الــخــالف مــع النظام 
السوري عمومًا. وهذا تتحّمل مسؤوليته، 
إلــــى حـــد كــبــيــر، املـــعـــارضـــة الـــتـــي الــتــحــقــت 
بأهمية  التفكير  دون  مــن  تــركــيــا،  بــأجــنــدة 
ــة الــــكــــرديــــة ضـــمـــن قــضــيــة  ــيـ ــقـــضـ وضــــــع الـ
أنها قضية حرية لكل  النظام  مــع  الــصــراع 
مـــكـــونـــات الــشــعــب الــــســــوري، كــمــا تــتــحــّمــل 
انــقــســامــات األكــــــراد وخــالفــاتــهــم الــحــزبــيــة 
واحد  عــدم صياغة مشروع حل  مسؤولية 
لقضيتهم، يدافعون عنه من داخل مكونات 
املعارضة وخارجها. لكن في املحصلة، هذه 
الــطــروحــات الــكــرديــة مــع تــشــابــهــهــا مــع ما 
تطرحه قوى معارضة، ال تجعل منهم أقرب 
إلـــى تحقيق مــكــاســب مــن الــنــظــام لــم يقبل 
تــقــديــمــهــا لــكــل الــســوريــني مــنــذ عـــام 2011، 
الــقــبــول بالفكرة ذاتها  الــيــوم يــرفــض  وهــو 
على طاولة اللجنة الدستورية في جنيف، 
والـــتـــي تــعــقــد بــرعــايــة أمــمــيــة وبــاحــتــضــان 

داعميه وحلفائه؟
)كاتبة سورية(

شّك على الوفاء بالتزاماته على أّي مستوى، 
مــــا ضــــاعــــف مــــن حـــجـــم األزمـــــــــة. وتـــتـــزامـــن 
أزمـــة لــبــنــان الــســيــاســيــة وتــتــرافــق مــع أزمــة 
اقتصادية حياتية معيشية حاّدة، فالليرة 
قيمتها  من   %90 من  أكثر  فقدت  اللبنانية 
اللبناني فقد  الشرائية، واملواطن  وقدرتها 
ــــدورة  ــلـــه، والــ أكـــثـــر مـــن 90% مـــن قــيــمــة دخـ
وتـــرزح  تــئــن  بــاتــت  اللبنانية  االقــتــصــاديــة 
والخارجية.  الداخلية  الــديــون  وطــأة  تحت 
ــات لــبــنــان مــــهــــّددًا بـــاإلفـــالس  وبـــالـــتـــالـــي، بــ
واالنــهــيــار الــتــام، وفــي وقــت ولحظة كهذه، 
ه 

ّ
تأتيه املصائب من كل حدب وصوب، وكأن

ال يكفيه ما هو فيه حتى تزداد الوطأة عليه 
وتنذر بسقوط الهيكل فوق رؤوس الجميع، 

أو بتغّير املشهد بشكل كامل.
بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 
الــنــاس مطالبني  ــروج  الــعــام 2020 وخــ مــن 
برحيل الطبقة السياسية املسؤولة عن كل 
هذا الوضع، تأّمل كثيرون خيرًا، على اعتبار 
ه كثيرًا ما تخرج من املحن الحلول؛ غير 

ّ
أن

 كل اآلمال التي عقدها اللبنانيون، سواء 
ّ
أن

على انتفاضة 17 تشرين )أكتوبر/تشرين 
األول 2019( أو على تشكيل حكومة الرئيس 
نجيب ميقاتي بعد تعطيل استمر أكثر من 
الــريــاح، فال  أدراج  ــهــا ذهبت 

ّ
أن سنة، يبدو 

تلك االنتفاضة استطاعت أن تخرج الناس 
من مربعاتهم الطائفية والحزبية، إاّل لوقت 
لإلنقاذ«  »معًا  قليل ومحدود؛ وال حكومة 
التي شّكلها ميقاتي أتت بالحلول لألزمات 
املتفاقمة، فقد باتت هذه الحكومة بحاجة 
 من شهرين على تشكيلها. 

ّ
إلى إنقاذ بعد أقل

املــحــقــق  تــنــحــيــة  بــمــطــلــب  أواًل  اصـــطـــدمـــت 
العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت عن 
امللف، وهي أساسًا سلطة تنفيذية في بلٍد 
الفصل  مــبــدأ  على  السياسي  نظامه  يــقــوم 
بــني الــســلــطــات، فــال صــالحــيــة لــهــا للتدخل 
في عمل القضاء وال في صالحيات السلطة 
 عــمــل الــحــكــومــة 

ّ
ــل ــا شــ ــو مـ الــقــضــائــيــة، وهــ

له منذ أكثر من شهر. وقبل أن تخرج 
ّ
وعط

 
ّ

من هــذه األزمــة واجهت أزمــة أخــرى ال تقل
أهــمــيــة، عــنــدمــا أعــلــنــت الــســعــوديــة وبعض 
دول الخليج العربي اتخاذ إجــراءات بحق 

األخير تفنن الجميع في البحث عن نقاط 
خـــالف، حــتــى وإن كــانــت مـــكـــّررة، لــتــزداد 
الحكومة  مسؤولو  ويتبادل  املشاحنات 

االتهامات.
ه، وبعد ممارسة 

ّ
املضحك في املوضوع أن

أعــمــالــهــم فـــي حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
أكــثــر مــن ثــمــانــيــة أشــهــر، اكــتــشــف هــؤالء 
أرقــام في  أنهم مجّرد  املسؤولون، فجأة، 
ــم لــيــســوا ســــوى صــور  ــهــ ــ

ّ
الـــحـــكـــومـــة، وأن

وديكور  كرتونية،  وشخصيات  صامتة 
كــان ال بــد منه الكتمال صــورة الحكومة 
الــوطــنــيــة الــتــي لـــم تــســتــثــن أحــــدًا مـــن كل 
املـــنـــاطـــق الــجــغــرافــيــة )حـــســـب وصــفــهــم( 
ون معظم وسائل 

ّ
اكتشاف جعلهم يستغل

اإلعالم الرسمية والشعبية، للعزف على 
تباينت  فقد  )التهميش(،  املعهود  الوتر 
ــذه الـــرســـائـــل بــــني الـــهـــادئـــة واملـــتـــزنـــة،  ــ هـ
الــنــائــب األول  لــســان  كالتي صـــدرت على 
لرئيس الــوزراء، حسني القطراني، والتي 
وجهها إلى رئيسه عبد الحميد الدبيبة، 
لسان  التي جــاءت على  املتطّرفة  تلك  أو 
وكيل وزارة الداخلية، فرج قعيم، وأشار 
فيها إلى ماضي رئيس الحكومة، وكيف 
ــه كــان  ــ

ّ
ــارج الـــبـــالد، ألن ــه كـــان هـــاربـــًا خــ ــ

ّ
أن

مــحــســوبــًا عــلــى »جـــهـــة مــعــيــنــة« واصــفــًا 
جهوية  حكومة  تكن  لــم  ها 

ّ
بأن الحكومة 

ع الــدبــيــبــة 
ّ
فــقــط، بـــل حــكــومــة عــائــلــيــة وز

املناصب املهمة فيها على عائلته، حسب 
تـــصـــريـــحـــاتـــه الــــتــــي خـــــّص بـــهـــا وســـائـــل 

اإلعالم الليبية. 
 هــــذه الــتــصــريــحــات 

ّ
وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن

الحكومة،  لرئيس  تصريحات  سبقتها 
املنطقة  من  أعضاء حكومته  فيها  انتقد 
الحكومة  مع  ِخالفهم   

ّ
إن وقــال  الشرقية، 

املنطقة،  تــلــك  مــن أجـــل مصلحة  يــكــن  لــم 
أو الــتــهــمــيــش الــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه، مــثــل 
ــّدعـــون، بــل مــن أجـــل الــحــصــول على  مــا يـ
ــة، وبــشــكــل  ــامـ ــعـ مـــاليـــني مــــن املـــيـــزانـــيـــة الـ
شخصي للتصّرف بها حسب معرفتهم، 
 الــقــوانــني 

ّ
األمـــــر الـــــذي يــعــد مــخــالــفــًا كــــل

والتشريعات الليبية النافذة التي تحّدد 
آلــيــة الـــصـــرف وآلـــيـــة الـــتـــصـــّرف فـــي املـــال 
ــام، حــســب تــصــريــحــاتــه الـــتـــي نقلت  ــعــ الــ
ــائــــل اإلعــــــالم،  ــبـــاشـــرة عـــبـــر مــعــظــم وســ مـ
 يتجاوز 

ّ
 مسؤول يجب أال

ّ
 كل

ّ
مضيفًا أن

عالقة  »مــا   :
ً
متسائال حــدود صالحياته، 

بــمــنــصــب وزيـــر  الـــداخـــلـــيـــة  وكـــيـــل وزارة 
لنفسه  أن يسمح  للوكيل  الــدفــاع، وكيف 
بالتدخل في أمور ليست له بها أي عالقة 
التركيز  أو بعيد؟ وطــلــب منه  قــريــب  مــن 
عــلــى عــمــلــه فـــقـــط، مــخــتــتــمــًا تــصــريــحــاتــه 
ـــه لـــم يـــراجـــع الــســيــرة الــذاتــيــة لوكيل 

