
محمد صالح المسفر

ــدول  ــ ــلـــس الـــــــــــوزاري لـــجـــامـــعـــة الــ ــقـــد املـــجـ عـ
ــة، األســـبـــوع املــنــصــرم،  الــعــربــيــة فـــي الـــدوحـ
راهنة،  قضايا  ملناقشة  تشاوريا  اجتماعا 
الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي على  وفـــي مقدمتها 
ــقــــدس وحـــي  ــقــــّدســــات اإلســـامـــيـــة فــــي الــ املــ
الشيخ جّراح ونتائج حرب إسرائيل أخيرا 
عــلــى قــطــاع غـــزة، ومــنــاقــشــة نــتــائــج الطلب 
من محكمة الجنايات الدولية التحقيق في 
جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد 
الشعب الفلسطيني. كما تدارس االجتماع 
الــتــطــورات املــتــاحــقــة فــي كــل مــن الــســودان 
ولبنان واألزمة السورية والتعاون العربي 
فـــي مــواجــهــة جــائــحــة كــوفــيــد 19، واتــخــاذ 
الــوبــاء.  انتشار  مــن  للحد  الــازمــة  التدابير 
ــــودان، عقد  ــــسـ وبـــنـــاء عــلــى طــلــب مــصــر والـ
املجلس اجتماعا موازيا غير عادي، لبحث 
ــيـــوبـــي،  ــد الــنــهــضــة اإلثـ تـــــطـــــّورات أزمــــــة ســ
ــن مــصــر  ــأمــ ــد يـــلـــحـــق أضــــــــــرارا بــ ــ والـــــــــذي قـ
والـــســـودان املــائــي والــبــيــئــي. كــمــا أن امللف 
النووي اإليراني، ومفاوضات فيينا بشأنه 
والسلوك اإليراني في املنطقة لم يكن بعيدا 
عـــن أعـــمـــال وزراء الــخــارجــيــة الـــعـــرب. وقــد 
عبر وزيـــر خــارجــيــة مــصــر، ســامــح شكري، 
ــوزارة  ــ ــــاده وامــتــنــانــه لـ عـــن عــظــيــم شــكــر بـ
الــقــطــريــة الســتــضــافــة الجلسة  الــخــارجــيــة 
الــحــواريــة الــتــشــاوريــة بــشــأن ســد النهضة. 

علي أنوزال

ــر، مـــــرة أخــــــــرى، فــرصــة  ــزائــ ــجــ ــت الــ ــاعــ أضــ
نحو  سلمي  انتقال  تحقيق  في  تاريخية 
املؤسسة  لحكم  حــّدا  يضع  الديمقراطية، 
الدولة  دوالــيــب  فــي  وتحّكمها  العسكرية 
ومـــؤّســـســـاتـــهـــا، ومــــا شــهــدتــه الـــبـــاد من 
انتخابات مبكرة في 12 يونيو/ حزيران 
الجاري، قاطعها أغلب الجزائريني، كانت 
الديمقراطية  فــي نعش   

ّ
يــدق آخــر مسمار 

التي تم تحنيطها مرة أخرى، في انتظار 
موعد آخر لخروج الناس للمطالبة بها.

تتحّكم  الــذي  الجزائري  النظام  أثبت  لقد 
فــيــه املــؤســســة الــعــســكــريــة مــنــذ اســتــقــال 
ــبــــاد قـــبـــل ســـتـــني ســـنـــة أنـــــه غـــيـــر قــابــل  الــ
للتغيير. وأكــثــر مــن ذلـــك، أبـــان عــن قــدرة 
كبيرة على املناورة وااللتفاف على مطالب 
الــشــعــب، وتـــجـــاوز كـــل مــطــالــب الــتــغــيــيــر، 
ليحافظ على البنية الصلبة نفسها التي 
تدير شؤون الباد من الخلف، فبعد أكثر 
مــن عـــام مــن »الـــحـــراك الــشــعــبــي« السلمي 
الــــذي أبــــدع فـــي رســــم صــــورة جــمــيــلــة عن 
الــجــزائــر املتنوعة واملــتــعــّددة، ونــجــح في 
قطع الطريق على والية خامسة للرئيس 
الــذي حكم  العزيز بوتفليقة  السابق عبد 
الباد منذ 2013 وهو شبه غائب، بسبب 
مرضه املزمن الذي غيبه عن العالم، تمّكن 
الــنــظــام مــن خــال عــدة عمليات جراحية، 
ضّحى فيها ببعض رموزه، من استعادة 
ــــان عــــودة املــؤســســات  قـــوة املــــبــــادرة، وإعـ
إلـــــى طــبــيــعــتــهــا األولـــــــى كـــمـــا كـــانـــت قــبــل 
الــحــراك، وكــأن شيئا لــم يــحــُدث بعد أكثر 
واملطالبة  السلمي،  التظاهر  من  من سنة 
بدولة مدنية، تنهي حكم العسكر، وتضع 
الديمقراطي  االنتقال  سّكة  على  الجزائر 

السلمي. 
أخــرى،  مــرة  التاريخ يعيد نفسه  أن  يبدو 
كــمــا حــــدث عــــام 1988، عــنــدمــا أجــهــضــت 
ديمقراطي  انــتــقــال   لتحقيق  تــجــربــة  أول 
ســلــمــي، انــتــهــت بـــدخـــول الـــبـــاد فـــي حــرب 
ــقـــد، وذهــــب  ــــت نـــحـــو عـ أهـــلـــيـــة دمــــويــــة دامــ
ــــف قــتــيــل،  ــر مــــن مـــائـــتـــي ألـ ــثـ ضــحــيــتــهــا أكـ
ونحو العدد نفسه ممن ما زالوا في عداد 
املفقودين. اليوم، أصبح الشعب الجزائري 
أهلية  أكثر نضجا، ولن ينجّر وراء حرب 

أحمد ماهر

ــيـــرا، أقـــاويـــل عـــديـــدة عـــن الـــدور  ــارت، أخـ ــ ثـ
التي  الفلسطينية  األحــــداث  فــي  املــصــري 
ــــي غـــضـــونـــهـــا حـــرب  ــعـــت، وجـــــــرت فـ ــابـ ــتـ تـ
عدوانية إسرائيلية على قطاع غزة، فمن 
وجهة نظر بعضهم، كان دورًا غير معتاد، 
وفــــي وجـــهـــة نــظــر آخـــريـــن كــــان مــلــمــوســا 
ومـــــؤثـــــرا، فـــقـــد بـــــرز هـــــذا الـــــــــدور، أخـــيـــرا، 
بشكل كبير في سبل الوساطة بني حركة 
حماس والحكومة اإلسرائيلية، ما ساهم، 
الــعــنــف والقصف  بشكل كــبــيــر، فــي وقـــف 
ــبـــت عــلــيــه  ــرتـ ــو مــــا تـ ــ ــلــــيــــني، وهــ ــيــ االســــرائــ
اتــصــاالت بــني الرئيس األمــيــركــي، بايدن، 
الــفــتــاح السيسي،  ونــظــيــره املــصــري، عبد 
الــشــكــر والــثــنــاء على  كـــان فيها كثير مــن 
الدور املصري، وكان ذلك حدثًا هاما، ألنه 
االتـــصـــال األول بــني الــرجــلــني، مــنــذ تولي 
الثاني  كانون  يناير/  في  السلطة  بايدن 
املـــاضـــي، ثــم تــوالــت تــصــريــحــاُت اإلشــــادة 
من عدة عواصم أوروبية وعربية بالدور 
املــصــري الــجــاد الــذي أســهــم، بشكل فعال، 
فــي بـــدء الــهــدنــة. وبــعــد ذلـــك بــدأنــا نسمع 
ــة املـــصـــريـــة بــــني الــفــصــائــل  عــــن الــــوســــاطــ
ثم  الــصــف،  تــوحــيــد  الفسطينية وجــهــود 
الجهود املصرية إلعادة اإلعمار. وكان قبل 
ــبــر فــريــدا 

ُ
ذلـــك هــنــاك مــجــهــود مــصــري اعــت

من نوعه، مثل فتح معبر رفح واستقبال 
ــابــــني، وهـــــو مــــن األمــــــــور الــــتــــي كـــان  املــــصــ
الحمراء  الخطوط  مــن  يعتبرها  بعضهم 
أو املمنوعات بعد 3 يوليو/ تموز 2013، 

ومنذ تولي السيسي الرئاسة.
وبسبب غياب املعلومات في مصر، تكثر 
الـــروايـــات، والـــروايـــات املــضــاّدة بــشــأن كل 
حــدث، حيث كثرت األقــاويــل والتحليات 
ملـــا يـــحـــدث، هــنــاك مـــن نــظــر بــارتــيــاب إلــى 
ــرا، وهــنــاك  ــيـ الـــــدور املـــصـــري الــرســمــي أخـ
مـــن نــظــر إلــيــه بــإعــجــاب، حــتــى مـــن داخـــل 
أصواٍت محسوبٍة على املعارضة املصرية، 
املصرية  الرسمية  املــواقــف  أن  خصوصا 
كــانــت مــخــالــفــة أو مــتــعــارضــة مــع مــواقــف 
ــيــــة مــــصــــريــــة خــــال  ــات رســــمــ ــحــ ــريــ وتــــصــ
املــاضــيــة. ولــيــس خافيا  الــســنــوات السبع 
عــلــى أحـــد أن اإلعــــام املــصــري الـــذي يــدار 
كاما بواسطة األجهزة األمنية، دأب منذ 
سنوات عديدة على إلصاق تهمة اإلرهاب 
ومــحــاولــة تــخــريــب مــصــر حــركــة حــمــاس، 
الـــشـــعـــبـــوي  ــي  ــ ــــامــ ــاب اإلعــ ــطــ الــــخــ ــل إن  ــ بـ
ــد لــلــمــنــظــومــة الـــحـــاكـــمـــة كـــثـــيـــرا مــا  ــؤيــ املــ
يكيل االتهمات للفلسطينيني بشكل عام. 
ولذلك كــان التعامل املصري مع األحــداث 
ــرا مــفــاجــئــًا لــقــطــاعــات  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة أخـ
ــا االنـــــحـــــيـــــاز املـــعـــلـــن  عــــــديــــــدة، خــــصــــوصــ
 بــمــواقــف 

ً
لــلــطــرف الــفــلــســطــيــنــي، مـــقـــارنـــة

دول عربية أصبحت حليفة »إلسرائيل«، 
والبحرين،  اإلمــارات  ومدافعة عنها، مثل 
ــرة 

ّ
وأيــضــا كــانــت الــوســاطــة املــصــريــة مــؤث

بخاف وساطة أطــراف اخــرى. أمــا األكثر 
حركة  مــن  الكبير  االحتفاء  فذلك  مفاجأة 
حـــمـــاس ومـــعـــهـــا بـــاقـــي الـــفـــصـــائـــل بــوفــد 
ــرات،  ــابـ ــخـ ــزة املـ ــهــ الــســلــطــة املـــصـــريـــة وأجــ
وتــــلــــك الـــلـــغـــة الــحــمــيــمــيــة املـــتـــبـــادلـــة بــني 
رسميني  وممثلني  حماس  حركة  قــيــادات 
بارتياب  ألجهزة مصرية. ونظر بعضهم 
إلـــى مــوقــف الــســلــطــة املــصــريــة والــرئــاســة 
ــزة األمــنــيــة، وكـــثـــرت أقـــاويـــل غير  ــهـ واألجـ
مــنــطــقــيــة بــــأن الــحــكــومــة املــصــريــة تــخــدع 
ــالــــح »إســـــرائـــــيـــــل«،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني لــــصــ
وظهرت أقاويل أخرى أيضا متشّككة في 
املــوقــف املــصــري، تــزعــم أن ذلــك التضامن 
املــــصــــري مــــع فــلــســطــني وحــــركــــة حــمــاس 

الفيتوري شعيب

في  استقطابات  الطبيعي وجـــود  مــن   
َّ

لــعــل
تكوين أجسام سياسية مستقلة منفصلة عن 
الدولة في أي وقٍت من عمر الدولة، خصوصا 
في األوقات التي تكون فيها الدولة في طور 
النشأة أو التغّير واالنتقال من حالة إلى حالة 
»املراحل االنتقالية«. وفي املقابل، ليس من 
تقدير،  ــل 