ّ
بـــأن

ه 
ّ
ه ال يعرف عنها شيئًا، لكن

ّ
الداخلية، وأن

اختاره بناء على رغبة قبيلته.
خــالفــات واخــتــالفــات ومــظــاهــر مسلحة، 
ــيــــات كــــانــــت  ــيــــشــ ــلــ ـــني مــ ــ ــات بــ ــ ــ ــاوشـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ومـ
مــتــحــالــفــة، عـــزاهـــا كــثــيــرون إلــــى اقـــتـــراب 
رئيس  شروطها  فّصل  انتخاباٍت  موعد 
الــبــرملــان، عقيلة صــالــح، ومــن تبقوا معه 
ــانـــه، لــتــنــاســب مـــقـــاس حــلــفــائــه،  فـــي بـــرملـ
ــا خــــالــــد املــــــشــــــري، ومـــجـــلـــس  ــ ــهـ ــ ــــارضـ وعـ
ها ال تناسب من 

ّ
الــذي يرأسه، ألن الدولة 

رئاسي  مجلس  عنها  وصمت  يدعمون، 
ــتـــالف  اخـ اخـــتـــالفـــهـــمـــا رحــــمــــة،  فــــي  رأى 
ه فــــي مـــنـــصـــبـــه، ونــــأى  ســـيـــضـــمـــن  بــــقــــاء
ــم يــــحــــاول الـــتـــدخـــل لــحــلــحــلــة  ــ بــنــفــســه ولـ
هـــــــذه املــــشــــكــــالت واالخـــــتـــــنـــــاقـــــات، عــلــى 
 
ّ
ــهــا مــن صميم واجــبــاتــه، ألن

ّ
الــرغــم مــن أن

كــانــت دول الــجــوار املــغــاربــي األقـــل تأثيرا 
الجيرة  الرغم من  قـــراره، على  في صناعة 
واملــصــيــر املــشــتــرك. وهـــكـــذا وجــــدت ليبيا 
نــفــســهــا بــعــيــدة عـــن الــتــطــلــعــات املــغــاربــيــة 
الحضور  على  ينطبق  ما  وهــو  املشتركة، 
ــر، حــيــث  ــايـ ــغـ ــتــــانــــي، وإن بــشــكــل مـ املــــوريــ
العسكريني  بحكامها  الـــدولـــة،  هـــذه  ظــلــت 
املــــــتــــــوالــــــني، فــــــي حـــــالـــــة مــــــن االنــــكــــمــــاش 
الــدبــلــومــاســي فــي عــالقــتــهــا بــبــاقــي الـــدول 
املغاربية. أما تونس فقد ضاعفت أزمتها 
الراهنة من فشلها الدبلوماسي، وتحّولت 
اإليجابي  الــحــيــاد  الــقــائــم على  مــن خطها 
والــحــفــاظ عــلــى عـــالقـــات مــتــوازنــة مـــع كل 
جــيــرانــهــا إلـــى اتـــخـــاذ مــوقــف فـــي مجلس 
األمـــــــــن، أثــــــــار حـــفـــيـــظـــة الـــــطـــــرف املـــغـــربـــي 
وسيكون له بالتأكيد تبعات في مستقبل 

العالقات بني البلدين.
كـــــل هـــــــذه األزمــــــــــــات الــــتــــي تــــشــــق املــنــطــقــة 
الــتــصــّدع، تجعل  إلــى  املــغــاربــيــة، وتدفعها 
ــل الــتــعــاون  مـــن فــكــرة الـــوحـــدة أو عــلــى األقــ
االقــتــصــادي بــني بــلــدانــهــا أبــعــد مــنــاال مما 
كانت في أي وقت. وشعوب املغرب العربي 
ــر مــــن هـــذه  ــبــ ــر األكــ هــــي بـــالـــتـــأكـــيـــد الـــخـــاسـ
ــذه الـــدول  األزمــــــات، وعـــوضـــا عـــن تـــقـــارب هـ
ــــوة وازنـــــــة فــــي عـــصـــر الــتــحــالــفــات  لـــبـــنـــاء قـ
والقوى اإلقليمية، نجد األنظمة السياسية 
تندفع بحثا عــن حلفاء وحــمــاة مــن خــارج 
بـــعـــني االعـــتـــبـــار  ــن دون أخــــــذ  ــ اإلقــــلــــيــــم، مـ
للمخاطر الناجمة عن مثل هذه السياسات. 
التي تعانيها منطقة  الفراغ  ألم تكن حالة 
املـــغـــرب الــعــربــي املـــدخـــل الــــذي جــعــل ليبيا 
مجاال مفتوحا ملرتزقٍة من تشاد والنيجر 
والــــســــودان وروســـيـــا، ومـــجـــال نــفــوذ لـــدول 
شتى من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، 
من  مرمى حجر  على  الليبي  الوضع  فيما 
غريبا  أليس  املختلفة؟  املغاربية  العواصم 
أن دوال تملك تاريخا واحــدا، وذات امتداد 
وإرثــا  متماثلني،  سكانية  وبنية  جغرافي 
بسبب  وتتقاتل  تتصارع  مشتركا،  ثقافيا 
رحيله،  قبل  االحــتــالل  اصطنعها  خــالفــات 
وحــّولــتــهــا األنــظــمــة الــتــي جـــاءت بــعــده إلى 
تاريخية مصيرية، ومسألة وطنية  قضية 
ــقــطــع الــعــالقــات، 

ُ
تــســيــل دونـــهـــا الـــدمـــاء، وت

وُيستعان باألجنبي من أجلها؟
ال أحـــــد يــســتــفــيــد مــــن األزمــــــــات املــغــاربــيــة 
املــتــصــلــة إال الــذيــن صــنــعــوهــا، وهـــم بقايا 
االحــــتــــالل الـــقـــديـــم وأنـــظـــمـــة ســيــاســيــة عفا 
ــا الـــشـــعـــوب فـــهـــي تــنــظــر  ــ ــن. أمـ ــزمــ عــلــيــهــا الــ
بعيون حاملة إلى مستقبٍل قد يجمع بينها 
يـــومـــا، إذا اســتــطــاعــت أن تــتــحــّرر مـــن هــذا 
ــداوات  ــعـ اإلرث الــســيــاســي الــبــغــيــض مـــن الـ
والصراعات، وهو ال يمتد بعيدا في الزمن، 
بقدر ما يجد جــذوره في طبقات سياسية 

تتوارثه وتحرص عليه خدمة ملصالحها.
)كاتب وباحث تونسي(

روسيا، سيرغي الفروف، التي أعلنها في 3 
يوليو/ تموز املاضي »في إبداء استقاللية 
األكــراد وبــدء الحوار مع دمشق« مع شرط 
يـــوضـــح مـــا قـــالـــه بـــايـــق، وهــــو مــســتــمــد من 
ــانـــون 107( املـــوجـــود  ــقـ الـــنـــظـــام )الـ قـــوانـــني 
فــعــلــيــًا، وتــطــويــر بــســيــط يــرقــيــه مــن قــانــون 
يقّر  الالمركزية  قانون  إلــى  املحلية  اإلدارة 
 النظام 

ّ
 أن

ّ
ضمنًا الحكم الذاتي ملناطقهم، إال

ال يــمــكــن أن يــفــهــمــهــا غــيــر كــونــهــا رســائــل 
تــســتــعــجــل الــحــل االســتــســالمــي لــــه، مــقــابــل 
الحرب التي تلّوح بها تركيا، والتي تخّوف 
ــاوف مــشــروعــة  ــخــ مــنــهــا األكــــــــــراد، وهـــــي مــ
»قوات سورية الديمقراطية« بالقياس مع  لـ
 اللجوء إلى تخويف 

ّ
تجاربها السابقة، لكن

مــكــشــوف ومحفوف  الــنــظــام منها أســلــوب 
بــاملــخــاطــر، لـــم يـــحـــُدث أن تــعــامــل مــعــه في 
عفرين 2018 و في رأس العني )سري كانيه 

في التسمية( 2019. 
ــم تــنــفــع نــــــــداءات الــــقــــادة األكــــــــراد ســابــقــًا  لــ
لــلــنــظــام الـــســـوري إلــــى أن يــكــون طــرفــًا في 
حـــرب مــع الـــقـــوات الــتــركــيــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
ومن املفيد التذكير ملن يراهن على النظام 
 »الخارجية التركية 

ّ
حليفًا له ضد تركيا أن

ها أبلغت دمشق ببيان خطي عن 
ّ
أعلنت أن

تفاصيل عمليتها في عفرين قبل الشروع 
ــا«، ولــــم يــغــيــر نــفــي دمـــشـــق آنــــــذاك هــذا  ــهـ بـ
األمــر أي نتيجٍة على األرض، أي لم يجعل 
عــن مدينة ســوريــة تتعّرض  يــدافــع  النظام 
لهجوم خارجي كما يّدعي، وال أن يقف مع 
حلفائه من األكراد، فخضعت فعليًا عفرين 

لبنان على خلفية تصريحات لوزير اإلعالم، 
جــورج قــرداحــي، قبل توليه منصبه، بحق 
الـــســـعـــوديـــة والـــيـــمـــن، فـــي حـــني كـــانـــت تلك 
اإلجراءات تعّبر عن عمق املوقف من لبنان، 
 من طرف 

ً
في ظل ما تعتبره تلك الدول هيمنة

على الــدولــة، واتــخــاذه لها منّصة ملمارسة 
ســيــاســة »عـــدوانـــيـــة« تـــجـــاه دول املــنــطــقــة. 
وبالطبع، سيكون لتلك اإلجراءات الخليجية 
على  كبير  تــأثــيــر  تتصاعد  أن  يمكن  الــتــي 
لبنان، فهي ستزيد من عزلته عربيًا ودوليًا، 
وهي ستفاقم من حجم األزمة االقتصادية، 
ها تشّكل موردًا ماليًا مهّمًا للبنان، وهي 