ّ
أق على  مقبول  غير  أو  الطبيعي، 

وجود استقطاب بدرجٍة من الدرجات داخل 
مؤسسات الدولة الواحدة، خصوصا إذا كان 
هذا االستقطاب يصل إلى درجة عالية من 
ر حادٌّ 

ّ
الحّدة والتباين، باعتبار أن ذلك مؤش

على وجود التباعد في املواقف السياسية، 
لتصل نتائجه إلى االنقسام والتنافر، األمر 
الذي يؤّدي إلى الفشل في إدارة الدولة، بما 
ينعكس سلبا على استقرارها، األمر الذي 
يؤّدي إلى نشوء الصراعات والنزاعات فيها، 
قد يتعّدى االستقطاب السياسي إلى الصراع 
العسكري، وصواًل إلى خياراٍت حرجه، من 
املــضــاّدة  الــثــورة  الــدولــة، أو تقوية  عسكرة 
فيها. وبالتالي، قد تفقد الثورة بوصلتها، 
وتــحــتــاج بعدها وقــتــا طــويــا لــلــعــودة إلى 

مربع انطاقتها. 
عود على بدء .. في الثورات العربية املختلفة 
ــان لــاســتــقــطــاب  الـــتـــي قـــامـــت فـــي 2011، كــ
بنائها،  أو  فــي هدمها  فــّعــال  دور  الداخلي 
أو على أقل تقدير عدم سقوطها، غير أنه، 
ــوال، كـــان لــه أثـــر ســيــئ في  ــ فــي جــمــيــع األحــ
الــثــورة«. وليبيا خير  عــدم استقرار »دولــة 
شـــاهـــد عــلــى ذلــــك عــلــى مــــدى عـــقـــد، أخـــذت 
فــيــه االســتــقــطــابــات الــداخــلــيــة مــأخــذهــا في 
ــة، نـــاهـــيـــك عــن  ــ ــــدولـ الـــنـــخـــر فــــي تـــأســـيـــس الـ
التشريعي  البرملان  من  ابتداء  استقرارها، 
ــــورة، املــتــمــثــل فــــي املــؤتــمــر  ــثـ ــ الـ األول بـــعـــد 
الوطني العام، والحكومات التي اعتمدها، 
التي ارتضاها في ذلــك تحّيزا  والــخــيــارات 
ــواًل إلـــى مــرحــلــة إنــتــاج  أو اســتــقــطــابــا، وصــ
البرملان واالستقطاب الحاد الذي دخل فيه 
وعــلــيــه، ناهيك عــن االســتــقــطــاب املصاحب 
لحكم املحكمة ببطان البرملان، واإلجراءات 
القانونية التي أوجدته، املتمثلة في لجنة 
فبراير آنذاك، واملنشأة من املؤتمر الوطني 
العام، ليستمر هذا االستقطاب، وصواًل إلى 
االتفاق السياسي )اتفاق الصخيرات(، والذي 
على أثره تسير الباد اليوم، بما حدث فيه 
من تعدياٍت وتغيرات، لعل األبرز في ذلك 
هو السير نحو انتخابات في الباد في 24 

ديسمبر/ كانون األول املقبل.
في اآلونة األخيرة، وجد في ليبيا استقرار 
رئــاســي جديد  إنــتــاج مجلس  بعد  نسبي، 

وكــــانــــت دولـــــــة قـــطـــر الــــتــــي تـــــــرأس الـــــــدورة 
الحالية للمجلس الوزاري قد طلبت انعقاد 
االجــتــمــاعــات فــي الـــدوحـــة حــيــث شـــارك 17 

وزيرا.

2
ــّرات  ــ يــلــفــت الـــنـــظـــر فــــي االجـــتـــمـــاع كـــثـــرة مـ
استخدام مصطلح »األمن القومي العربي«، 
والذي في تقدير الكاتب لم يعد قائما على 
ــــى الــخــلــيــج  ــة مــــن املـــحـــيـــط إلـ ــ مـــســـتـــوى األمــ
الــعــربــي، كما أنــه لــم يعد هناك أمــن وطني  
أجنبي  بــطــرف  كـــان مرتبطا  اذا  إال  ــطــري 

ُ
ق

الــيــوم، ال نجد  آخــر. إذا نظرنا إلــى واقعنا 
قطاع  فهذا  العربي،  التضامن  ملفهوم  أثــرا 
غزة يعيش حصارا شاما من دول عربية  
وإســرائــيــل منذ أكثر مــن 15 عــامــا، وبعض 
قادته وأحزابه مصنفون عند بعض القادة 
الــعــرب إرهــابــيــني، وال تــوجــد دولــــة عربية  
مــتــضــامــنــة مـــع أهــــل قـــطـــاع غــــزة )أكـــثـــر من 
الــتــي ما  مليوني نسمة( ســوى دولـــة قطر 
السياسي  والتأييد  بــاملــال  عينهم 

ُ
ت برحت 

فـــي املــحــافــل الــدولــيــة والــعــربــيــة. وقـــد دعــا 
مجلس وزراء اإلعام العرب، في اجتماعات 
دورتـــه الــــ51 فــي الــقــاهــرة األربــعــاء املاضي، 
إلــى إطـــاق حــمــات إعامية عربية  طــوال 
العام، بهدف مناصرة القضية الفلسطينية، 

وفي مقدمتها الدفاع عن القدس.
يــا لــلــهــول! دول عــربــيــة تــطــّبــع، بــل تــمــارس 

قــطــٍر عــربــيٍّ إال مــا نــدر ال يعيش فــي أزمــة، 
ويــحــتــاج تــضــامــنــا عــربــيــا، ويــشــمــلــه األمــن 

القومي العربي.

3
وفي نهاية اجتماع املجلس الوزاري العربي 
فــي الــدوحــة، أقــر الجميع بــأن األمـــن املائي 
ملــصــر والـــســـودان جـــزء ال يــتــجــزأ مــن األمــن 
أن نتساءل:  يــجــدر  الــعــربــي. وهــنــا  القومي 
أين األمن القومي العربي من هيمنة الفرس 
والروس على األراضي السورية؟ وما يحل 
بالعراق وليبيا واليمن؟ وماذا عن خسارة 

العراق نحو 80% من املياه املتدفقة إليه من 
إيران، بعد قطعها 35 رافدا مائيا رئيسيا، 
وأنها تخطط لبناء ســدود جديدة لحجب 
املياه عن العراق. إيــران، وفي صمت عربي 
رهــــيــــب، حـــولـــت رافــــديــــن كــبــيــريــن مــائــيــني 
عن الــعــراق، هما رافــد الونــد ورافــد كــارون، 
األمر الذي ألحق أضرارا بالغة باملساحات 
ــالـــى  ــيــــة فــــي الـــبـــصـــرة وواســـــــط وديـ الــــزراعــ
إيران  قــّررت  والسليمانية. وفي عام 2011، 
بناء 152 سدا ملنع وصول املياه الى العراق. 
ــتـــي تــعــمــل  واألمـــــــر يــنــطــبــق عـــلـــى تـــركـــيـــا الـ
عــلــى تنفيذ مــشــروع الــغــاب الـــذي ستشيد 
ــول  ــ ــاضـ ــ ــي هـــضـــبـــة األنـ ــ خــــالــــه 22 ســــــدا فـ
على روافـــد دجــلــة والــفــرات )أزمـــة مــيــاه في 
https://www.noonpost.com/، الــــعــــراق 

األردن وسرقة  content/29205(. ومــاذا عن 
إسرائيل مياه نهر األردن، والحق أن األمن 

القومي العربي جزء ال يتجزأ. 

4
ــة يــعــتــمــدان  ــراق وســــوريــ ــعــ  أن الــ

ٌ
ــعــــروف مــ

والــفــرات  دجلة  نهري  على  كبيرا  اعتمادا 
الـــلـــذيـــن يــنــبــعــان مــــن األراضــــــــي الــتــركــيــة. 
عــلــى  تـــعـــمـــل  عــــربــــيــــة  دوال  أن  ــظ  ــ ــــاحــ ــ وُي
ــة، في  اســـتـــعـــداء تــركــيــا، فــيــمــا هــــذه الــــدولــ
تقدير الكاتب، هي الحصن الحصني الذي 
األزمـــات،  فــي  االعــتــمــاد عليه عربيا  يمكن 
وخصوصا في ما يتعلق باملياه والدفاع. 

وهـــنـــاك ضــغــوط عــلــى الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
الـــراهـــنـــة، والـــتـــي يـــقـــودهـــا حــــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة، فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــاقــة مع 
العرب، وخصوصا في مجال املاء، شريان 
الــحــيــاة ألكــثــر مـــن 60 مــلــيــون عـــربـــي  في 
الـــعـــراق وســـوريـــة. واالنــفــتــاح عــلــى تركيا 
الـــراهـــنـــة يــشــد مـــن ســـاعـــد األمـــــن الــقــومــي 
الــعــربــي، ولــن يخل بــأمــن أي دولـــة عربية. 
يــجــدر أن نــاحــظ أنـــه عــنــدمــا كـــان النظام 
العربي بعافيته، في معظم سنني النصف 
القرن العشرين، لم تجرؤ دول  الثاني من 
كـــثـــيـــرة، فــتــتــطــاول عــلــى مــصــالــح الــعــالــم 
الـــعـــربـــي. قــضــيــة إثــيــوبــيــا ونـــزوعـــهـــا إلــى 
استخدام موارد نهر النيل كانت في ذاكرة 
اإلثيوبيني، منذ ما قبل  اإلمبراطور هيا 
اإلمبراطور على  تربع  سياسي، وعندما 
العرش، لم يحرك ساكنا في مجرى النهر، 
القاهرة،  ألن حكما قوميا وطنيا كــان في 
عــربــي متماسك،  أزره تضامن  مــن  ويــشــّد 
وكذلك الحال بني العراق وإيران. ثم عندما 
دّب الضعف في القاهرة ودمشق وبغداد، 
اســتــقــوى الـــفـــرس واألحـــبـــاش عــلــى أمتنا 

العربية.
آخر القول: عندما يتفّرق العرب ويضعفون، 
فكونوا  هم، 

ّ
وتبتز عليهم  الـــدول  تستقوي 

يــدا واحـــدة، كــي يهابكم الــعــدو ويحترمكم 
الصديق.

)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

جـــديـــدة، بــعــد مــا عــاشــه مــن ويــــات طــوال 
عــقــد الــتــســعــيــنــات، لـــذلـــك فــضــل أن يــكــون 
ــه عـــلـــى هـــــذه الـــــــــرّدة الــديــمــقــراطــيــة  ــوابــ جــ
املــقــاطــعــة الـــواســـعـــة لــانــتــخــابــات أخـــيـــرا، 
التي سجلت أكبر نسبة مقاطعة في تاريخ 

االستحقاقات الجزائرية الحديث العهد.
مــا أفــرزتــه هـــذه االنــتــخــابــات فــقــط نسخة 
مــشــوهــة مـــن الــنــظــام الــقــديــم نــفــســه الـــذي 
ــوال عـــام 2019،  نـــزل الـــنـــاس بــاملــايــني، طــ
للمطالبة بتغييره، فقد عاد حزب الرئيس 
ّج كثير من رموزه 

ٌ
السابق بوتفليقة الذي ز

املال  الفساد واختاس  في السجن، بتهم 
املؤسسات  الــواجــهــة، لتصدر  إلــى  الــعــام، 
الشعبية  الشرعيتني  إلى  املفتقدة  نفسها 
حزب  جديد  مــن  ويصبح  والديمقراطية، 
التي  الطيعة  وأداتها  العسكرية   السلطة 
تــحــكــم الـــبـــاد مـــن خــلــف الــســتــار بــيــد من 
زا هــــذه املـــــرة بــجــيــش كبير 

ّ
ــز ــعــ حـــديـــد، مــ

مــن »الـــنـــواب املــســتــقــلــني« الــذيــن يشكلون 
انا احتياطيا كبيرا، يمكن أن ُيستعان 

ّ
خز

بــه فــي كــل لحظة لتغيير مــوازيــن الــقــوى 
كل سلطة  الفاقد  النيابي،  املجلس  داخــل 
حقيقة. أما الرئيس الجزائري عبد املجيد 
تــبــون، الــــذي دغــــدغ الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
»الحراك  بـ  بداية تنصيبه، عندما وصفه 
املبارك«، وتعهد باالستجابة إلى مطالبه، 
فــهــو يــؤكــد كـــل يــــوم بــأنــه ال يــخــتــلــف عن 
أســافــه، مجّرد رجــل الجيش بــزي مدني، 
يــحــكــم تــحــت وصـــايـــتـــه وحــمــايــتــه، وبــمــا 
تمليه عليه املؤسسة العسكرية من أوامر 

وتعليماٍت ال تناقش وال تحاسب.
لـــم تــفــعــل االنــتــخــابــات الــجــزائــريــة أخــيــرا 
سوى إعــادة تكريس الواقع السابق، بكل 
الحكم  آلــيــات  عيوبه ومــســاوئــه، وتجديد 
الــســابــق الــفــاقــدة لــلــشــرعــيــة واملــصــداقــيــة، 
وإعـــــــــادة حـــالـــة الـــجـــمـــود الـــتـــي أدت إلـــى 
انـــدالع الــحــراك الشعبي فــي شــتــاء 2019، 
ولـــــن يـــمـــر كـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت حـــتـــى تــجــد 
الباد من جديد نفسها في مواجهة أفق 
ــتـــصـــادي مــقــلــق،  مــــســــدود، أمـــــام وضــــع اقـ
نــتــيــجــة الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي احــتــيــاطــيــات 
تراجع  ــّراء  جـ الصعبة،  العملة  مــن  الــبــاد 
مــداخــيــلــهــا مــن مــبــيــعــات الــبــتــرول، املـــورد 
ــم 

ّ
ــاد الـــــبـــــاد،  وتــضــخ ــتـــصـ الـــرئـــيـــســـي القـ

ــة، خــــصــــوصــــا وســــــــط صـــفـــوف  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ

غرضه التشويش على أزمة سد النهضة 
اإلثــــيــــوبــــي، واعـــتـــقـــد آخــــــــرون أن تــفــاعــل 
السلطة املصرية بتلك القوة هدفه تعزيز 
موقع مصر اإلقليمي، تمهيدا لبدء الحرب 

على إثيوبيا بخصوص أزمة املياه. 
آراء وتحليات   من 

ٌ
بشكل عــام، تلك عينة

ــة وكـــارهـــة  ــارضـ ــعـ ــمـــوعـــات مـ أفـــــــراد ومـــجـ
الجانب  الحكم في مصر. وعلى  ملنظومة 
اآلخر، رّوج مؤيدون للسلطة والنظام في 
مصر أن »حماس« و»إسرائيل« يتظاهران 
بــالــحــرب ضــد بعضهما بــعــضــا مــن أجــل 
ــاه وســـد  ــ ــيـ ــ ــــن قـــضـــيـــة املـ ــال مـــصـــر عـ ــ ــغـ ــ إشـ
النهضة إلعطاء فرصة للجانب اإلثيوبي 

من أجل اسئناف امللء خلسة.
وبــعــيــدا عــن كــل ذلـــك الــصــيــاح والــتــاســن 
الرسمي  الـــدور  بشأن  املــؤامــرة  ونظريات 
املصري في اآلونــة األخيرة، هناك تحليل 
عــــقــــانــــي بــــشــــأن الــــعــــاقــــة بـــــني الــســلــطــة 
املـــصـــريـــة وأجــهــزتــهــا األمـــنـــيـــة مـــع حــركــة 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  وبـــاقـــي  حــمــاس 
مــتــوتــرا بشدة  كـــان  الــوضــع  أن  فصحيح 
منذ إزاحة الرئيس السابق محمد مرسي، 
ــراءات  ــ ــ ــــدث مــــن إجـ ــــل مــــا حـ ثــــم ســجــنــه وكـ
وأحداث بعد 3 يوليو/ تموز 2013، وعلى 
الرغم من املناوشات اللفظية املتبادلة بني 
مــحــســوبــني عــلــى حــركــة حــمــاس وآخــريــن 
محسوبني على النظام الحاكم في مصر، 
بشكل  تعاملت،  املصرية  السلطات  أن  إال 
ــك املــلــف  ــ كــبــيــر مــــن الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة، مــــع ذلـ
الحساس، وظهرت مصر )كدولة( بمظهر 
مــّرة  العربية  املنطقة  فــي  والــقــائــد  الكبير 
كبيرة  فــرصــة  أنــهــا  بعضهم  رأى  أخــــرى، 
للسلطة الحاكمة  لتثبيت املكانة وإلعادة 
الــريــادة املــصــريــة فــي املنطقة، ومــن الــذي 
يـــضـــيـــع فــــرصــــة بـــتـــلـــك الـــقـــيـــمـــة؟ فــعــنــدمــا 
تصبح ذا ثقل كبير في منطقة ما، يمّكنك 
ذلـــك مــن فـــرض شــروطــك وتــحــســني قوتك 

التفاوضية في قضايا أخرى.
ــتــــي تـــعـــامـــلـــت بــهــا  ــة الــ ــيـ ــاتـ ــمـ ــراغـ ــبـ ــك الـ ــلـ تـ
ــة بـــخـــصـــوص األزمـــــة  ــريـ الـــســـلـــطـــات املـــصـ
السلطات  استغلت  فقد  مــحــمــودة،  أخــيــرا 
الحكومات  مــع  الــقــويــة  املــصــريــة عاقتها 
اإلســرائــيــلــيــة فـــي املـــجـــالـــني، االقــتــصــادي 
ــنـــي، بــعــد مــعــاهــدة الــســام مــن أجــل  واألمـ
ــــدى الــســلــطــات  ــا أن لــ ــمـ ــــف الـــــحـــــرب، كـ وقــ
املــصــريــة وأجـــهـــزة املــخــابــرات الــعــامــة في 
ــتـــواصـــل مع  مــصــر تـــاريـــخـــا كــبــيــرا مـــن الـ
الفصائل الفلسطينية، ومحاولة التوفيق 
بينهم منذ سنوات طويلة، وقد أفاد ذلك 
كثيرًا في الجهود األخيرة. وجدير بالذكر 
ــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــاســن اإلعـــامـــي،  أنــ
ــري، بــعــد  ــ ــــصـ خـــصـــوصـــا مــــن الـــجـــانـــب املـ
زيـــارات واجتماعات  أنــه توجد  إال   ،2013
ــابــــات مـــهـــمـــة تــنــظــمــهــا املـــخـــابـــرات  ــقــ ومــ
منذ  الفلسطينية  الفصائل  مــع  املــصــريــة 
2017، وهو ما كان له دور كبير في تطبيع 
رأيناه، أخيرا، في تلك  العاقات، وفي ما 
التي تعاملت بها حركة حماس  الحفاوة 

مع الجهود املصرية.
العاقة بني مصر و»إســرائــيــل« من جهة، 
أو بـــني مــصــر والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــد.  مـــن جــهــة أخـــــرى، لــيــســت فـــي خـــط واحــ
ــرة وتــــــداخــــــات  ــيــ ــثــ تـــحـــكـــمـــهـــا عــــــوامــــــل كــ
والعروبية  القومية  االلــتــزامــات  مــتــعــّددة، 
متداخلة مع البراغماتية ومصلحة الدولة 
الحاكم(. ولذلك، يختلف  )من وجهة نظر 
التفاعل املصري مع القضية الفلسطينية 
عن أي تفاعل وتعاط مع أي دولــة أخرى، 
فــمــصــر كـــانـــت فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
ــدة مـــــــــــّرات، واحـــتـــضـــنـــت  ــ ــ ــل« عـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »إســ
القيادات الفلسطينية سنوات عديدة، في 

ــــدة وطــنــيــة مـــوحـــدة لــلــبــاد،  وحــكــومــة وحـ
 ،

ً
غير أن هــذا االســتــقــرار لــن يستمر طــويــا

فـــي ظـــل الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة واألمــنــيــة 
املــتــغــيــرة لــلــبــاد، بــمــحــاذاة االســتــقــطــابــات 
وتتشكل  فيها،  توجد  التي  واالصطفافات 
ــعــيــد نــفــســهــا بـــني فـــتـــرة وأخــــــرى، ولــعــل 

ُ
وت

هــذا االصــطــفــاف واالســتــقــطــاب يجد اليوم 
قته االختافات 

ّ
 أكثر له في وطن مز

ً
ماءمة

ــه عــلــى طــريــق  والــــصــــراعــــات، خــصــوصــا أنــ
تجديد الشرعية واالنتخاب!

ما تشهده ليبيا، ومجتمعات الربيع العربي 
الداخلي  الــيــوم، هــو حــالــة مــن االستقطاب 
ي من االستقطابات الخارجية، املقرونة 

ّ
املتغذ

باملصالح اإلقليمة تارة، والدولية تارة أخرى. 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن ذلــــك ســـيـــؤدي إلــــى نــتــائــج 
سياسية مختلفة عما سبقها، بل وتشكيل 
أطر سياسية جديدة، بطريقٍة أو أخرى. كما 
، املزيد من 

ً
أن الراجح، في الحالة الليبية مثا

السير نحو نمط حالة عدم االستقرار، ربما 
تكون نتائجه تغييرا في املوازين واملجريات، 
ــفــــتــــاح فــــي الـــنـــظـــرة  ــا فــــي ظــــل انــ خـــصـــوصـ
األزمة  أن  باعتبار  الجوار،  لــدول  اإلقليمية 
العسكرية  املختلفة،  بمنعطفاتها  الليبية، 
ر 

ّ
منها واألمنية، أحد أبرز العوامل التي تؤث

على الدول املجاورة لها، شرقًا وغربًا وشمااًل 
تدخلها  الطبيعي  من  وبالتالي:  وجنوبًا؛ 
املباشر وغير املباشر في هذه األزمة، ناهيك 
عن االستقطاب واالصطفاف »السلبي« الذي 
مصالحها،  لتحقيق  الــدول  بعض  اتخدته 
تدرك  اليوم جعلها  العملي  الواقع  أن  غير 
أن ذلــك االســتــقــطــاب واالصــطــفــاف السلبي 
بدل أن يحقق لها مصالحها، جعلها تفقد 
لها  ستحقق  والــتــي  املــتــبــادلــة،  مصالحها 
الثورة في ليبيا أكثر مما ستناله من دعم 
الـــثـــورة املـــضـــاّدة. وبــالــتــالــي، إن لــم يتغير 
ــقـــطـــاب جــــذريــــًا، فــإنــه  ــتـ االصـــطـــفـــاف واالسـ
سيتجه إلـــى شـــيٍء مــن املـــوازنـــة واملــاءمــة، 
األمـــر الـــذي قــد يــقــود إلـــى تــوافــق، ولـــو كــان 
جزئيا، في بلورة رؤية إقليمية، يمكن من 
ف من هذا 

ّ
خالها رسم مسار محّدد، قد يخف

االستقطاب واالصطفاف، واألحداث اليومية 
املتتالية خير مثال على ذلك.

عموما، التعبير باالستقطاب ال يعني، في 
املجمل، وصمة سلبية للمشهد السياسي في 
دول الثورات العربية، بقدر ما هو توصيف 
لعله يكون »موضوعيا« لقراءة )أو إدراك( 
الــدولــة من  أو  الــدول  الداخلي لتلك  املشهد 
والتقلبات  الخارجي  املشهد  وقــراءة  جهة، 
املــصــاحــبــة لـــه فـــي ظـــل الـــســـيـــاق اإلقــلــيــمــي 

والدولي املؤثر فيه من جهة أخرى.
)كاتب ليبي(

مـــا هـــو أكـــثـــر مـــن الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، 
الــدعــايــة السياحية  فــي  وإعــامــهــا منخرط 
ــة  ــاومــ ــقــ ــالــــح إســـــرائـــــيـــــل ومـــــــعـــــــاداة املــ لــــصــ
اإلعــــام  وزراء  ويــنــاشــدهــا  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
إعــامــيــا.  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــنــاصــرة 
ألــيــس األجــــدر أن ُيــطــلــب مــن تــلــك الــــدول أن 
ــيـــل مــقــابــل الــتــطــبــيــع  تــشــتــرط عــلــى إســـرائـ
االستجابة للمبادرة العربية  للسام وإزالة 
املــســتــوطــنــات وتــنــفــيــذ قـــــــرارات الــشــرعــيــة 
الفلسطينيني  الــاجــئــني  ــودة  ــ وعـ الــدولــيــة 
إلى أماكهم؟ كذلك مطالبة الدول االعربية 
عملية  استمرارية  فــي  تشترط  أن  املطّبعة 
التطبيع وقف االعتداءات اإلسرائيلية على 
املستوطنني   تجّبر 

ّ
وكــف املقدسة،  األمــاكــن 

الفلسطيني وحرق  الشعب  املسلحني على 
مزارعهم وهدم منازلهم.