ّ
ألن

ستزيد أيضًا من حجم االنقسام اللبناني، 
بل ربما تخرج به عن جاّدة االستقرار إلى 

ما هو أصعب وأكثر تعقيدًا.
 ألزماته الكثيرة 

ّ
الشعب اللبناني ينشد الحل

 املأزق يزداد اتساعًا وحجمًا، 
ّ
واملتناسلة، لكن

اللبنانيني تتالشى. ومع  ومعه بدأت آمال 
تالشي آمالهم، باتوا ينحون نحو الهجرة 
 

ّ
وترك البلد، وليس أمامهم سوى البحر، لكن

ها 
ّ
أن غير  باملخاطر   

ٌ
محفوفة البحر  رحلة 

فقدوا  ــهــم 
ّ
ألن إلــى خوضها،  كثيرين  دفعت 

األمــــل فــي بــلــد نــجــح بعضهم فــي تحويله 
الخاصة،  حساباته  وإدارة  ملعاركه  ساحة 

دونما اعتبار ملصلحة لبنان واللبنانيني.
)كاتب لبناني(

حــلــهــا، وبــبــســاطــة، يعني فــقــدانــه مــزايــاه 
رئيسه  مجهودات  فاقتصرت  ومنصبه، 
ــارة  )رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي( عــلــى زيـ
املدينة القديمة في طرابلس، حيث تعّرف 
أعيانها  مــن  درعـــًا  م 

ّ
وتسل معاملها،  على 

والغالل  والهدايا  الـــدروع  إلــى  سيضيفه 
الرياضية التي حصل عليها من زياراته 
سبق  إذ  والخارجية،  الداخلية  العديدة 
ــادي الــصــقــور  ــ أن حــصــل عــلــى قــمــيــص نـ
عــنــد زيـــارتـــه طــبــرق فـــي الـــشـــرق الــلــيــبــي، 
وقــمــيــص املنتخب الــقــطــري عــنــد زيــارتــه 

الدوحة أخيرًا.
مـــــا زال رئـــيـــس  نــــفــــســــه،  ــاق  ــيــ ــســ الــ ــي  ــ ــ وفـ
ــارات  ــ ــزيـ ــ ــو اآلخــــــــر يــــقــــوم بـ ــ الـــحـــكـــومـــة هـ
ورحالت كثيرة ترّكزت، على غير العادة، 
ليبيا،  ــل  داخــ ــرى مختلفة  وقــ مـــدن  عــلــى 
ــقــــرى بــإنــشــاء  ــذه املـــــدن والــ  هــ

ّ
واعــــــدًا جــــل

 أكثرها 
ّ
مطارات دولية فيها، مع العلم أن

يــعــانــي مـــن عــــدم تـــوفـــر املـــيـــاه الــصــالــحــة 
لــلــشــرب، ويــفــتــقــر إلــــى أبـــســـط الــخــدمــات 
 عــن عــدم قـــدرة سكانها 

ً
الصحية، فــضــال

الــتــي وإن  الحصول على رواتــبــهــم،  على 
 عــن تلبية 

ٌ
فــهــي عـــاجـــزة حــصــلــوا عليها 

متطلباتهم  أمــا  األســاســيــة،  متطلباتهم 
الــكــمــالــيــة مــنــهــا فــقــد أصــبــحــت لكثيرين 

منهم حلمًا بعيد املنال. 
الخالصة، لم يفاجأ معظم الليبيني بهذه 
املــنــاكــفــات، الــحــقــيــقــيــة مــنــهــا واملــفــتــعــلــة، 
الوحيد  هدفها   

ّ
أن معظمهم  يــرى  والتي 

أو  االنتخابات  تعطيل  محاولة  املشترك 
بعد  تقدير، ال سيما  أقــل  تأجيلها، على 
األول(  )النائب  القطراني  اعتراف حسني 
 »ال أحــد 

ّ
أن فــي مقابلته اإلذاعـــيـــة أخــيــرًا 

يــريــد أن يــتــرك الــكــرســي بــمــن فــيــهــم أنــا« 
 االعــتــراف كما يقولون سيد األدلــة، 

ّ
وألن

فليس هناك داع للبحث عن حقيقة هذه 
الظنون.

ــالـــح، وتـــحـــّركـــاٌت  ــقـــودهـــا مـــصـ رغــــبــــاٌت تـ
ــا بــــني رغــبــة  ــ ــــذه املـــصـــالـــح، ومـ تــعــكــس هـ
االنتخابات  املشهد في عرقلة  متصّدري 
ــة الــــســــواد األعـــظـــم  ــبــ أو تـــمـــديـــدهـــا، ورغــ
مــن الليبيني فــي إجــرائــهــا فــي مــوعــدهــا، 
ــد  ــد املـــــوقـــــف، وال أحـ ــيـ ــل الــــتــــرقــــب سـ يـــظـ
يملك اإلجــابــة عــن الــســؤال الـــذي يحتمل 

اإلجابتني!
)كاتب ليبي(

أكراد سورية بين حّد الحرب واالستسالم

لبنان... الحّل المنشود واألمل المفقود

مع اقتراب موعد االنتخابات 
في ليبيا

وحدة مغاربية... 
ولكن في األزمات

الخالف بين »قوات 
سورية الديمقراطية« 

ومعظم المعارضة 
السورية، بشكلها 

المسلح أو السياسي، 
أعمق من الخالف 

مع النظام

الشعب اللبناني 
ينشد الحّل ألزماته 

الكثيرة والمتناسلة، 
لكّن المأزق يزداد 

اتساعًا وحجمًا

لم يفاَجأ معظم 
الليبيين بالمناكفات، 

الحقيقية منها 
والمفتعلة، ويرى 

معظمهم أّن 
هدفها الوحيد 
محاولة تعطيل 

االنتخابات أو تأجيلها

آراء

معن البياري

 ومستقلة، فليس من وظائف أصحاب 
ٌ
تجيب عن السؤال أعاله جهة تحقيٍق مفّوضة

أثــوابــا أوســع منهم، واألدعـــى، أو األوجــب في مسألة  التعاليق الصحافية أن يــرتــدوا 
محاولة االغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن يلّحوا 
على وجوب أن تؤّدي الدولة وظيفتها األساس، أن تعمل على تنوير الرأي العام بكل 
ممثلة  الــعــدالــة،  تتولى  ثــم  املستنكرة،  الجريمة  شــأن  فــي  إليها  تصل  التي  الحقائق 
بالقضاء وأجهزة تنفيذية مختصة، إعمال القصاص املستحق في من أقدموا على 
الفعلة املدانة، ومن خططوا لها، ومن وراءهم. وهذا صاحب هذه الكلمات لن يضرب 
في الرمل ويخّمن أن هؤالء أو أولئك هم من أرادوا أن يعُبر العراق في زوبعة فوضى 
من العنف واالضطراب العام لو قيض، ال سمح الله، لخفافيش السوء، أن ينجحوا في 
راد في هذه األسطر هو اإلحالة إلى أن الصواريخ واملسيرات 

ُ
تدبيرهم األسود. وإنما امل

مــن منتوجات نقصان  هــي  بــغــداد  فــي  الكاظمي  إلــى منزل مصطفى  توّجهت  التي 
الـــوالءات  متعددة  والتشكيالت  التمثيالت  بــن  الــعــراق  فــي  الــعــام  السياسي  الــتــوافــق 
قلقة،  سياسية  بيئة  غضون  فــي  مبكرة،  انتخابات  إلــى  ذهبت  والــتــي  والحسابات، 
للمليشياوي كلمته العليا، ولإليراني أذرعته، وللشارع غضبه وأسئلته، وللعراق كله 
بحثه املضني عن أرض سياسية تنهض عليها آليات تنافس برامج معنية بنهوض 
البلد وناسه. في غضون كهذه، لن تكون االنتخابات مخرجا من أزمة، لن تؤّدي إلى 
تخفيف احتقانات ماثلة، لن تأخذ املجال العام إلى اقتراحات وصيغ إنقاذ من حال 

التوتر واالستقطاب إلى تقاطعات وتفاهمات ومشتركات عريضة.
قــّدام الجميع، تكاد أعــداد الطعون )1400 مقّدمة  الزعم هو الحادث  الدليل على هذا 
من املرشحن والكتل السياسية( في نتائج انتخابات 10 أكتوبر تقترب من أعداد 
حن، والفرز اليدوي في محطات االعتراض والطعون مستمر، والنتائج األولية 

ّ
املرش

املعلنة، والتي تحرز فيها الكتلة الصدرية املرتبة األولى، بنيلها 73 مقعدا )من 329( 
قابل باعتراضات عريضة، بل واحتجاجات ساخطة في الشارع، يسقط في مواجهة 

ُ
ت

الشرطة لها قتيالن وجرحى عديدون. وأصوات القائلن إن النتائج مزّورة ومفبركة 
ا كانت 

ّ
عالية، واملطالبات بإجراء الفرز اليدوي في عموم عملية التصويت نشطة. ومل

نسبة التصويت، بحسب ما أعلنت املفوضية املختّصة، 41% أقل منها في انتخابات 
العام 2018، وأقل كثيرا من 62,2%، النسبة في أول انتخابات بعد إطاحة نظام صدام 
حسن، في العام 2006، فهذا يعني، من بن كثيٍر يعنيه، أن نفض العراقين أيديهم من 
رد اتساعا. وطاملا أن من أيسر امليسور أن تتمنطق عناصر 

ّ
االنتخابات ومواسمها يط

في هذا التشكيل السياسي، امللّون بعصبويات مذهبية، أو بمظلوميات متوطنة في 
الحشايا والنفوس، ال يصير مفاجئا تماما أن يستطيب فالتون من هذا التنظيم أو 
ذاك، أو ربما مأمورون من قيادات مركزية، جولة مستجّدة من فوضى موضعية أو 
واسعة، يشعلها تغييب مصطفى الكاظمي اغتياال. وكان طيبا من الرجل أنه دعا إلى 