ــذا لــبــنــان  ــ ــــن الــقــومــي الـــعـــربـــي، وهـ أيــــن األمـ
ــتـــرق ويـــتـــنـــاهـــشـــه الــــقــــوم مــــن الــــداخــــل  يـــحـ
والــخــارج، وال صــوت عربيا يعمل إلنقاذه 
مــن الـــهـــاك؟ هـــذه ســوريــة دمــرتــهــا الــحــرب 
البرية  الروسية، والقوة  الجوية والبحرية 
ــاغ، والــشــعــب الــعــربــي  ــ ــيـــة وحـــكـــم طـ اإليـــرانـ
فيها يعيش في أسوأ ظروف الحياة. وثّمة 
حــال اليمن الـــذي ال حــول لــه وال قـــوة، دول 
ق وحــدتــه وتــتــطــاول 

ّ
عــربــيــة تنهشه وتـــمـــز

ــلــــى األرض  عــ ــولــــي  ــتــ ــســ ــه، وتــ ــبــ ــعــ ــلــــى شــ عــ
النافعة فيه. والعراق حّدث وال حرج، وكذا 
ــر، لــيــس من  ــودان. بــمــعــنــى آخــ ــســ لــيــبــيــا والــ

الشباب، وأغلبهم من الخّريجني، وارتفاع 
الطبيعية بني طبقة فقيرة  الفوارق  نسب 
ز صــفــوفــهــا يــومــا بــعــد يـــوم وطبقة 

ّ
تــتــعــز

محظوظة من »األوليغارشية« العسكرية 
واملدنية املستفيدة من ريع الحكم. وأمام 
ــع، ســـيـــكـــون الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم  ــ ــــوضـ هـــــذا الـ
ــا فــعــلــه هـــو فــقــط تــجــديــد  الـــجـــديـــد، ألن مـ
جــلــده، مــجــبــرا عــلــى إعــــادة إنــتــاج أفــعــالــه 
االستبدادية نفسها مع ما سيترتب عنها 
مــن اســتــشــراء للفساد وارتـــفـــاع فــي حالة 

الغضب واالحتقان الشعبي. 
لــقــد حــكــم الـــنـــظـــام الـــجـــزائـــري مـــن جــديــد 
الــدوامــة املغلقة  على نفسه بالبقاء داخــل 
الضائع  الوقت  ربــح مزيد من  نفسها مع 
إلدامـــة اســتــمــراره إلــى حــني، أمــا »الــحــراك 
الشعبي« الذي فشل في إنتاج بديل للقوى 
الــســيــاســيــة الــتــي انــتــفــض ضـــّدهـــا، يــكــون 
وتجسيدها  مطالبه  تحقيق  عــلــى  قــــادرا 
عــلــى ارض الـــواقـــع، فــهــو أكــبــر خــاســر في 
التغيير  الثانية من محاولة  الجولة  هذه 
التي  املقبلة  الجولة  انتظار  في  السلمي، 
لــــن يــــطــــول، هـــــذه املـــــــــّرة، انــــتــــظــــارهــــا، ألن 
شــيــخــوخــة قـــيـــادة املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
 لاقتصاد ومحدودية آلة 

ّ
والوضع الهش

القمع، في ظل عدم القدرة على شراء سلم 
اجتماعي طويل األمد، كلها عوامل سوف 
ــري« آخــــر،   ــ ــزائـ ــ ــيــــع جـ تـــعـــّجـــل بـــحـــلـــول »ربــ
يعد بمياد جزائر جديدة قــادرة على أن 
يليق  أفـــضـــل،  مستقبا  لشعبها  تــصــنــع 

بتضحياته الكبيرة وبماضيه املجيد. 
)كاتب وإعالمي مغربي(

الــعــهــد الــنــاصــري، ولـــم يــتــوقــف الــتــواصــل 
في  الفلسطينية  السلطة  مــع  والتنسيق 
عهد حسني مــبــارك. حتى في عز تطبيع 
نــظــام مـــبـــارك مـــع »إســـرائـــيـــل«، وتــصــديــر 
التجارة  واتفاقيات  إليها،  املصري  الغاز 
الحّرة و»الكويز« كان هناك تساهل أمني 
ــان، فـــي دخــــول الــســاح  ــيـ مـــصـــري، فـــي أحـ
إلــى قطاع غــزة عبر  والبضائع مــن مصر 

األنفاق.
ــداث أخــيــرا، ظهر تباين واضــح  وفــي األحـ
بني الدور املصري الذي كان يبدو محايدا، 
وإن كان منحازًا، في الوقت نفسه، للجانب 
فــي جهود  اتــضــح  مــا  وهـــو  الفلسطيني، 
الــوســاطــة وفــتــح املــعــبــر وتــوفــيــر الــرعــايــة 
إعــادة  جــهــود  بجانب  للمصابني  الطبية 
اإلعــمــار، واملــوقــف اإلمــاراتــي والبحريني 
الذي كان منحازًا عانية »إلسرائيل« ضد 
الفلسطينيني، وهو موقف عجيب وجديد 
وشاهدنا  العربي،  التاريخ  في  نوعه  من 
ــّج الـــتـــي  ــ ــفـ ــ ــر الـــتـــطـــبـــيـــع الـ ــاهـ ــظـ جـــمـــيـــعـــا مـ
تــزداد كل يــوم بني اإلمـــارات و»إسرائيل«. 
وكانت هناك تصريحات إعامية عدائية 
ــيــــني إمــــاراتــــيــــني  مــــن صـــحـــافـــيـــني وإعــــامــ
ضـــــد الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والــــحــــقــــوق 

الفلسطينية.
بـــشـــكـــل عــــــــام، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن املــــوقــــف 
ــرا، أبـــــــدى مــــرونــــة كــبــيــرة  ــ ــيـ ــ ــري، أخـ ــ ــــصـ املـ
وبــراغــمــاتــيــة وخــــطــــوات ســيــاســيــة ذكــيــة 
ــاه الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــجـــاه  ــجـ تـ
تــركــيــا وقـــطـــر، فــالــســيــاســة الــدولــيــة تــقــوم 
على املــصــالــح فــي األســــاس، وطبيعي أن 
تتغير املـــواقـــف مــع مــــرور الــوقــت وتــعــّدد 
الــتــغــيــرات، وفـــي الــســيــاســة عــمــومــا ليس 
هناك صديق دائم وال عدو دائم. ولكن هذا 
فــإذا كانت السلطات  يطرح ســؤاال أيضا، 
املصرية تستطيع الجلوس مع من كانوا 
أعــــداء فــي وقـــت قــريــب، ومـــن كــانــوا ضمن 
الـــتـــهـــديـــدات الـــخـــارجـــيـــة، بـــهـــدف تــقــلــيــل 
الــخــافــات والــفــجــوات مــن أجـــل املصلحة 
الــعــامــة، أو مــن أجـــل تقليل الـــعـــداوات، أو 
مـــن أجــــل االســـتـــفـــادة فـــي مــلــفــات أخــــرى، 
أليس من األحرى واألجدى أن يكون هناك 
املــصــريــة من  السلطات  مــن  أكــبــر  مجهود 
وتقليل مشاعر  الداخلية،  املصالحة  أجل 
االحتقان وإعادة اللحمة الوطنية؟ أليس 
مــــن املـــفـــيـــد أن تــــكــــون هــــنــــاك مـــجـــهـــودات 
ومساع لإلفراج عن املسجونني املصريني 
الــداخــلــي،  الشمل  ولــم  ألســبــاب سياسية، 
بــــالــــتــــوازي مــــع مـــســـاعـــي املـــصـــالـــحـــة، أو 
ــراج عــن الــســجــنــاء خــارج  ــ الــتــوافــق أو اإلفـ

مصر؟
)كاتب وناشط مصري(

مجلس الجامعة العربية واألمن القومي

الجزائر... فرصة أخرى ضائعة

عن الجهود المصرية في غزة 
واستغالل الفرصة

الثورة واالستقطاب

عندما يتفّرق 
العرب ويضعفون، 

تستقوي الدول 
عليهم وتبتّزهم، 

فكونوا يدًا واحدة

لم تفعل االنتخابات 
الجزائرية سوى إعادة 

تكريس الواقع 
السابق بكل عيوبه

أبدى الموقف 
المصري، أخيرًا، مرونة 

كبيرة وبراغماتية 
وخطوات ذكية 

تجاه الفصائل 
الفلسطينية، وتجاه 

تركيا وقطر

آراء

أرنست خوري

الثقة بنفسه، وهو يدلي بأول  إبراهيم رئيسي، شديد  الجديد،  الرئيس اإليراني  بدا 
يكون  أن  أراد  كاملة،  طيلة ساعة  االثــنــن.  يــوم  الصحافي  مؤتمره  فــي  تصريحاته 
أمينًا لتاريخه كأحد الرموز األكثر تشددًا في معسكر محافظي املاللي، من مواقع 
ما ُعرف عنه االكتراث بالحريات والحقوق 

ّ
شديدة الحساسية في نظام ثيوقراطي قل

والديمقراطية واملساواة: نائب أول لرئيس مجلس خبراء القيادة، رئيس للسلطة القضائية، 
ف من روح الله الخميني شخصيًا 

ّ
خليفة محتمل لعلي خامنئي، وقبل هذا وذاك، مكل

»البت« في ملفات »اإلرهاب« عام 1988، وهي التي لم تكن تعني في حينها سوى  بـ
التخلص من سجناء حزب توده )الشيوعي( وجماعة مجاهدي خلق. لم يكن مطلوبًا 
من الرجل بذل جهد كبير في انتقاء عباراته، ال في الشؤون الداخلية وال في السياسة 
 مستقاة من 

ً
الخارجية. كان قادرًا على أن يقول أي شيء يريده، هو املمتلئ سلطة

املرشد  اإلصالحين.  من  »تطهيرها«  جــرى  املؤسسات  وكــل  مباشرة،  الهرم  رأس 
معه، والحرس الثوري معه، واملخابرات معه والبرملان والقضاء معه، واألكيد أنه واثق 
بأن الله معه. رغم كل هذه القوة، سيطر التوتر في البداية على الرجل، ثم راح يختار 
عباراته في بعض األحيان، ويرميها مثلما هي بال فلترة في أوقات أخرى من املؤتمر 
املواقف  الصحافي. في املحصلة، وجد قــارئ تصريحاته نفسه في حيرة، فبعض 
جاءت مكتملة بذاتها، وبعضها اآلخر أشبه بالكلمات املتقاطعة التي تحتاج تركيبًا 

 واستنتاجات لكي تصبح عبارات سياسية ناجزة املعنى.
ً
ووصال

خبت رئيسا بفضل مشاركة شعبية »كثيفة« كانت 
ُ
من بن ما قاله رئيسي: لقد انت

»ملحمة«، والوصف اإلنشائي األخير لرئيسي طبعًا بحسب ما نقلته الترجمة. هذا 
 بما 

ً
 من واحد. إما أن الرجل مقتنع فعال

ً
من نوع العبارات التي تحتمل معنين بدال

يقوله، مع أن التصويت هو األدنى في تاريخ إيران منذ الثورة، هذا إن صدقنا أن 48.8 
. أو أن الرئيس الجديد يسّرب فكرة 

ً
في املائة من الناخبن شاركوا في التصويت فعال

مسبقة عما ستكون عليه واليته الرئاسية: سنفعل ما نشاء، وسنقول ما نريد، حتى 
ولو جمعنا في عبارة واحدة أن اللون األسود هو بالفعل أبيض. من عائلة هذا الصنف 
من العبارات التي تنبع من ثقة الحاكم املطلق بقوته، قول رئيسي »لطاملا دافعُت عن 
حقوق اإلنسان«، ال بل إنه يجب مكافأته »على دفاعه الطويل عن حقوق الناس«. الرجل 
الذي تقول منظمة العفو الدولية إنه كان عضوًا في »لجنة املوت« التي أخفت قسريًا 
وأعدمت خارج نطاق القضاء بشكل سري آالف املعارضن السياسين )ُيقال إن عددهم 
ي إيفن وجوهاردشت، قرب طهران، عام 1988، يصف 