الهدوء وضبط النفس »من أجل العراق«، بحسب تعبيره الحصيف.
مّرة أخرى، شديُد اإللحاح أن تدلل الحكومة العراقية على واليتها وكفاءتها وأهليتها، 
فتسّرع في عملية تحقيق مهنية، مستقلة، شجاعة بداهة، ملعرفة أيادي السوء، ملا 
لهذا األمر، وهو بديهي على أي حال، من مردود طيب األثر في املشهد العراقي الذي 
العراق  فيما شباب  العام 2003،  بعْيد  استقّرت  التي  يغادر معادالته  أن  له  ُيــراد  ال 
وشاّباته انتفضوا غير مرة، وهّبوا في البصرة كما في بغداد، في النجف كما في 
واسط، في تعبيرات ساخطة على التكوينات السياسية املاثلة قّدامهم، وهم يغالبون 
االجتماعية،  والعدالة  واألمــن  العمل  بحقوق  يتمتعون  وال  معيشية عسيرة،  أحــواال 
في بلد نفطي زراعي فيه من املوارد، ومن العقول واألدمغة، ما ال يجعله في الرداءة 
والتردي اللذين يقيم فيهما منذ عقود. وأن يتوّسل حانقون على نتائج لم ترضهم 
مجرمون  أو  اإليجابية،  عظيم  سياسي  محصول  بال  جوهرها  في  انتخاباٍت،  من 
مجرد أدوات لعصاباٍت بال بصيرة، صواريخ ومسّيراٍت لتغييب رئيس الوزراء، فهذا 

 بخريطة اضطراٍب في البلد لم ينته بعد.
ٌ

فعل موصول

بسمة النسور

 أهمية عن 
ّ

كان ظهوره األول على الشاشة الفتًا ومبشرًا بمولد ممثل موهوب ال يقل
كبار النجوم، من وزن أحمد زكي، محمود عبد العزيز، محمود حميدة، أحمد حلمي 
على  وتــواضــع وحــرص  تهذيب  منه من  ملا ظهر  الجمهور حينذاك،  أحبه  وغيرهم. 
انتقاء األدوار الجادة املتميزة، مثل دوره في فيلم »الكنز«، حن أّدى شخصية علي 
اتهمه بعضهم  املصرية.  الدراما  إلى جانب نجوم المعن في  باقتدار كبير،  الزيبق 
بتقليد أحمد زكي، للشبه في لون البشرة واملالمح، وقد يكون في هذا االتهام شيء 
 في 

ً
من الصحة. أخذ يصعد سلم الشهرة بهدوء وروية، بعد أن أثبت موهبته ممثال

مسلسالت مصرية عديدة، مثل »نسر الصعيد« و»موسى« و»أوالد الشوارع«، ودور 
أن نقطة  اإلنتاج، غير  لدى شركات  »السندريال«. وصــار اسمًا مطلوبًا  صغير في 
هابط  فيلم  وهــو  مــوتــه«،  »عبده  في  البلطجي  دور  أّدى  كانت حن  املؤسفة  التحّول 
البلطجة بشكل جــاذب لفئة  من حيث املضمون والحوار والتمثيل واإلخـــراج، يــروج 
النصب واالحتيال واالستقواء على  الشخصية على  املبهورين بقدرة هذه  الشباب 
الضعفاء، ويغّيب قيم الكرامة والشرف واملروءة والصدق واحترام اآلخر. وقد حقق 
الفيلم انتشارًا شعبيًا واسعًا، وشهرة كبيرة في مصروالعالم العربي، فأصبح شباٌن 
جديرًا  أعلى   

ً
مثال باعتباره  والتربية،  األخــالق  عديم  السلبي  النموذج  هــذا  يقلدون 

باالحتذاء. ويبدو أن هذه الشخصية املستفزة راقته، فتقّمصها بالكامل في تفاصيل 
حياته الخاصة التي يعّبر عنها في لقاءاته التلفزيونية املثيرة للتقّزز.

أّدى به الهوس بالثروة والشهرة إلى تصّرفات رعناء مخجلة ومحرجة، أوصلته إلى 
الطيار  ردهــات املحاكم، مشكّوًا عليه في أكثر من قضية، أكثرها تراجيدية قضية 
الــذي أحرجه  املصري الــذي قضى كمدًا، بعد أن خسر وظيفته بسبب تهّور املمثل 
خالل رحلة جوية كان على متنها، حن أخذ املفتون بنفسه يلتقط الصور ومقاطع 
أوقع  الطيران الصارمة، وبذلك  لقوانن  القيادة، ما يشكل مخالفة  الفيديو من قمرة 
الطيار في ورطة حقيقية كلفته مصدر رزقــه. وحن قضت املحكمة بتغريم املمثل 
البركة،  فــي  الــــدوالرات  يــرمــي  وهــو  فيديو سمج  فــي  للطيار، ظهر  تعويضي  بمبلغ 
العائلة، حن  ُيبِد أي مشاعر ندم أو تعاطف مع  الكاميرا ببالهة، ولم  أمــام  ويبتسم 
الحادثة كثيرًا من رصيده،  إثــر  املمثل، على  الضحية. وفقد  الطيار  وفــاة  نبأ  ذيــوع 

وهاجمه جمهور كبير، منتقدين تصرفاته غير السوية. 
وألن الرداءة هي عنوان املرحلة، فإن أغاني الراب التي قّدمها برفقة نجوم غناء عاملين، 
ولم تبتعد مضامينها عن السطحية والعنف واالستعراض الغبي، حققت أعلى نسب 
مــشــاهــدة، مــا زاد فــي غـــروره الـــذي وصــل بــه إلــى إطـــالق أغنية »نمبر ون«، معتبرًا 
املتلقن  العقالء من  الــزمــالء وسخرية  أثــار حنق  ما  األول،  فيها نجم مصر  نفسه 
السعودية، حن  في  في حفل  كــان  الظاهرة.  جديد حماقاته  بهذه  املخدوعن  غير 
 شوال من الدوالرات على جمهوٍر ُيفترض أنه أدرك 

ّ
قّرر، لسبب ال يعلمه اال الله، رش

حجم اإلهانة التي ينطوي عليها سلوٌك فجٌّ كهذا. وحن التدقيق في لغة الجسد الذي 
يصّر على إظهاره شبه عار، أسوة بنجوم في الغرب، من دون أي اعتبار الختالف 
بلوثة  مصاب  نعمة،  ُمحَدث  بصدد شخص  أننا  االستنتاج  السهل  فمن  الثقافات، 
استعراض لجسده وثروته من سيارات فارهة وقصور باذخة، مريض كالسيكي 
د 

ّ
 وضحالة وأنانية وانعدام حساسية، ما يؤك

ً
بالنرجسية، لم تزده الشهرة إال جهال

أنه في حاجة عاجلة إلى عالج نفسي حثيث. أما جمهوره من املتابعن، فال أمل في 
إصالح ذائقتهم، حيث الرداءة سيدة املشهد لشديد األسف.

سامح راشد

توضع القوانن لتنظم العالقات، وتضع القواعد الحاكمة لحقوق األفراد وواجباتهم، 
البحث  القانون هي  فلسفة  إن  والــدولــة. وحيث  املجتمع  بن  أو  بينهم  فيما  ســواء 
عن العدل وإقرار الحق، فإن الترتيب املنطقي لألشياء هو وضع القوانن لتشريع 
املسموح وتجريم املمنوع. غير أن ظاهرة جديدة بدأت تتسلل إلى الساحة املصرية 
ــوام القليلة املــاضــيــة، وهــي تقنن املــمــنــوعــات والــتــســامــح مــع االنــتــهــاكــات.  فــي األعــ
وفرضت الظاهرة نفسها بقوة على املشهد العام في مصر قبل عامن، حن قّررت 
والعقارات،  البناء  مجال  في  املرتكبة  املخالفات  ملف  فتح  فجأة  الحاكمة  السلطة 
ــة. وفــي الــعــام املــاضــي، قــّررت  وتقنن مــوقــف املخالفن عبر »الــتــصــالــح« مــع الــدول
السماح بترخيص مركبة ثالثية العجالت يطلق عليها املصريون »التوكتوك«. وفي 
تعديالت جديدة استحدثت أخيرًا في قانون املرور، تقّرر تخفيض سن الحصول 

على ترخيص بقيادة بعض املركبات إلى 16 عامًا. 
موقفها  املصرية  الــدولــة  بتغيير  تتعلق جميعًا  أنها  الــتــطــورات  هــذه  بــن  املشترك 
لقواعد  أو  ســاريــة،  لقوانن  إمــا  ومــبــاشــرة،  انتهاكات صريحة  أو  مخالفات  تجاه 
وتقاليد عمومية استقّر عليها املجتمع عقودًا وربما قرونًا. وما يدعو إلى الدهشة 
أن التغيير ليس بتفعيل القوانن وتطبيقها بصرامة، وإنما بتغيير القوانن ذاتها 
لتتكّيف مع الوضع القائم وتتواءم مع اختراقاتها )!(. وعلى الرغم من أن هذا التوجه 
يوحي بأن الدولة قد يئست من إمكانية تفعيل القوانن، أو سلمت بعجزها عن ذلك، 
فإن الواقع ينفي ذلك التفسير، إذ تستطيع السلطة تنفيذ ما تريد حن تريد. بينما 
الشعب، وتحديدًا فئات محّددة،  إلــى مهادنة  امليل  الواقع هو  إلــى  األقــرب  التفسير 
تحرص السلطة على استرضائها، خصوصًا في ظل العجز عن توفير بدائل أو 
ابتكار حلول ملشكالت حياتية، يعالجها املصريون على طريقتهم بانتهاك القوانن 

أو التحايل عليها أو بابتداع طرق وأساليب جديدة لالسترزاق وتنظيم الحياة.
وبنظرة سريعة إلى ذلك املنحى الجديد في إدارة الدولة الواقع املصري، وتصّديها 
املصريون،  يعاني منها  ومــآزق كثيرة  ملشكالته، يمكن بسهولة رصد مشكالت 
ليس بسبب ارتكاب مخالفات أو التوّرط في عمليات تحايل، وإنما بسبب تسامح 
القوانن الجديدة، وتشريع تلك املخالفات. وظهر ذلك على نطاق واسع في قانون 
ز االهتمام الرسمي على تحصيل مبالغ 

ّ
التصالح على مخالفات البناء، حيث ترك

وإجــراءاتــه  التصالح  قواعد  دراســة  في  التعّجل  مقابل  في  املواطنن،  من  التصالح 
املخالفات  وجــود  من  باملواطنن  وإضـــرارًا  إشكالية  أكثر  الخطوة  فكانت  نفسها، 
األصلية نفسها. وأّدى السماح بترخيص »التوكتوك« إلى تعقيد مواجهة الجرائم 
تتم باستخدام  أن صــارت  الذين يقودونه، بعد  الفتية  التي يمارسها  واالنتهاكات 
مــن خفض سن  أيــضــًا  ُينتظر  مــا  وهــو  قانونية.  بمشروعية  تحظى  نقل  وسيلة 
الــقــانــون املدني  إلــى 16 عــامــًا، إذ يعتبر  املــركــبــات  ــواع  أنـ لــقــيــادة بعض  الترخيص 
والقانون الجنائي وقانون الطفل في مصر أن سن الرشد هو 18 عامًا، وكل من 
التوصيف  تعّددية  ناجم عن  قانوني  تنازع  هناك  وبالتالي، صار  ذلك طفل.  دون 

والتكييف، حال وقوع أية مخالفات في الشريحة العمرية من 16-18 عامًا. 
الــدولــة عــن واجباتها فــي توفير فرص  ي 

ّ
ــا كــان ســر أزمـــات مصر الحالية تخل

ّ
ومل

العمل ومقاعد الدراسة والخدمات الصحية و.. و.. و..، فإن ظاهرة تقنن املخالفات 
يديرها  التي  اليومية  الحياة  أوجــه  مختلف  إلــى  وستمتد  األرجـــح،  على  مستمّرة 
املصريون فيما بينهم، من دون ضابط أو رابط. وهنا الكارثة الكبرى التي ال بد أن 
تثير خشية كل غيور على مصر ومستقبلها، وهي تغلغل القواعد العرفية ومنطق 
 من قوة القانون. وحينئذ، تفقد الدولة 

ً
األمر الواقع، وبالتالي سيادة قانون القوة بدال

كينونتها وجوهرها، وتصير اسمًا بال مسّمى، فيحكم الناس أنفسهم بأنفسهم، 
وال تسري بينهم سوى قوانينهم املجتمعية، وال يخضعون سوى للقواعد الخاصة 

بهم أو بكل فئة منهم.

من أراد اغتيال الكاظمي؟ نرجسية ورداءة

تسليم الدولة للمجتمع
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آراء

جمال محمد إبراهيم

)1(
ثــّمــة جــنــرال  قـــّرر عــزل ســفــراء لــبــاده، قبل أن 

ُيبادر بتشكيل حكومته االنقابية .. !
ــلــــهــــا جـــــــنـــــــرال الــــــــــســــــــــودان، حـــــــن انـــقـــلـــب  فــــعــ
ــفــــتــــرة  ــــن فــــــي الــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــه مــــــن املـ ــ ــائـ ــ ــركـ ــ عــــلــــى شـ
االنــتــقــالــيــة، فــغــضــب مــن بــعــض ســفــراء بــاده 
ودبلوماسييها في الخارج الذين لم يساندوا 
ق، لم 

ّ
انقابه العسكري، وهو انقاٌب قيد التخل

تكتمل أركانه بعد، وال وضحت ألوانه حمراء 
 كثيرين قد ُدهشوا 

ّ
أو بيضاء أو سوداء. ولعل

ــة عــلــى ســفــراء  ــريـ ـــضـ
ُ
ــرال امل ــنـ مـــن غــضــبــة الـــجـ

أو  انقابه صــفــة،  أن يعطي  بـــاده، حتى قبل 
يــضــع لــنــفــســه تــوصــيــفــا، إن كــــان ســـــيــنــّصــب 
نفسه رئيسا ملجلٍس انقابي، أو رئيسا واحدًا 
أحـــــدًا ال شـــريـــك مـــعـــه، فــيــعــرف الـــســـودانـــيـــون 
بأمره،  ليأتمروا  إليهم   قــادمــا  ديكتاتورًا   

َّ
أن

ســــــــّيــدًا مــطــاعــا. لــرّبــمــا يعجب أيــضــا مــن يــرى 
أن أســبــقــيــات الـــّرجـــل قــد اخــتــلــطــت عــلــيــه، ولــم 
 عــزل ســفــراء بــاده 

َّ
يجد حوله مــن ينصح: أن

الــخــارج ال ينبغي أن يــصــدر عــن انفعال،  فــي 
بل ذلك أمر يتركه الحكماء وامللوك والرؤساء 
د سلطانهم، لوزارة 

ّ
الراشدون، وبعد أن يتوط

الدبلوماسية، وفق تقاليد مرعّية راسـخة.

)2(
لقد رَسـخت املمارسات الدبلوماسية بصورة 
ــــط، مــنــذ  ــوابــ ــ ــــف وضــ ــائـ ــ رســـمـــيـــة، مــــهــــامَّ ووظـ
عشر  والثامن  عشر  السابع  القرنن،  سنوات 
املــيــاديــن، ومــا قبل ذلــك، إذ ارتــضــت البلدان 
ابــتــدر  عـــام 1815.  فــي فيينا  ذلـــك  بــعــد  عليها 
العالم، وبعد انقضاء سنوات الحرب العاملية 
فـــي عـــام 1945، أول تــأطــيــر قــانــونــي  الــثــانــيــة 
كــامــل املــامــح، تــوافــقــت عليه الــــّدول األعــضــاء 
فـــي هــيــئــة األمــــم املــتــحــدة، وعــنــي بــالــوظــائــف 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ضـــوابـــطـــهـــا وأســـالـــيـــب أداء 
مـــهـــامـــهـــا، ومـــــا يــقــتــضــي ذلـــــك مــــن تــرتــيــبــاٍت 
الــدبــلــومــاســيــن في  املــبــعــوثــن  لتيسير عــمــل 
البلدان األجنبية وضمانات حمايتهم. حوْت 
اتفاقيتا فيينا األولى للعاقات الدبلوماسية 
)1961(، والثانية للعاقات القنصلية )1963(، 
ذلـــك كــلــه، بــمــا شــمــل أســلــوب تــعــيــن الــســفــراء 
والدبلوماسين  للتمثيل بن الدول، وتحديد 

بشرى المقطري

تــأتــي الــتــجــربــة الــســودانــيــة فـــي ســيــاق أكــثــر 
تحّديا من معظم تجارب بلدان االحتجاجات 
في املنطقة. ففي أعقاب اندالع االحتجاجات 
الــشــعــبــيــة الــتــي شــهــدتــهــا الـــســـودان فـــي عــام 
2019، وأّدت إلى إزاحة الرئيس عمر البشير، 
الثورية طريق تحّول بطيء  القوى  انتهجت 
فــرضــتــه طــبــيــعــة الــتــعــقــيــدات املــحــلــيــة، بما 
نوعا  يحقق  سياسي  انتقال  عملية  يضمن 
من االستقرار االقتصادي، إال أن تنفيذ هذه 
الــتــســويــة واســتــحــقــاقــاتــهــا مــا لــبــث أن وقــف 
املــدنــيــة، وأدى  الــســلــطــة  ــام تثبيت  أمــ  

ً
حــائــا

الــفــريــق أول  قــاد  الحــقــا إلــى تجريفها، حيث 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان عملية االنـــقـــاب على 
الــحــكــومــة املــدنــيــة، مــمــثــلــة بــرئــيــس الـــــوزراء، 
عبدالله حمدوك، وأعلن حل مجلس السيادة 
ــبـــتـــه مـــوجـــة  ــقـ ـــالــــة الـــــــطـــــــوارئ، أعـ وفــــــــرض حـ
على  احتجاجا  متواصلة،  تظاهرات شعبية 
االنــقــاب الــعــســكــري، ومـــع تــســويــق الــبــرهــان 
انـــقـــابـــه عــلــى الــســلــطــة املـــدنـــيـــة بـــأنـــه إجــــراء 
ضــــروري ملــنــع انــــدالع حـــرب أهــلــيــة، فـــإن هــذا 
املــســار الــكــارثــي كــان متوقعا فــي ضــوء ُبنية 
الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة، واســتــحــقــاقــات عملية 
االنــتــقــال الــســيــاســي وتـــرّبـــص قـــوى اإلقــلــيــم. 
وشهدت األزمة السياسية في مسار السلطة 
في  تمظهرت  انتكاسات،  سلسلة  االنتقالية 
العسكري  املــكــّون  بــن  السلطة  الــصــراع على 
فـــي املــجــلــس الـــســـيـــادي الـــــذي يــتــزعــمــه عبد 
الــبــرهــان، وكــذلــك قائد قــوات التدخل  الفتاح 
السريع، محمد حمدان دقلو )حميدتي( من 
الحكومة  التي تمثلها  املدنية  جهة، والقوى 
من جهة أخرى، وهو ما قّوض قدرة الحكومة 
فـــي تــنــفــيــذ إصـــاحـــيـــات اقــتــصــاديــة جــذريــة 
لــلــمــواطــنــن؛ فيما  الــوضــع املعيشي  تــحــّســن 
السياسية في  الــتــحــوالت  نــمــاذج  منح تعثر 
املنطقة، وجديدها التجربة الديمقراطية في 
تــونــس، الــضــوء األخــضــر لــلــقــوى العسكرية 
الــســودان،  فــي  السياسي  االنــتــقــال  لتقويض 
 عن 