َ
يناهز خمسة آالف( في سجن

نفسه بأنه رجل حقوق اإلنسان. الرجل الذي، بحسب املنظمة إياها، »قاد حملة قمع 
متصاعدة ضد حقوق اإلنسان، شهدت اعتقال مئات املعارضن السلمين، واملدافعن 
رئيسًا  تعسفي، بصفته  املضطهدة بشكل  األقليات  وأعضاء  اإلنسان،  عن حقوق 
 مناضلي 

ّ
للقضاء اإليراني« وقبلها قاضيًا ومدعيًا عامًا، يضع نفسه في مصاف

الحريات. اسألوا ضحايا الثورة الخضراء 2009. يشعر رئيسي بثقة إلى درجة أنه 
ردًا على هذه االتهامات حول تورطه في إعدامات ثمانينيات القرن املاضي، يكتفي 

بالقول إن »أولئك الذين يوجهون هذه االتهامات هم متَهمون«. 
نوع ثاٍن من املواقف والردود صدرت على لسان الرئيس اإليراني الجديد، أمكن تصنيفها 
في خانة العبارات التي ال يكتمل معناها الحقيقي إال بملء الفراغ في ما بن كلماتها. 
من بينها قول رئيسي إن سياسة إيران الخارجية »لن تتقيد باالتفاق النووي«. اقرأ: 
وا االتفاق واشربوا ماءه. »سياساتنا اإلقليمية وبرنامجنا الصاروخي 

ّ
أيها العالم بل

ألتقي جو  »لن  املنطقة ستبقى تحت رحمتنا.  افهم:  للتفاوض«.  قابلة  قضايا غير 
بايدن حتى إذا رفع العقوبات«. ثم »ال مانع من إعادة العالقات مع السعودية«. لم يقل 
إن طهران راغبة وال هي مصرة وال مهتمة، ببساطة: »ال مانع«. وما حاجة رئيسي 
بعالقات دافئة مع السعودية ما دام على مكتبه ثالث برقيات تهنئة حارة من اإلمارات؟

أنطوان شلحت

لم يكن من قبيل املصادفة أن بنيامن نتنياهو، في سياق أول خطاب ألقاه بصفته 
رئيسًا للمعارضة في الكنيست اإلسرائيلي، لدى التصويت على منح الثقة للحكومة 
أمــام هذه  املاثل  الثاني  التحّدي  أن  اعتبر  الحالي،  يونيو/ حزيران  يــوم 13  الجديدة، 
الحكومة، والذي لن تفلح في أن تجتازه، هو الحؤول دون قيام دولة فلسطينية إلى 
جانب إسرائيل، وذلك بعد التحّدي األول، املتمثل في إيران وملفها النووي على وجه 

الخصوص.
الثاني املاثل أمام إسرائيل هو مسألة فلسطن، التي  أشار نتنياهو إلى أن التحّدي 
أكثر ما ينبغي أن يعني سياسة إسرائيل حيالها منع قيام دولة فلسطينية تهّدد دولة 
االحتالل بأفدح األخطار، ولفت إلى أن اإلدارة الجديدة في الواليات املتحدة شرعت في 
تجديد جهودها الرامية إلى تحقيق هذه الغاية، وتطالب بتجميد االستيطان في الضفة 
الغربية واألحياء )املستوطنات( اليهودية في القدس. ومع أنه قصد بهذا أن يغمز من 
قناة الحكومة الجديدة التي اعتبر أن أغلبية واضحة فيها تؤيد إقامة دولة فلسطينية، 

فإنه جاهر بهدف رئيسي له طوال فترة حكمه التي استمرت أكثر من عقد.
ونظرًا إلى انتهاء فترة الحكم هذه، يجدر أن نخوض في إيجاز أبرز مالمحها. وعلى 
الرغم من أنها اتسمت باللهاث وراء هدف البقاء في سّدة السلطة، الذي صار بمثابة 
للمحاكمة بشبهات فساد، فقد  إثر تعّرض نتنياهو  األولــويــة،  منزع أعلى في سلم 
 تصويبًا نحوها. 

ّ
 بأهداٍف لم يكن هو نفسه أقل

ً
انطوت على مالمح أخرى كانت واشية

وفي ُمجّرد وضعه هدف منع إقامة دولة فلسطينية تحّديًا ثانيًا من حيث أهميته أمام 
ح أن بلوغ هذا الهدف وقف في صلب سياسته.

ّ
الحكومة اإلسرائيلية الجديدة، ما يوض

كتب هذه األيام، بما في ذلك مقاالت بأقالم إسرائيلية، في تلخيص 
ُ
ومن سيل مقاالٍت ت

، ُيشار 
ً
ما ُيسمى »عهد نتنياهو«، ُيشار في شأن هذه املسألة إلى عدد من األمور. بداية

إلى أن نتنياهو هو أحد أنصار »أرض إسرائيل الكبرى« الذين يعارضون قيام دولة 
فلسطينية، ولكن ليست لديه أدنى مشكلة في عدم املجاهرة بهذه املعارضة بموازاة 
الفلسطينية املحتلة منذ  عدم املجاهرة بأن وجهته هي نحو ضّم أكثرية األراضــي 
1967، إلدراكه الثمن الباهظ الذي يمكن أن يترتب عن ضمٍّ كهذا في الساحة الدولية، 
الــذي تدفعه روسيا من جــّراء ضّمها شبه   أمــام ناظريه الثمن 

ً
في وقــٍت يظل ماثال

جزيرة القرم. في ضوء ذلك، يبني نتنياهو سياسته إلبقاء هذا املنع ساري املفعول 
على ركيزتن: عدم الدخول في مفاوضات جوهرية مع الجانب الفلسطيني، تعميق 
السيطرة اإلسرائيلية على األراضي املحتلة منذ 1967 من خالل توسعة االستيطان.   
السياسي اإلسرائيلي، خالل فترة حكم  الخطاب  أن  إلى هذا كله  أن نضيف  علينا 
نتنياهو، دأب، في ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينين، على الدفع بمصطلحات إما أنها 
جديدة أو كانت قديمة وتقهقرت، منها السالم االقتصادي، والسالم اإلقليمي، والسالم 
 محل مصطلحاٍت على غرار األرض 

ّ
مقابل السالم وغيرها. وجميعها جاءت لتحل

أجــزاء من »أرض إسرائيل  التنازل عن  فــاألول يعني  الدولتن؛  السالم وحــل  مقابل 
الكبرى«، فيما يقول الثاني بضرورة قيام دولة فلسطينية.

ثّمة من يقول إن هدف إحباط قيام دولة فلسطينية كان جزءًا من استراتيجيا نتنياهو 
الفلسطينين، وذلك في مواجهة من يقول إن نتنياهو ليس لديه  حيال الصراع مع 
استراتيجيا، كذلك فإنه يترك األمور تتدهور أحيانًا العتباراٍت سياسيٍة ضيقة، وهو 
املقاومة في قطاع غزة في  العسكرية أخيرًا مع فصائل  املواجهة  إليه خالل  ــح 

ُِّ
مل ما 

شهر مايو/ أيار الفائت.
غير أنه سواء كان هذا الهدف جزءًا من استراتيجيا نتنياهو، أو كان هذا األخير ال 
يمتلك استراتيجيًا، كما يّدعي بعض منتقديه، فإن تلك املواجهة وما سبقها والزمها 
من هّبة شعبية فلسطينية، أعادت التذكير بأنه ال يمكن القفز على الفلسطينين في 

معادلة الصراع، فكم بالحّري عندما يدور الحديث حول قضيتهم.

مروان قبالن

رات قوية تفيد بأن العودة إلى االتفاق النووي بن إيران والواليات املتحدة 
ّ

هناك مؤش
باتت وشيكة، وقد تحصل قبل رحيل إدارة الرئيس حسن روحاني. فإيران تريد رفع 
العقوبات االقتصادية كيفما اتفق، بسبب تأثيرها املدّمر على اقتصاد البالد، وألن 
بقاءها بات يمثل تهديدًا للنظام الذي اختبر شرعيته األسبوع املاضي عندما قاطع 
أكثر من نصف اإليرانين )سكان املدن خصوصًا( االنتخابات الرئاسية، فيما أدلى 
أكثر من ثالثة مالين منهم بأوراق بيضاء، تعبيرًا عن احتجاجهم على »هندسة« 
االنتخابات، ولكن أيضًا على األوضاع املعيشية والعزلة التي تعيشها البالد. ومن 
ن 

ّ
جهة ثانية، تريد الواليات املتحدة العودة إلى االتفاق، ألنها تخشى من أن تتمك

إيران، في غياب رقابة دولية، يؤمنها االتفاق، من بلوغ »العتبة« النووية، ما يعني حربًا 
ستنجّر إليها الواليات املتحدة، فيما هي تريد التركيز على احتواء صعود الصن. 
هذا يفّسر أيضًا محاوالت واشنطن لوقف الحرب في اليمن، والضغط على السعودية 
للدخول في حوار مع إيران، ودورها الخفي في إطاحة حكومة بنيامن نتنياهو في 
إسرائيل، وسعيها إلى تخفيف التوتر في اإلقليم عمومًا. تخفيف التوتر يحّد أيضًا، 
بحسب واشنطن، من تغلغل خصميها، روسيا والصن، في منطقٍة ما زالت حيوية 
للمصالح األميركية، وهي قلقة خصوصًا من التقارب الصيني - اإليراني الذي بلغ 
ذروته بتوقيع معاهدة التعاون االستراتيجي بن البلدين في شهر مارس/ آذار املاضي.

لكن الواليات املتحدة تواجه تحّديًا صعبًا هنا، ذلك أن إحياء االتفاق النووي يمكن أن 
 مشكلة أميركية، بمعنى أنه يمنع حربًا مع طهران بموافقة هذه األخيرة، حال 

ّ
يحل

العودة إلى االتفاق، على آلية رقابة دولية )أميركية فعليًا( على برنامجها النووي، 
االستقرار  لتحقيق  كافيًا  بالتالي  ُيَعّد  وال  واشنطن،   مشكلة حلفاء 

ّ
يحل ال  لكنه 

في املنطقة، من دون التعامل مع برنامج إيران الصاروخي وسياساتها اإلقليمية. 
فبرنامج إيران الصاروخي، بالنسبة إلى هؤالء، أخطر من برنامجها النووي، ألن 
السالح النووي، بعكس الصواريخ، سالح ردع وليس سالحًا هجوميًا، ولم ُيستخدم 
إال مرة واحدة منذ تطويره )ضد اليابان خالل الحرب العاملية الثانية(. ينطبق األمر 

على سياسات إيران الخارجية ومساعي هيمنتها اإلقليمية. 
، ما 

ً
تدرك إدارة بايدن أن التوتر في املنطقة واحتماالت املواجهة فيها ستظل قائمة

لم يجِر التعامل مع هذين األمرين، وهي لهذا تحاول طمأنة حلفائها إلى أن إحياء 
االتفاق النووي ليس سوى مرحلة أولى، تتلوها مرحلة أخرى، تتعامل فيها املفاوضات 
مع برنامج إيران الصاروخي وسياساتها اإلقليمية. ولكن الجميع يدركون أنه لن 
تكون هناك مرحلة أخرى، بمجّرد رفع العقوبات عن طهران، فالعقوبات أداة واشنطن 
الوحيدة للضغط على إيران. وبمجّرد رفعها، لن يبقى هناك حافز يدفع إيران إلى 
رفع 

ُ
مناقشة سلوكها اإلقليمي وبرنامجها الصاروخي. ولكن، في املقابل، إذا لم ت

العقوبات، لن تقبل إيران العودة إلى االتفاق النووي. لهذا السبب، تأخرت املفاوضات 
وتعقدت، فواشنطن تريد رفعًا جزئيًا للعقوبات، لتحتفظ ببعض أدوات التأثير على 
طهران، لجّرها إلى طاولة مفاوضات جديدة. وإيران تدرك ذلك، وتصّر بسببه على 
رفع كل العقوبات، ألنها ال تريد التفاوض على شيء خارج إطار البرنامج النووي. 
؟ ممكن، بشرط أن تقتنع 

ً
كيف يمكن حل هذه املعضلة؟ وهل هي قابلة للحل أصال

النخب الحاكمة في املنطقة بأن الصراع لم يؤّد إال إلى تدمير املنطقة وتفكيك دولها، 
وأن استمراره سيأتي على ما بقي منها، وأن أحدًا لن يكون في مأمٍن من تداعياته، 
القوة  عليها مظاهر  بــدت  مهما  الــداخــل،  من   

ً
تعاني هشاشة املنطقة  دول  فجميع 

ل إدارة بايدن عنصرًا مفيدًا، بهذا املعنى. 
ّ
والتماسك من الخارج. ويمكن أن تشك

 لخروجها منها )وهو 
ً
فهي، من جهة، تسعى إلى تبريد صراعات املنطقة تسهيال

مطلب إيراني باملناسبة، وتركي إلى حد ما( وتبدو مستعّدة، من جهة ثانية، لكبح 
املنطقة. هــذا طــرٌح قد  إلــى تفجير  تــؤدي  جماح إسرائيل عــن خــوض أي مغامرٍة 

يستحق بعض التفكير.