ً
ــيــــدا، فـــضـــا وتـــقـــديـــم نــفــســهــا بـــديـــا وحــ

ــمـــوذج الــنــظــام  ــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة نـ تــفــضــيــل الـ
العسكري في بلد فقير يعاني أزمات عديدة، 

على حكومة مدنية متزعزعة. 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــويــ ــســ ــتــ ــة الــ ــغـ ــيـ تـــتـــضـــمـــن صـ
الـــتـــي نــظــمــت املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة فـــي بــلــدان 
ــــات جـــــــــذور إخــــفــــاقــــاتــــهــــا. فــفــي  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ االحـ
االنتقالية  السلطة  طبيعة  شكلت  الــســودان، 
التي أقّرتها »الوثيقة الدستورية« التي وقعت 
عليها القوى الثورية والقوى العسكرية أحد 
العسكرية  القوى  لطغيان  الرئيسة  األسباب 

وضوابط  عموما،  املبعوثن  اختيار  معايير 
ــا يــمــنــح لــهــم مــن امــتــيــازات  أداء مــهــامــهــم، ومـ
وحصانات تيّسر إقامتهم لتمثيل بادهم في 
الــدولــة الــتــي يــوفــدون إلــيــهــا، وأيــضــا تفصيل 
ترتيبات إنهاء مهام الّسفراء والدبلوماسين. 

 )3(
ــرال  ــّمـــا أقـــــدم عــلــيــه جــنـــ ثـــم نـــأتـــي لــلــحــديــث عـ
البلدان  في  بــاده  إعفاء سفراء  من  الخرطوم 
األجنبية، عبر أجهزة اإلعــام املحلية، والذي 
عكس ضيقا وقلة صبٍر على سفراء، رّبما فّكر 
ــراراٍت شخصيٍة بــإدانــة  قــ بعضهم فــي اتــخــاذ 
االنــقــاب الــعــســكــري، ومـــن ثـــّم إنــهــاء مهامهم 
 الجنرال 

ّ
 أن

ّ
الدبلوماسية بمحض إرادتهم، إال

بدا في عجلٍة من أمــره، فسارع بإعفاء سفراء 
ــّبـــــت أقـــدامـــه،  لــلــبــاد فـــي الــــخــــارج، قــبــل أن ُيــثـــ
ى 

ّ
حاكما يعفي أو ُيعّن حكومة تنفيذية تتول

إدارة عــاقــات الــبــاد الــخــارجــيــة، بــمــا يشمل 
بعد ذلك، إن أراد، تعين سفراء في الخارج أو 
 اإلجراء 

ّ
في الداخل أو إعفاء سفراء. هكذا، فإن

الذي اتخذه جنرال الخرطوم لم يسبقه عليه 
جنرال انقابي آخر في كامل اإلقليم، ومعلوٌم 
أن انـــقـــابـــات الــــســــودان تــحــصــى وتـــعـــد، لكن 
 يجدر 

ٌ
إعــفــاء الــجــنــرال أولــئــك الــســفــراء بــدعــة

رصـــدهـــا فــــي  مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس. الــّســـــفــراء 
قــائــد الجيش قد  قـــرار إعفائهم  الــذيــن أصـــدر 
اعــتــمــد بــعــضــهــم رأس مــجــلــس الــــدولــــة، وهــو 
الذي  الجيش  وقائد  رئيسه  للمفارقة،  نفسه، 
ــا عــســكــريــا بــصــفــتــه الــعــســكــريــة،  ــقـــابـ قـــــاد انـ
ولــيــس بــــأّي صــفــة أخـــــرى. ومــــا قـــد فــــات على 
 في 

ّ
 كان منهم راشد ينصح، أن

ْ
مستشاريه، إن

إعان قرار اإلعفاء تجاوزًا للظروف السياسية 
ــارج، بـــل فــيــه ما  ــ ــــخـ املــــأزومــــة فـــي الــــداخــــل والـ
ينطوي على استخفاٍف بالّدول التي اعتمدت 
جنرال  وأعفاهم  السودانين،  السفراء  أولئك 

الخرطوم بعن مغمضة.  

)4(
الظروف  العادية، بل وحتى في  الــظــروف  في 
مجاني،  انفعال  أّي  عن  وبعيدًا  االستثنائية، 
يتحتم على الدولة التي أوفــدت ذلك الّسـفير، 
ثم رأْت استدعاءه بمبّررات تخّصها، أن تبلغ 
ــة الــتــي قــبــلــْت ذلـــك الــّســـــفــيــر واعــتــمــدتــه  الـــدولـ
بنيتها إنهاء مهمته. يرتب عادة إخــراج مثل 

ثم استيائها على السلطة، إذ تكونت أجهزة 
ثاثة مجالس: مجلس  من  االنتقالي  النظام 
تشريعي،  ومجلس  وزاري  ومجلس  سيادي 
وال يمكن فصل صاحياتها املتداخلة إال في 
إرثــا تاريخيا  بيئة سياسية مستقّرة تمتلك 
من فصل السلطات، وهو ما يفتقده السودان 
والــــدول العربية بشكل عـــام، ومــن ثــم شكلت 
ُبنية النظام االنتقالي حجر عثرة في طريق 
السيادة،  مجلس  يتكون  السياسي؛  التحّول 
ــة، مـــن ممثلن  ــدولـ ــو أعــلــى هــيــئــة تــديــر الـ وهـ
عــــن الــــقــــوى املـــدنـــيـــة املـــنـــخـــرطـــة فــــي الــــثــــورة 
بالثورة  التحقت  التي  القوى  وعسكرين من 
ا مــن نــظــام الــبــشــيــر، فيما يمثل  وكــانــت جـــزء
السلطة  حــمــدوك،  برئاسة  ــوزاري،  الــ املجلس 
كــان مــن الصعب  أنــه  املــدنــيــة، بيد  التنفيذية 
املــجــلــســن، بحيث  نــطــاق صــاحــيــات  تنظيم 
بـــات املـــكـــّون الــعــســكــري فــي مجلس الــســيــادة 
هـــو مـــن يــحــتــكــر الـــقـــرار فـــي تــوجــيــه السلطة 
املــدنــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن تــضــمــن »الــوثــيــقــة 
الــدســتــوريــة« فــتــرة تـــرؤس الــبــرهــان املجلس 
القوى  إلى  الرئاسة  بفترة محّددة، ثم تنتقل 
املدنية حتى انتهاء الفترة االنتقالية وإجراء 
انــتــخــابــات، فـــإن مــبــادئ الــوثــيــقــة لــم تستطع 
إخـــضـــاع الـــقـــوى الــعــســكــريــة لـــشـــروط عملية 
ترّكزت  الذي  البرهان  انقلب  االنتقال، بحيث 
السلطة في يده على مبادئ الوثيقة، ومن ثم 
فإن التسوية التي لجأت إليها القوى الثورية 
القتسام السلطة مع القوات العسكرية لم تكن 
انــحــرافــاٍت  لــعــدم حـــدوث أي  ضمانة حقيقية 
مستقبلية، حتى إن كانت التسوية مضبوطة 
زمــنــيــا ونـــّصـــبـــت الــــشــــارع قــــوة رقـــابـــيـــة على 
تدخات السلطة العسكرية، إذ إن شكل النظام 
برئاسة  العسكرية  السلطة  مــنــح  االنــتــقــالــي 
الــحــكــومــة  فـــي إدارة  الــعــلــيــا  الـــيـــد  الـــبـــرهـــان، 

املدنية، بحيث أخضعتها لسلطتها. 
وقد شكلت طبيعة التسوية االنتقالية خطأ 
اســتــراتــيــجــيــا ارتــكــبــتــه الـــقـــوى الـــثـــوريـــة في 
الـــســـودان، بــحــيــث أوجــــدت تــحــّديــاٍت عــديــدة 
الستمراريتها، إذ ال تقتصر هذه التحّديات 
عــلــى حــتــمــيــة طــغــيــان الـــقـــوى املــســلــحــة على 
وإنما  اّدعـــت حمايتها،  وإن  املــدنــيــة،  الــقــوى 
على االلتزامات التي تفرضها عملية االنتقال 
التحّديات  هــذه  أهــم  أحــد  وتمثل  السياسي. 
الــعــدالــة واملــصــالــحــة على  إجـــــراءات تحقيق 
ــتـــي تــقــتــضــي تــســلــيــم  ــنـــي، الـ املـــســـتـــوى الـــوطـ
املــتــوّرطــن فــي جــرائــم الــحــرب التي شهدتها 
الـــســـودان عــلــى مـــدى عــقــود، والــــذي كـــان أهــم 
عملية  لتحقيق  االنتقالية  السلطة  التزامات 
انــتــقــال ســيــاســي. إال أن انـــخـــراط الــقــيــادات 
االنتقالية  السلطة  فــي  املــتــوّرطــة  العسكرية 

ذلـــك الـــقـــرار عــبــر تــرتــيــبــاٍت دبــلــومــاســيــٍة تعّد 
فــيــهــا مــكــاتــبــات رســمــيــة وتــقــلــيــديــة راســخــة 
تــتــقــّيــد   الــــتــــي  مـــــن  كـــثـــيـــرة  ومـــــعـــــروفـــــة. دول 
بــــاألصــــول الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــتـــي تــضــّمــنــتــهــا 
االتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة ســالــفــة الـــذكـــر ال تقبل 
مــثــل هـــذه الــتــصــّرفــات الــتــي تعلن فــي أجــهــزة 
اإلعــام  إعفاء سفير، قبل إخطاٍر مسبٍق يتم 
بالطرق الدبلوماسية، وترى فيها استخفافا 
بــضــوابــط الــعــمــل الــدبــلــومــاســي املــرعــيــة على 
املــســتــوى الـــدولـــي. يــتــّم إنــهــاء مــهــّمــة املبعوث 
الدبلوماسي وفق املــادة التاسعة من اتفاقية 
املعتمد  الـــدولـــة  أبـــدت  إذا   ،1961 لــعــام  فيينا 
أن  عــدم قبوله مبعوثا عندها، فعليها  لديها 
املبعوث »شخصا غير مرغوب  ذلــك   

ّ
أن تعلن 

اك املغادرة في خال فترة 
ّ
فيه«، وتطلب منه إذ

للظروف  تقديرها  وفــق  الــدولــة  تلك  تحّددها 
التي صاحبت ذلك القرار. والحالة الثانية تقع 
الدبلوماسي  املبعوث  أو  السفير  إكــمــال  عند 
فيينا  اتــفــاقــيــة  مــن   43 ــادة  املــ فتنص  مهمته، 
ذلك  ابتعثت  الــتــي  الــخــارجــيــة  وزارة  تبلغ  أن 
اعتمدته  التي  الدولة  خارجية  وزارة  السفير 
سفيرًا لديها، بانقضاء أجل مهمته. في حالة 
إعــفــاء ذلــك الجنرال ســفــراء بــاده عبر أجهزة 
اإلعــــــام، بــمــا يــمــثــل إعـــانـــه أنــهــم »أشــخــاص 
غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــم«، ســيــتــم تــصــنــيــفــه بــدعــة 
ــات غـــرائـــب  دبـــلـــومـــاســـيـــة، مــحــلــهــا مــــوســــوعــ
الظواهر كما أشرنا، مثلما تمثل اختااًل في 
سلم أسبقيات ذلك الجنرال الذي أبدع سلبيا، 
فأعفى  أولــويــاتــه،  وارتــبــكــت  ــوزراء  ــ الـ فاعتقل 

. السفراء من دون تروٍّ

)5(
ــفــراء الــســودانــيــون الــذيــن أعــفــاهــم  ســّجــل الــّســـ
ذلك الجنرال مواقف عكسْت تمّسكهم بمبادئ 
الثورة التي اعتمدتها قوى الشعب الّسوداني 
الوثيقة  فــي  وعسكرييها،  بمدنييها  الــثــائــر، 
الــدســتــوريــة الــتــي حــكــمــْت الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة 
متها. لم تمنح تلك الوثيقة 

ّ
في السودان ونظ

الــوزراء  اعتقال  له  الجيش سلطة تجيز  قائد 
ركْت تلك الصاحيات 

ُ
ت الّسـفراء، بل  أو إعفاء 

للجهاز التنفيذي للدولة، والذي تمثله وزارة 
قــراراتــه  اعتماد  سلطات  ومنحْت  الخارجية، 
ــا أقــــــدم عــلــيــه  ملــجــلــس الـــســـيـــادة مــجــتــمــعــا. مــ
 أجهزة الدولة التنفيذية 

ّ
الجنرال منفردًا بحل

شّكل عائقا أمام تنفيذ الحكومة التزاماتها، 
االنتقالية  السلطة  بــمــوقــف  تجلى  مــا  وهـــو 
ــات  ــايـ ــنـ ــجـ ــر ملـــحـــكـــمـــة الـ ــيـ ــشـ ــبـ مـــــن تـــســـلـــيـــم الـ
الدولية جــراء جرائمه في دارفـــور. ففي حن 
وافقت الحكومة على تسليمه، رفض املكّون 
العسكري في مجلس السيادة الذي يتزعمه 
البرهان هذه الخطوة، إذ إن هذا يعني تقديم 
املتوّرطن في جرائم الحرب، من »حميدتي« 
قائد قوات التدخل السريع، املتوّرط بجرائم 
حرب في دارفور، إلى البرهان، حيث توّرطت 
قــــوات تــحــت مــســؤولــيــتــه بــقــتــل املــتــظــاهــريــن، 
العسكرية  املؤسسة  بنية  إصــاح  ل 

ّ
مث فيما 

لعملية  هدفا  هيكلتها،  وإعـــادة  السودانية، 
االنتقال السياسي، ومن ثم سببا في تصاعد 

الصراع بن السلطتن. 
فـــي مــقــابــل انــحــيــاز الــحــكــومــة تــحــت ضغط 
الــــدعــــوات املـــدنـــيـــة إلــــى دمــــج قـــــوات الــتــدخــل 
الـــســـريـــع فــــي املـــؤســـســـة الـــنـــظـــامـــيـــة، يــرفــض 
إبقائها قوة منفلتة  العسكريون ذلك بهدف 
الــقــوى  ــن  وبــــا رادع، إلرهــــــاب خــصــومــهــا مـ
املدنية  الحكومة  نموذج  شّكل  فيما  املدنية، 
الــتــي تــنــحــو إلـــى تــحــقــيــق قـــدر مـــن االنــفــتــاح 
التي  املحافظة  الــقــوى  مــواجــهــة  فــي  النسبي 

تمثلها السلطة العسكرية خط افتراق آخر. 
املمثلة  الثورية،  القوى  تركيبة  تشريح  عند 
الــســودان،  في  املدنية  االنتقالية  السلطة  في 
نـــجـــد أنــــهــــا تـــولـــيـــفـــة مــــن الــــقــــوى الـــيـــســـاريـــة 
تحّديات  أوجــد  ما  وهــو  واملدنية،  والنقابية 
لحركة  فخافا  سلطتها،  تثبيت  فــي  عــديــدة 
االحتجاجات في املنطقة، حيث يحضر تنظيم 
اإلخوان املسلمن قوة محلية صّدرتها الدول 
اإلقليمية املــؤيــدة لــهــا، فـــإن خـــروج اإلخـــوان 
الــســودان  فــي  التغيير  مــعــادلــة  مــن  املسلمن 
الشعبية  االحتجاجات  حركة  عــزل  إلــى  أّدى 
قّيد  وكذلك  العربي،  اإلعامي  الصعيد  على 
حضور الحكومة املدنية املنبثقة عنها على 
السلطة  تكريس  مقابل  اإلقليمي،  املــســتــوى 
اإلخـــوان  إن  إذ  بــالــبــرهــان،  ممثلة  العسكرية 
املسلمن في السودان يمثلون حزب السلطة 
ــمـــي نـــظـــام الــبــشــيــر،  ــار عــلــيــه، وأحـــــد داعـ ــثـ املـ
اإلسامي، ومن ثم تموضع »اإلخـــوان« على 
القوى  ومــع  املتظاهرين،  مصالح  مــن  الضد 
الــعــســكــريــة الــتــي حــاولــت اســتــمــالــتــهــا، وهــو 
مــا تمظهر بـــإدانـــة قــطــاع واســـع مــن مشايخ 
الدين املظاهرات التي نظمتها القوى املدنية 
احتجاجا على سيطرة العسكر على السلطة، 
ــوان  ــ ــذلـــك تـــواطـــؤ مــجــمــل تــنــظــيــمــات اإلخـ وكـ
املسلمن وأحزابها في املنطقة العربية. األمر 
الذي يكشف ازدواجية التنظيمات اإلسامية 
على اختاف أيديولوجياتها في موقفها من 

هو انقاٌب كامل املامح، يمثل وضعا غريبا 
ــــان إعــفــاء  واســتــثــنــائــيــا. تــبــع ذلــــك الـــقـــرار إعـ
ــادروا  ســفــراء لــم يــســانــدوا خــطــوة الــجــنــرال. بـ
إلى إعان عدم قبولهم قــرارات اإلعفـاء، وعدم 
االنــصــيــاع  لــقــرار مــن اســتــولــى عــلــى السلطة 
في بادهم، وعمد على تنحيتهم وهم ُسـفراء 
مــعــتــمــدون يــمــثــلــون بـــادهـــم فـــي الـــخـــارج. لم 
أجهزة  عبر  أعلنوا،  بل  بذلك،  الّسـفراء  يكتِف 

في  وتدعمه  به  تؤمن  إذ  الديمقراطية،  مبدأ 
حالة واحدة فقط، أن يكون لصالح تمكينها 
من السلطة فيما تتحّول إلى مشرعن وداعم 
التي  الــدول  في  الديمقراطية  ووأد  لانقاب 

أزيحت من سلطتها. 
فــي بــلــد فقير كــالــســودان، يــعــانــي مــن أزمـــات 
اقتصادية وسياسية واجتماعية مرّكبة، وإن 
حـــاول املــضــي نحو االنــتــقــال الــســيــاســي، فإن 
التدخات  وأشــكــال  اإلقليمية  االستقطابات 
ــرة شـــكـــلـــت كــابــحــا  ــاشــ ــبــ ــيــــر املــ ــرة وغــ ــاشــ ــبــ املــ
لعملية التحّول، فإضافة إلى الدور الذي لعبه 
ــتـــال اإلســرائــيــلــي فـــي دعــــم ســلــطــة عبد  االحـ
أفريقيا،  في  نفوذه  لتمديد  البرهان،  الفتاح 
مــقــابــل تــحــفــظــه عــلــى الــحــكــومــة املــدنــيــة، فــإن 
مصالح  وتجاهل  النهضة  سد  إثيوبيا  مــلء 
ــر، الـــدولـــتـــن املــطــلــتــن على  ــودان ومـــصـ ــســ الــ
ل عامل ضغط على الحكومة املدنية، 