إبراهيم رئيسي... 
أكِمل العبارة التالية

نتنياهو 
وكبح قيام دولة فلسطينية

ماذا بعد اتفاق إيران النووي؟
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آراء

علي العبداهلل

للرئيس  رافعة  عــادت«  »أميركا  شعار  شّكل 
ــيــــركــــي، جــــوزيــــف بــــايــــدن، فــــي حــــواراتــــه  األمــ
الشعار،  إذ تحت هذا  األوروبية واألطلسية، 
في  التقليديني  املتحدة  الواليات  دعا حلفاء 
مــجــمــوعــة الــســبــع وحـــلـــف شـــمـــال األطــلــســي 
)الناتو( واالتحاد األوروبي، والحلفاء الجدد 
)الــهــنــد(، إلــى االنــضــمــام إلــى غــزواتــه املقبلة 
ضـــد األنــظــمــة الــســلــطــويــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم، وخــصــوصــا ضـــد الــنــظــام الــصــيــنــي، 
وإلـــى االنـــخـــراط فــي عــمــلــيــات جيوسياسية 
التمّدد  للجم  واقتصادية  وأمنية  وعسكرية 
ــــّدي لـــخـــطـــطـــه لــلــهــيــمــنــة  ــتـــــصـ ــ ــنـــي، والـ ــيـ الـــصـ
والــســيــطــرة عــبــر تــطــويــره قــدراتــه العسكرية 
وتعزيزها،  االصــطــنــاعــي  والــذكــاء  والتقنية 
وربـــطـــه الـــــدول بــاســتــثــمــاراتــه الــضــخــمــة في 
الـــحـــزام والــطــريــق وبــنــاه التحتية،  مــشــروع 
الــطــرق والــجــســور وســكــك الــحــديــد واملــوانــئ، 
التي تسّهل وصول منتجاته الصناعية إلى 
أسواق بعيدة، وتحقق له نفوذًا راسخًا عبر 
الـــدول املنخرطة فــي املــشــروع بديون  ــراق  إغـ

ثقيلة ومقيدة.
ــي فــــي حـــشـــد دول  ــركــ ــيــ نـــجـــح الــــرئــــيــــس األمــ
مــجــمــوعــة الــســبــع وحــلــف الــنــاتــو واالتـــحـــاد 
األوروبــــــي ضـــد الـــصـــني، فــقــد اعــتــبــرهــا قـــادة 
الــعــالــم«؛  يــهــّدد  العتيد »خــطــرًا  الــحــلــف  دول 
املواجهة  بإعطاء  األميركية  املقاربة  وا 

ّ
وتبن

 عــلــى قـــاعـــدة »الـــتـــركـــيـــز على 
ً
مــعــهــا أولــــويــــة

وتــجــمــيــد  ــًا«  ــاحـ إلـــحـ األكــــثــــر  املـــخـــاطـــر  إدارة 
امللفات األخرى مرحليًا، ومواجهة مشروعها 
الــرئــيــس، الـــحـــزام والـــطـــريـــق، بــتــوفــيــر بــدائــل 
لدول وسط آسيا بتنفيذ مشاريع بنى تحتية 
وتبعاته  الصيني  الخيار  من  تحّررها  فيها 
االقتصادية: الغرق باملديونية، واإلعالن عن 
تــوزيــع مليار جــرعــة مــن الــلــقــاحــات املــضــادة 
لــفــيــروس كــــورونــــا، فـــي ســيــاق دبــلــومــاســيــة 
ــواء تـــوظـــيـــف الـــصـــني هـــذا  ــتــ ــقـــاحـــات، الحــ ــلـ الـ

التكتيك والتفوق عليها.
ى 

ّ
في سياق إحكام الطوق حول الصني، تبن

 مــع روسيا 
ً
 مــرنــة

ً
الرئيس األمــيــركــي مــقــاربــة

التسلح  مــن  الــحــّد  استراتيجية؛  قضايا  فــي 
وتــكــريــس اســتــقــرار اســتــراتــيــجــي، ليمنحها 
ــب ســبــاق تــســلــح بــاهــظ التكلفة 

ّ
فــرصــة تــجــن

مقابل االبتعاد عن الصني... مقايضة مغرية 

عائشة البصري

عـــــــــادت أمـــــيـــــركـــــا، وعـــــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون 
يرفعون رايــة زعــامــة »الــعــالــم الــحــر«، دفاعا 
ــان فــي  ــ ــسـ ــ عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــقــــوق اإلنـ
وجــه االســتــبــداد. »يــحــتــاج األمــيــركــيــون إلى 
شــــيء يــقــاتــلــون مـــن أجـــلـــه، قــبــل أن يــجــدوا 
مــن يــقــاتــلــون ضــــده«، كــمــا يــقــول األكــاديــمــي 
األميركي دومينيك تيرني. وهــذا ما يجعل  
العسكرية  سياساتها الخارجية، بأبعادها 
على  بنى 

ُ
ت والجيوسياسية،  واالقتصادية 

الــتــحــّديــات والــتــهــديــدات األجنبية،  أســـاس 
الواقعية واملبالغ فيها. بعد احتواء الخطر 
الـــشـــيـــوعـــي وانــــخــــفــــاض خـــطـــر »اإلرهـــــــــاب 
ر أميركا ملواجهة التهديد 

ّ
اإلسالمي«، تحض

الصيني.
في ربيع هذا العام، صرح الرئيس األميركي، 
جــو بــايــدن، لــإعــالم األمــيــركــي، بــأن الصني 
أغنى  العالم، وتصبح  تقود  أن  إلــى  تسعى 
ــه لــن يسمح لــهــا بــأن  ــة فــيــه، وأنـ وأقــــوى دولـ
أميركا ستنمو وتتمّدد.  تحقق هدفها، ألن 
ووضع بايدن هذه املنافسة في إطار صراع 
واالستبداد،  الديمقراطية  بني  أيديولوجي 
الــبــاردة.  الــحــرب  قــد تستيقظ معه شياطني 
َسعى  فقد  تحالفاتها،  حــرب  لكل  أنــه  وبما 
الرئيس بايدن في جولته الخارجية األولى 
إلــــى بــنــاء »تــحــالــف ديـــمـــقـــراطـــي«، الحــتــواء 
خطر يبدو صينيا باألساس، وروسيا على 
أن يعرج  الطبيعي  مــن  ثــانــوي. وكـــان  نحو 
الــنــاتــو فــي بــروكــســيــل، قبل  على قمة حلف 
السبع  الصناعية  الــدول  أن يشارك في قمة 
الكبرى في بريطانيا من 11 إلى 13 يونيو/ 
ــــاري. فــــي بــيــانــهــا الــخــتــامــي،  ــــجـ ــران الـ ــزيــ حــ
طـــالـــبـــت الـــقـــمـــة الــــصــــني بــــاحــــتــــرام حـــقـــوق 
اإلنــســان والــحــّريــات األســاســيــة، خصوصا 
إقليم شينجيانغ وهونغ كونغ، ودعت  في 
روســيــا إلــى احــتــرام حــقــوق اإلنــســان أيضا، 
ووقف تدخالتها وباقي »أنشطتها املزعزعة 
لالستقرار«، وأشار بايدن، من جهته، إلى أن 
مع  »منافسة  تــخــوض  الديمقراطية  الــقــوى 

تلك »االستبدادية«.
لــقــد عــــادت أمــيــركــا إلــــى ثــنــائــيــاتــهــا، لــتــقــدم 
املـــنـــافـــســـة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــربــطــهــا 
أيديولوجي  بالصني، وجها جديدا لصراع 
بـــني الــديــمــقــراطــيــني األخــــيــــار واملــســتــبــّديــن 
ــرة مــن  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ األشـــــــــــــــرار. ويــــنــــهــــل بــــــايــــــدن مـ
ــــه مــؤســســة  ــــدرتـ ــا تـــقـــريـــر أصـ ــلـــورهـ رؤيـــــــٍة بـ
أكتوبر/  فــي  البحثية  األطــلــســي«  »املجلس 
»الـــربـــط  ــنـــوان  ــعـ بـ املــــاضــــي،  األول  تـــشـــريـــن 

، والــحــاجــة إلــى 
ّ

فــي ضـــوء اقــتــصــادهــا الــهــش
طمأنة الشعب الروسي املتطلع إلى تحسني 
الضاغطة،  خدماته  وتحسني  عيشه  ظــروف 
عشية االنتخابات البرملانية والرئاسية عام 
2024. ورّكز بايدن على تحديد خطوط حمر 
تريح الطرفني في قضايا الحرب السيبرانية 
وعـــســـكـــرة الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي والـــتـــدخـــل فــي 
ـــف مـــن مــعــارضــة 

ّ
ــلـــيـــة، وخـــف ــشــــؤون الـــداخـ الــ

الواليات املتحدة التعاون الروسي األوروبي 
في مجال الطاقة، ومّد خط أنابيب غاز سيل 
ه 

ّ
لكن أملانيا.  إلــى  البلطيق  الشمال عبر بحر 

تــشــّدد فــي قــضــايــا جــيــوســيــاســيــة؛ أوكــرانــيــا 
وجــزيــرة الــقــرم، وقــد كــان الــرئــيــس الــروســي، 
فالديمير بوتني، قد هّدد بمحو أوكرانيا إذا 
اقترب حلف الناتو منها. وحّدد بايدن نطاق 
الــســوري بمناقشة ملف  الــحــديــث فــي املــلــف 
املعابر اإلنسانية وإدخال املساعدات األممية 
عــبــر الـــحـــدود، للتعبير عــن عـــدم اســتــعــداده 
لتوسيع التعاون مع روسيا في سورية خارج 
الدولي  األمــن  لقرار مجلس  الزمني  الــجــدول 
العسكري  الــتــنــســيــق  واســتــمــرار   ،2254 ــم  رقـ
ــتـــصـــادم خــــالل الــعــمــلــيــات فــيــهــا.  لـــتـــفـــادي الـ
وكانت روسيا قد مهدت لقمة بوتني - بايدن 
ــران الــحــالــي(  ــزيـ فـــي جــنــيــف )16 يــونــيــو/ حـ
اإلنــســانــيــة،  املــعــابــر  إزاء  مــوقــفــهــا  بتصعيد 
ولـــّوحـــت بــاســتــخــدام حـــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( 
في مجلس األمن، عند مناقشة تمديد القرار 
2533 الخاص باملعابر اإلنسانية في يوليو/ 
تموز املقبل؛ على أمــل اســتــدراج عــروٍض في 
امللف السوري بشأن عودة الالجئني وإعادة 
ــانــــون  ــنــــود »قــ اإلعـــــمـــــار وتـــخـــفـــيـــف بـــعـــض بــ
قيصر« لكن من دون طائل، كما أبقى سيف 
القيم الغربية؛ الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
وملفات تسميم وقتل معارضني، مشهرًا في 
وجــهــهــا، تــكــريــســًا لــلــبــعــد الــقــيــمــي األخــالقــي 
السبع  فــي قمم مجموعة  الـــذي حشد حــولــه 
واالتــحــاد األوروبـــي وحلف شمال األطلسي 
في  بما  التسلطية،  األنظمة  ملواجهة  معيارًا 

ذلك روسيا. 
لم تنجح قمة الرئيسني، الروسي واألميركي، 
 

ّ
في جنيف، في تفكيك القضايا املعقدة وحل
الـــخـــالفـــات الــعــمــيــقــة فـــي مـــجـــاالت عــســكــريــة 
 من 

ّ
كــل وأمنية واقتصادية، في ضــوء نظرة 

ــرى، فـــروســـيـــا بــالــنــســبــة  ــ ــ الـــدولـــتـــني إلــــى األخـ
لــلــواليــات املــتــحــدة وحــلــفــائــهــا فــي »الــنــاتــو« 

بـــني الــقــيــم واالســتــراتــيــجــيــات: كــيــف يمكن 
لــلــديــمــقــراطــيــات وقــــف تـــقـــّدم االســـتـــبـــداد«. 
ــــع املــجــلــس مــنــذ 2014 اســتــراتــيــجــيــة  ووضـ
املعروفة  الــعــشــر«،  »الديمقراطيات  تحالف 
اختصارا بـ د-10، من أجل محاصرة الصني 
من مجالها الحيوي، من الشرق إلى الغرب. 
إلى  باإلضافة  الحلف،  هــذا  مشروع  ويضم 
أملانيا،  فرنسا،  بريطانيا،  مــن   

ّ
كــال أمــيــركــا، 

الـــيـــابـــان، كـــنـــدا، إيــطــالــيــا، الــهــنــد، أســتــرالــيــا 
وكوريا الجنوبية. 