ّ
النيل، مث

بما في ذلك اندالع الحرب في إثيوبيا ونزوح 

ــتـــي خــاطــبــهــم عـــبـــرهـــا ذلـــك  ــا الـ ــهــ اإلعـــــــام ذاتــ
الجنرال، عن إصرارهم على البقاء في رئاسة 
ــّررات تــمــثــيــلــهــم بــــادهــــم، ال  ــبـ ــمـ ســـفـــاراتـــهـــم، بـ
تــمــثــيــلــهــم النـــقـــابـــيـــن يـــخـــالـــفـــون الـــدســـتـــور 
الّسلطة  املتفق عليه، فيستولون على  املؤقت 
بـــلـــيـــل، ويـــتـــّســـنـــمـــون الــــســــيــــادة عـــلـــى الـــبـــاد، 
ي مسؤولية  قيادتها 

ّ
بدعوى حمايتها، وتول

إلى براح الديمقراطية والحريات... فتأّمل.. !
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يتحّدث الجنرال عن اعتزامه تنظيم انتخاباٍت 
إلــى نظام ديمقراطي  في حدود  الباد  تنقل 
عام 2023، وإنها، لعمري، فترة أكثر من كافية، 
الستكمال صناعة »بشير« آخر. لكنك تعجب 
أن تــــرى ذلــــك الـــجـــنـــرال ال يــصــغــي لـــأصـــوات 
املعارضة النقابه في الداخل أو في الخارج. 
هّب شباب الثورة السودانية تسّد تظاهراتهم 
األفق، لكن الجنرال ال يستجيب. ُيدين االتحاد 
فا  بــاده،  ق عضوية 

ّ
ويعل األفريقي خطوته 

يــعــبــأ. تــرتــفــع الــعــصــا األمــيــركــيــة مـــهـــّددة، فا 
يــعــيــرهــا الــتــفــاتــة. يــديــنــه االتـــحـــاد األوروبـــــي، 
ــــدول الــعــربــيــة،  فــيــســّد أذنـــيـــه، حــتــى جــامــعــة الـ
ومن مقّرها في عاصمة دولٍة أرضاها انقاب 
ــّرة، تــدعــو إلى  الــجــنــرال، عــلــْت نبرتها هــذه املــ
السودانية  الــدســتــوريــة  الوثيقة  إلــى  الــعــودة 
ــد بــدا  ــاهـــدًا عــلــيــهــا. وقــ ــان مــمــثــلــهــا شـ الـــتـــي كــ
واضــحــا أن أطــرافــا فــي املنطقة أو فــي اإلقليم 
يـــَرى أن مسانديه،  الــجــنــرال، لكنه ال  طــمــأنــْت 
أو حتى إسرائيلين،  أفــارقــة،  أو  كــانــوا  عــربــا 
ــافــــع. ال شـــيء  ــنــ ــدات ومـــصـــالـــح ومــ ــ ــنـ ــ لـــهـــم أجـ

باملجان في ساحة العاقات الدولية.
الــّســودانــيــن مــهــّمــة معالجة هــذه  تبقى عــلــى 
املرحلة املأزومة، بقدراتهم ال بقدرات اآلخرين 
ــراف املــجــتــمــع الـــدولـــي التي  الــغــربــاء. عــلــى أطــ
ــّســـودانـــيـــن  ــثــــورة الـ ــرًا كـــبـــيـــرًا لــ ــقـــديـ حـــمـــلـــْت تـ
أن تــعــمــد إلــــى الــتــذكــيــر بــاملــخــاطــر الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة املـــحـــدقـــة بـــالـــبـــاد، ثــــّم تشجيع 
قــادتــهــا، مــدنــيــن وعــســكــريــن، عــلــى الــتــفــاهــم 
والــحــوار. ليَس مناسبا جنوح أطــراف دولية 
أو إقليمية  للضغوط القاسية على الّسودان، 
عمر  البائد  النظام  رئيس  قاومها  التي  مثل 
الّسودانين،  البشير، فأبقته، وعلى رغم أنف 

متسلطا عليهم لثاثن عاما.
)كاتب وسفير سوداني سابق(

 
ً
آالف اإلثــيــوبــيــن إلــى شــرق الـــســـودان، فضا

عـــن كــيــفــيــة الــتــعــاطــي مـــع إرث الــبــشــيــر، وفــي 
مقدمتها استمرار مشاركة القوات السودانية 
في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، 
إذ ظل البرهان يعيق سحب القوات السودانية 
ــــن الـــســـعـــوديـــة  ــم مـ ــ ــــدعـ لـــضـــمـــان اســــتــــمــــرار الـ
ة الترجيح تميل 

ّ
واإلمــارات، ومن ثم كانت كف

لـــصـــالـــح تـــقـــويـــض الـــحـــكـــومـــة املـــدنـــيـــة ودعــــم 
بالبرهان، فمع كل  العسكرية ممثلة  السلطة 
املــدنــيــة وفشلها  الــحــكــومــة  أداء  املــآخــذ عــلــى 
فــي تنفيذ الــتــزامــاتــهــا املــحــلــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
اإلقليمية  للقوى  كانت  اإلقليمية،  التزاماتها 
الخاصة،  حساباتها  الــســودان  فــي  املتدخلة 
فحتى مع تقديم السعودية واإلمـــارات دعما 
مــالــيــا للحكومة املــدنــيــة فــي مــرحــلــة مــبــكــرة، 
فإنه لم يكن اعترافا باالحتجاجات الشعبية، 
إقليمية  مــعــادلــة سياسية  فــي ســيــاق  وإنــمــا 
مختلفة، إذ كانت في جوهرها نكاية بتنظيم 
اإلخوان املسلمن الذي أطاحته االحتجاجات 
الــشــعــبــيــة، ال بــشــخــص الــبــشــيــر. ومـــع تــقــارب 
ــدول املــنــاوئــة لـــإخـــوان والـــداعـــمـــة لــهــا مع  ــ الـ
بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام، بــــدا أن الــحــكــومــة املــدنــيــة 
تعيش آخر شهور ربيعها املضطرب، وتفقد 
أوراق الدعم اإلقليمي، إذ إن الــدول اإلقليمية 
املــحــافــظــة الــتــي تــــرى فـــي أي تــجــربــة مــدنــيــة 
ديمقراطية في املنطقة استهدافا لها، تفضل 
املحافظ،  العسكري  الــنــظــام  الــحــاالت  كــل  فــي 
غير  مدنية  إسرائيل«، على حكومة  »صديق 
بالدعم  تمظهر  ما  وهــو  التوجهات،  مأمونة 
ل سيطرة حليف 

ّ
اإلماراتي لانقاب، فيما مث

عــســكــري قـــوي، كــالــبــرهــان، عــلــى السلطة في 
الــــســــودان هــدفــا لــلــنــظــام الــعــســكــري املــصــري 
الذي يرى في نجاح حراك شعبي في جبهته 

الجنوبية، خطورة تقتضي تقويضها. 
املتظاهرون  يقوله  مــا  هــذا  أقـــوى«،  »الشعب 
ــون يــــومــــيــــا شــــــــــــوارع املــــــدن  ــ ــوبـ ــ ــجـ ــ الــــــذيــــــن يـ
على  العسكر  بسيطرة  تــنــديــدًا  الــســودانــيــة، 
للمقاومة  مؤثر  إنساني  درس  فــي  السلطة، 
ــه خــصــومــا  الـــســـودانـــيـــة املـــدنـــيـــة الـــتـــي تـــواجـ
كثيرين. »الشعب أقــوى«، هذا ما تقوله حّدة 
القوى  إليها  التي دعــت  اليومية  االضــرابــات 
 كــان 

ْ
املــدنــيــة ضــد طــغــيــان الــعــســكــر، لــكــن وإن

»الــشــعــب أقـــوى« فــي تطلعاته املــشــروعــة في 
الحرية والكرامة، فإن مسارات االلتفاف على 
خيارات الشعوب ومصالحها تقودها دائما 
قوى محلية، ال وطنية، متواطئة مع مصالح 
الــــقــــوى اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــحـــيـــث تـــطـــيـــل مـــعـــانـــاة 
الــشــعــوب وتــعــيــق مــســيــرتــهــا الــطــويــلــة نحو 

الحرية، وقد تعيدها إلى سنوات الصراع. 
)كاتبة يمنية(

بين سفراء السودان وجنراالته

انقالب السودان... العسكر واإلقليم

سّجل السـفراء 
السودانيون الذين 

أعفاهم الجنرال 
مواقف عكسْت 

تمّسكهم بمبادئ 
الثورة التي اعتمدتها 

قوى الشعب 
السوداني الثائر

إعفاء الجنرال سفراء 
بالده عبر أجهزة 
اإلعالم، بما يمثل 

إعالنه أنهم »أشخاص 
غير مرغوب فيهم«، 
سيتم تصنيفه بدعة 

دبلوماسية

تتضّمن صيغة 
التسويات السياسية 

التي نظمت المرحلة 
االنتقالية في بلدان 

االحتجاجات جذور 
إخفاقاتها

»الشعب أقوى«، هذا 
ما يقوله المتظاهرون 

الذين يجوبون 
يوميًا شوارع المدن 

السودانية، تنديدًا 
بسيطرة العسكر على 

السلطة

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  

Monday 8 November 2021
االثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  3  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2625  السنة الثامنة