مـــــــــن أهــــــــــــم تــــــنــــــاقــــــضــــــات هــــــــــــذه الــــجــــبــــهــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــي لـــم يــتــم بــعــد اإلعــــالن 
عــن تأسيسها رســمــيــا، أنــهــا ال تــضــم دولــة 
الشمالية،  أوروبـــا  ديمقراطيات  مــن  واحـــدة 
مــثــل الــنــرويــج والــســويــد أو أيــســلــنــدا الــتــي 
الكاملة«،  »الديمقراطيات  قمة  على  تتربع 
ــنـــيـــف وحـــــــــدة االســــتــــخــــبــــارات  حــــســــب تـــصـ
االقـــتـــصـــاديـــة فـــي صــحــيــفــة اإليــكــونــومــســت 
أيضا  غرائبها  ومن  الديمقراطية«.  ر 

ّ
»مؤش

تـــتـــراجـــع فيها  الـــتـــي  أن تــتــزعــمــهــا أمـــيـــركـــا 
ــرى،  الــديــمــقــراطــيــة وتــتــآكــل، ســنــة تــلــو األخــ
»الديمقراطيات  خانة  البالد  دخلت  أن  إلــى 
املعيبة«، إلى جانب فرنسا وإيطاليا والهند، 
ر ذاته للعام 2020. ورافق 

ّ
وفق تقرير املؤش

الديمقراطية  اهــتــزاز صـــورة  الــتــدهــور  هـــذا 
األميركية في الخارج.  هذا ما أّكدته نتائج 
استطالع رأي عن صورة أميركا عبر العالم 
أجـــرتـــه مــؤســســة  »بـــيـــو« لــأبــحــاث فـــي 12 
يوم  نتائجه  عن  وأعلنت  ديمقراطية،  دولــة 
10 يونيو/ حزيران الجاري، إذ اعتبر ٪57 
مــن املــشــاركــني أن أمــيــركــا لــم تــعــد نــمــوذجــا 
يــرى 23٪ من  للديمقراطية، في حني  جيدا 
لم  األميركية  الديمقراطية  أن  عني 

َ
املستطل

ل يوما نموذجا جيدا على اإلطالق.   
ّ
تمث

ومن مفارقات نادي الديمقراطيات العشر أن 
مة 

ّ
املتأز الهند  بديمقراطية  أيضا  يستقوي 

منذ صعود الشوفينية الهندوسية في عهد 
الـــوزراء، ناريندرا مــودي، إلــى درجة  رئيس 
أنــه، للمرة األولــى منذ أواخــر التسعينيات، 
األميركية  ضت منظمة »فريدم هــاوس« 

ّ
خف

ــّرة« إلــــى »حــــّرة  ــ مــرتــبــة الــهــنــد مـــن دولــــة »حــ
ــواع  ــ ــد أنــ ــهـ ــعـ ــا »مـ ــا«. واضــــطــــر أيــــضــ ــيــ ــزئــ جــ
أن   ،)V-Dem( الـــســـويـــدي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
يـــراجـــع تــصــنــيــف الــهــنــد مـــن »ديــمــقــراطــيــة 
انتخابية« إلى  نظام »سلطوى إنتخابي«. 
والغريب في موقف أميركا وحلفائها أنهم 
التعسفية  وبالسياسات  بالصني  يــنــّددون 
الشيوعي  الحزب  يمارسها  التي  والقسرية 
ــغـــور، ويــلــزمــون  الــحــاكــم ضــد مسلمي األويـ

مناهض  وقيمي  سياسي  مــشــروع  صاحبة 
اهما 

ّ
يتبن الــلــتــني  والــديــمــقــراطــيــة  لليبرالية 

الــتــحــالــف الــغــربــي، وكـــان الــرئــيــس الــروســي، 
 »الديمقراطية قد عفا عليها 

ّ
بوتني، أعلن أن

الـــزمـــان«. ورفــــع مــن تــحــديــاتــه، عــبــر تحديث 
قدراته النووية وتعزيز تحالفاته العسكرية 
املتكّررة  بوتني  إعــالنــات  عكستها  واألمنية؛ 
عـــن إنـــجـــازات املــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري 
الــكــبــيــرة، واملــتــفــوقــة فــي مــجــاالت الــصــواريــخ 
الــنــوويــة والــطــوربــيــدات الــبــحــريــة ودفــاعــاتــه 
ــة الــتــقــلــيــديــة. وزاد  ــلـــحـ الـــصـــاروخـــيـــة واألسـ
مـــن خـــطـــورة تـــحـــّديـــاتـــه تـــعـــاونـــه الــعــســكــري 
مــع الــصــني، وتنسيقه الــســيــاســي مــعــهــا. في 
املتحدة خطرًا  الــواليــات  تعتبر روسيا  حني 
وجوديًا. في خلفية املوقف الروسي ما قاله 
الــوزيــر األمــيــركــي األســبــق، هــنــري كيسنجر: 
لــذا فهي خــطــيــرة«، وتحّوله  »روســيــا كبيرة 
إلى خطة أميركية جّسدها تمّدد حلف شمال 
األطــلــســي املــتــواتــر نــحــو حـــدودهـــا الــغــربــيــة، 
ونــشــر الــــدرع الــصــاروخــيــة فــي دول أوروبــــا 
الشرقية، والتدخل في الشؤون الداخلية عبر 
دعم منظمات املجتمع املدني الروسي، وفتح 
املقّربة  الشخصيات  وفضح  الفساد  ملفات 
الوطنية. وقد  الــثــروة  التي نهبت  من بوتني 
زاد في حساسية املوقف الروسي وهواجسه 
نفسه  األميركي  الرئيس  تنصيب  القمة  فــي 
جميع  وتــرحــيــب  الــغــربــي؛  للمعسكر  قـــائـــدًا 
الــقــادة األوروبــيــني بــعــودة الــواليــات املتحدة 
إلــــى حــلــفــائــهــا؛ وتــأيــيــدهــم مــوقــفــه املـــعـــادي 
مـــن روســـيـــا ومــــن الـــصـــني، مـــا يــعــنــي عـــودة 
ــــالٍف، وتــهــديــد فــرص  االصــطــفــاف ضــمــن أحــ
السياسية  التباينات  استثمار  فــي  روســيــا 
واالقـــتـــصـــاديـــة بـــني دول الــتــحــالــف الــغــربــي 
ــاٍت إيـــجـــابـــيـــٍة  ــ ــــالقـ ــن عـ وتـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب مــ
االتــحــاد  دول  مــع بعض  بنائها  فــي  نجحت 
األوروبــي ودول أخرى محسوبة على حلفاء 

الواليات املتحدة.
ــذا لـــم يــكــن مـــن الــســهــولــة أن تــقــبــل روســيــا  لــ
إلـــى  دفـــعـــهـــا  ــيــــة  ــيــــركــ األمــ اإلدارة  ــة  ــاولــ مــــحــ
االبــتــعــاد عــن الــصــني، على الــرغــم مــن الــداللــة 
األخــيــرة تشكيل  التي ينطوي عليها عــرض 
واالستقرار  التسلح  بشأن  للتفاوض  لجان 
االستراتيجي، باعتباره من أشكال الثنائية 
في  األكبر  النوويتني  الدولتني  بني  القطبية 
العالم، وما فيه من اعتراٍف باملكانة الدولية 

تــفــاقــم اضـــطـــهـــاد حليفهم  الــصــمــت حـــيـــال 
الديمقراطي في الهند املسلمني. 

أمـــا فـــي فــرنــســا، حــيــث تــرتــكــز الــديــمــقــراطــيــة 
الــنــيــابــيــة عــلــى مـــبـــدأ تــمــثــيــل األغــلــبــيــة، فــإن 
ــى فـــي عـــزوف 

ّ
تــراجــعــهــا الــديــمــقــراطــي يــتــجــل

املـــــواطـــــنـــــني عــــــن االنــــــــخــــــــراط فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
ألول  االنتخابات.  مقدمتها  وفي  السياسية، 
مرة في تاريخ فرنسا، بلغت نسبة الناخبني 
العازفني عن التصويت في الدورة الثانية من 
نسبة   ،2017 للعام  التشريعية  االنــتــخــابــات 
57.4٪. ونظرا إلى نسف األحــزاب التقليدية 
ــتـــخـــاب إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون رئــيــســا  مـــنـــذ انـ
الجمهورية  حركة  حزبه،  يحصل  لم  للبالد، 
إلى األمام، إال على نسبة 32٪ من األصوات، 
لــكــنــه حـــاز عــلــى أغــلــبــيــة مطلقة فــي الــبــرملــان 
الحزب  الــذي أصبح ينعت »برملان  الفرنسي 
ــد«. وفـــي االنــتــخــابــات الــبــلــديــة للسنة  ــواحـ الـ
ــنـــعـــني عــن  ــتـ ــة املـــمـ ــبـ ــة، نـــــاهـــــزت نـــسـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ املـ
التصويت  60٪ في الدور الثاني، وهي أعلى 
نــســبــة ســّجــلــتــهــا االنــتــخــابــات الــبــلــديــة على 
اإلطالق؛ عزوف يعبر عن غضب الناخبني من 
ملطالبهم،  تستجيب  تعد  لــم  سياسية  نخب 
ــبــــحــــت تـــخـــضـــع إلمــــــــــالءات املـــفـــوضـــيـــة  وأصــ
األوروبــــيــــة، والـــبـــنـــوك املـــركـــزيـــة، والــشــركــات 
مــتــعــّددة الــجــنــســيــات، ومــؤســســات بــريــتــون 
الــقــرار وواضعي  ــاع 

ّ
وودز، وغيرهم مــن صــن

السياسات. 
كــثــيــرة هـــي أوجـــــه تـــشـــوهـــات الــديــمــقــراطــيــة 
الــصــني أو  فــي عقر دارهـــا، ويصعب تحميل 
روســـيـــا مــســؤولــيــة صــعــود تـــيـــارات يمينية 
ــــي كــل  ــــت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـ ــّوضـ ــ شـــعـــبـــويـــة قـ
مـــن الــــواليــــات املــتــحــدة وإيــطــالــيــا والــنــمــســا 
الــهــنــد. بــل إن املــســتــقــرئ للعالقة  واملــجــر أو 
الغربية  الديمقراطيات  تراجع  بني  السببية 
ال  العالم،  عبر  الشمولية  األنظمة  وتصاعد 
بد أن يستحضر حركة املّد والجزر بينهما: 
ــّد األنظمة  ر الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة ومـ

ْ
ــز جـ

األخــيــرة  تــقــّوت  لقد  والــشــمــولــيــة.  السلطوية 
بالتزامن مع استمرار انكماش األولى للعام 
الــــ 15 عــلــى الــتــوالــي، حــســب تــقــريــر »الــحــريــة 
عبر العالم«  للعام 2021، الصادر عن منظمة 

»فريدم هاوس« األميركية. 
يـــبـــدو مــــن طــبــيــعــة نــــــادي »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
العشر« املتكون من الدول السبع الصناعية، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــهــنــد وأســـتـــرالـــيـــا وكـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة، أن مـــا يــجــمــع هــــذه الـــبـــلـــدان هو 
 رأســمــالــيــتــهــا أكــثــر مــــن  لــيــبــرالــيــة 

ٌ
لــيــبــرالــيــة

والصني  أميركا  أن  واألرجــح  ديمقراطياتها. 
ُمقبلتان على ما يسميه الخبير االقتصادي، 

لــروســيــا، الـــهـــدف الــعــزيــز عــلــى قــلــب بــوتــني، 
ــــهــــا هــــي والــــصــــني فــــي تـــفـــاهـــم تــــام، 

ّ
لـــيـــس ألن

 ابتعادها 
ّ
واتفاق استراتيجي راسخ، بل ألن

عن الصني سيضعفها ويضعها في مواجهة 
الــغــربــي مــن دون حليف وازن، ما  الــتــحــالــف 
يــحــّد مـــن فــرصــهــا فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــا في 
ــهـــة. وســيــفــتــح،  ــه، مــــن جـ مـــلـــفـــاٍت مــعــلــقــٍة مـــعـ
ثنائي  نــظــام  لقيام  الطريق  ثانية،  جهة  مــن 
ــات املـــتـــحـــدة والـــصـــني،  ــ ــــواليـ الــقــطــبــيــة مــــن الـ
ــاء على  ــقـ ــاإلبـ يــضــعــفــهــا ويــهــمــشــهــا أكـــثـــر، فـ

برانكو ميالنوفيتش، »صراع الرأسماليات« 
)clash of capitalisms(، أي معركة تدور داخل 
الرأسمالية بني »معسكر الجدارة الليبرالي«، 
الصناعية  والديمقراطيات  أميركا  وتــقــوده 
السياسية«  الرأسمالية  و»معسكر  املتقدمة، 
الــــذي تــتــزعــمــه الـــصـــني.  وبــيــنــمــا يــركــز نظام 
اإلنتاج  من  العظمى  الغالبية  األول  املعسكر 
حّركة 

ُ
امل الثرية  والنخب  الخاص  القطاع  في 

للعوملة، يتميز نظام املعسكر الثاني بارتفاع 
الدولة،  رأسمالية  االقتصادي في ظل  النمو 
اقتصاديا  الــرأســمــالــيــة  الــدولــة  بــاألحــرى  أو 
والــشــيــوعــيــة ســيــاســيــا، عــلــى حـــد تــوصــيــف 

الخبراء.
معدالت  ارتــفــاع  أن  ميالنوفيتش  ــح 

ّ
ويــوض

نــمــو الــصــني ونــجــاحــهــا االقــتــصــادي أّهلها 

الـــتـــعـــاون مـــع الـــصـــني، خــصــوصــًا فـــي مــجــال 
ز 

ّ
األســلــحــة، حــيــث تــتــقــّدم عــلــى الـــصـــني، يــعــز

موقف الصني في مواجهة الواليات املتحدة، 
ويـــزيـــد مـــن قــدرتــهــا عــلــى بــســط نــفــوذهــا في 
الـــجـــوار، بــمــا فــي ذلـــك اســتــرجــاع تـــايـــوان، ما 
يقطع الــطــريــق عــلــى تــفــاهــم أمــيــركــي صيني 
عــلــى حــســابــهــا، فــالــضــغــوط األمــيــركــيــة على 
الــصــني فيها كثير من  روســيــا لالبتعاد عــن 
ــهــا تــأتــي مــع إعـــالنـــاٍت عن 

ّ
ســـوء الــتــقــديــر، ألن

اعتبارها عدوة وخطرة؛ ما يقود إلى دفعها 
إلـــى االلــتــحــام أكــثــر بــالــصــني، ملــواجــهــة عــدو 
مشترك وتحقيق توازن، إن لم يكن تفوقًا، في 
التنافس معه. وقد سبق لروسيا التعبير عن 
ذلك، حني رفضت دعوة الواليات املتحدة إلى 
إلزام الصني باالتفاقات واملعاهدات النووية 
عــدد  تقليص  إلـــى  دعتهما  الــصــني  بينهما؛ 
الــفــارق بني  النووية لديهما، حيث  الـــرؤوس 
ما تملكه هي ومــا تملكه روسيا والــواليــات 
 6850 مقابل  رأس،   200 جـــدًا،  كبير  املــتــحــدة 
و6450 لدى الدولتني على التوالي، مع علمها 
 اســتــمــرار الــتــعــاون مــع الــصــني وتــطــويــره 

ّ
أن

سينعكس سلبًا على أّي تسوياٍت في امللفات 
الــدفــاعــيــة مـــع الــتــحــالــف الـــغـــربـــي، وســيــزيــد 

الضغوط الغربية عليها.
ــدة إلــــــى الــــعــــودة  ــحــ ــتــ تـــحـــتـــاج الــــــواليــــــات املــ
لــالســتــقــرار االســتــراتــيــجــي مــع روســيــا التي 
اســتــعــادت قــوتــهــا، للتفرغ ملــواجــهــة الــصــني، 
ــذا لــن يــتــم مــن دون اتــفــاقــاٍت وتــرتــيــبــاٍت  وهــ
ــهــا 

ّ
مــرضــيــة لــلــطــرف الـــروســـي، خــصــوصــًا أن

قد بلورت قواسم مشتركة مع الصني، مهمة 
ــيـــجـــي؛ مــا  ــراتـ ــتـ لــتــحــركــهــا الـــســـيـــاســـي واالسـ
يستدعي رفع الثمن املطلوب للتخلي عنها. 
وهذا إذا تم يثير مشكالٍت مع دول أوروبية 
حــلــيــفــة، الــشــرقــيــة ودول الــبــلــطــيــق بــخــاصــة، 
ــقـــارب  ــتـ تــــتــــوّجــــس مــــن روســـــيـــــا، وتـــعـــتـــبـــر الـ
ومصالحها،  بأمنها  مضّرا  معها  األميركي 
ــن فــــــرص اســـتـــثـــمـــار الـــخـــالف  ــ ــّد مـ ــحــ ــــــــه يــ

ّ
ألن

املتحدة  الواليات  ببسط  بينهما،  واملواجهة 
قائمة  مــن ضــغــوط روســيــة  حمايتها عليها 
ومتوقعة، ما يستدعي حصر مجال التنازل 
لها جغرافيًا ونوعيًا، واإلبقاء على الضغوط 
إلحاق  على  قــدرتــهــا  لتقييد  عليها   

ً
مسلطة

تعديل  إلــى  ودفعها  الحليفة،  بــالــدول  األذى 
سلوكها الدولي.

)كاتب سوري(

ملحاولة بسط نفوذها عبر العالم، وتصدير 
 

ّ
نــمــوذجــهــا الــرأســمــالــي الـــذي قــد يــحــل محل
وتعتمد  عــديــدة،  دول  فــي  الغربي  النموذج 
تحتية  بنية  مشاريع  تمويل  على  ذلــك  فــي 
جتها »مبادرة الحزام والطريق«  وَّ

َ
ضخمة، ت

أزيــد من تريليون دوالر.  ت فيها 
ّ

التي ضخ
وتــســعــى الـــصـــني، مـــن خــــالل هــــذا املـــشـــروع، 
إلــى ربــط عــدة قـــاّرات عبر بناء طــرق وسكك 
حديدية ومرافئ بتمويٍل على شكل قروض 
التي  »اإلصــالحــيــة«  بالشروط  مقرونة  غير 
ــربــــي، مــــا جــعــل  ــغــ يـــفـــرضـــهـــا االســـتـــثـــمـــار الــ
بالنسبة   

ً
جــاذبــيــة أكــثــر  الصيني  الــنــمــوذج 

النامية. لكن قمة مجموعة  الــدول  لعدد من 
الــســبــع، أخــيــرا، اتــفــقــت عــلــى ضــــرورة بــلــورة 
للنفوذ  إستراتيجية طويلة األمد، تتصّدى 
إنصافا  »أكــثــر  تكون  عبر شــراكــة  الصيني، 
ــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق«،  ــبــ بــكــثــيــر« مـــن »مــ
ورّوجــــــــت، بــشــكــل خـــــاص، مـــشـــروع تــطــويــر 
الُبنى التحتية في الدول النامية، أطلق عليه 

»إعادة بناء العالم بشكل أفضل«.
افٍة تحّركها 

ّ
ويِعد بايدن العالم بشراكٍة شف

اإلنسان،  حقوق  واحــتــرام  الديمقراطية  قيم 
لكن أولى اختبارات هذه الوعود على أرض 
ر بتغيير ملحوظ في سياسات 

ّ
الواقع ال تبش

ا بــصــفــقــات بيع  واشــنــطــن الــخــارجــيــة، بــــدء
السالح. وعلى الرغم من ضلوع أبوظبي في 
الحرب في اليمن، لم تجد إدارتــه حرجا في 
إتمام صفقة أسلحة لإمارات، كان قد وقعها 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، وتــفــوق 
تستحضر  ولــــم  دوالر،  مــلــيــار   23 قــيــمــتــهــا 
عند  الــحــيــاة  فــي  الفلسطينيني  حــق  أيــضــا 
موافقتها على صفقة لبيع إسرائيل أسلحة 
الــدمــار بقيمة 735 مليون دوالر. وال خوف 
املستبّدة  األنظمة  منافسة  من  أميركا  على 
واشنطن  فلقد حققت  الـــســـالح،  تــجــارة  فــي 
خالل  األســلــحــة  مبيعات  مجموع  مــن   ٪37
السنوات األربع املاضية، أي حوالي ضعف 
ــيـــا، وســتــة أضـــعـــاف الــصــني،  مــبــيــعــات روسـ
حــســب تــقــريــر ملــعــهــد إســتــوكــهــولــم الــدولــي 

ألبحاث السالم أصدره أخيرا.  
مــن شـــأن هـــذه املــفــارقــات أن تــجــعــل أمــيــركــا 
ــامـــات  ــهـ ــفـــاءهـــا عـــرضـــة ملـــزيـــد مــــن االتـ ــلـ وحـ
بــالــكــذب وعـــدم الــتــزامــهــا بــالــقــانــون الــدولــي 
ــعــــّرض  ــوق والــــــحــــــريــــــات. بـــــل قـــــد يــ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ والـ
ــراع  ــال »صــ ــ ــرار إدارة بـــايـــدن عــلــى إدخــ ــ إصــ
ــالــــب أيـــديـــولـــوجـــي،  ــيــــات« فــــي قــ ــالــ ــمــ ــرأســ الــ
الشعوب  نــفــور  ذاتــهــا لخطر  الــديــمــقــراطــيــة 

منها، بدال من اعتناقها وتطويرها.
)كاتبة مغربية(

غزوة بايدن... الفرص والمخاطر

عن »نادي الديمقراطيات« و»صراع الرأسماليات«

لم تنجح قمة 
الرئيسين، الروسي 

واألميركي، في 
تفكيك القضايا 
المعقدة وحّل 

الخالفات العميقة 
في مجاالت عسكرية 

وأمنية واقتصادية

تحتاج الواليات 
المتحدة إلى العودة 
لالستقرار االستراتيجي 

مع روسيا التي 
استعادت قوتها، 
للتفّرغ لمواجهة 

الصين

عادت أميركا لتقدم 
المنافسة االستراتيجية 

التي تربطها بالصين، 
وجها جديدًا لصراع 

أيديولوجي بين 
الديمقراطيين األخيار 

والمستبّدين األشرار

على الرغم من ضلوع 
أبوظبي في الحرب 

اليمنية، لم تجد 
إدارة بايدن حرجًا في 
إتمام صفقة أسلحة 

لإلمارات، وقعها 
الرئيس ترامب
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  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  

Wednesday 23 June 2021
األربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021 م  13  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2487  السنة السابعة


