
علي أنوزال

ـــرور عـــشـــر ســــنــــوات عـــلـــى ســقــوط  ــ بـــعـــد مــ
يعيش  القذافي،  معمر  الليبي،  الدكتاتور 
ــل الــــخــــروج مــــن حــالــة  ــ الــلــيــبــيــون عـــلـــى أمـ
الحرب األهلية التي شهدتها بالدهم طوال 
العقد املاضي، لكن يبدو أن مستقبل رؤية 
فكلما  املــنــال.  بعيد  زال  ما  ليبيا مستقّرة 
املقّرر  الرئاسية  االنتخابات  موعد  اقترب 
إجراؤها يوم 24 الشهر املقبل )ديسمبر/ 
كانون األول(، تعاظمت املخاطر التي تهّدد 
بنسف هــذه املــحــطــة، مــن كــل مــن الفاعلني 
 عن تاريٍخ 

ً
الداخليني والخارجيني، فضال

طويٍل من االستبداد خلف دولة فاشلة.
ــيـــر األمــــــــور كـــمـــا هــو  ــال سـ ــ ــتــــى فــــي حــ وحــ
ــات فــي  ــابــ ــخــ ــتــ ــا، وجـــــــرت االنــ ــهــ ـــط لــ

ّ
مـــخـــط

املهمة   
ّ
أن املــحــّدد، فذلك ال يعني  موعدها 

 االنــتــخــابــات الــتــي يـــرى فيها 
ّ
انــتــهــت، ألن

كثيرون اليوم األمل من أجل إحالل السالم 
ــــراب  ــــطـ ــــن االضـ ــــوات مـ ــنـ ــ ــر سـ ــشـ وإنـــــهـــــاء عـ
والتشرذم السياسي في ليبيا قد تتحّول 
ة أخرى من محطات الصراع 

ّ
غدًا إلى محط

الداخل،  في  الليبية  األطــراف  املحتدم بني 
وبني حلفائهم في الخارج. وثّمة أكثر من 
 االستحقاقات 

ّ
سبٍب يدفع إلى االعتقاد أن

مًا، 
ّ
تأز إال  الوضع  تزيد  لن  املقبلة  الليبية 

ها تحمل في طياتها كثيرًا من عوامل 
ّ
ألن

ممدوح الشيخ

خــالل مــا مــّر مــن عمر »الــربــيــع الــعــربــي«، 
ــة تــــحــــّولــــت فــيــهــا  ــ ــالـ ــ كـــــــان الـــــــســـــــودان حـ
»الثورة« عند بعضهم من وسيلة إلنجاز 
تــغــيــيــر ســيــاســي، إلـــى »دوغــــمــــا«، إمـــا أن 
تحقق كل شيء، أو تستمر مشتعلة إلى 
أجٍل شروطه مجهولة. على الرغم من أن 
انــقــالب قــائــد الــجــيــش، الــفــريــق أول عبد 
ــان انــحــيــازًا واضــحــًا  الــفــتــاح الــبــرهــان، كـ
إلى »الثورة املضاّدة«، إال أن املعركة التي 
الكيفية  أشعلها انقالبه كانت درســًا في 
التي يمكن أن تتحّول »الثورة« فيها من 

وسيلٍة إلى منظوٍر للرؤية. 
ولــعــل أحـــد أهـــم عــبــر مـــآل ثــــورات الربيع 
الـــعـــربـــي فــــي ســــوريــــة ومــــصــــر وتـــونـــس 
ولــيــبــيــا، أن الــفــعــل الـــثـــوري يــفــتــح الــبــاب 
لــــ »إمــكــانــيــة« الــتــغــيــيــر، لــكــن تـــحـــّول هــذا 
اإلمــكــان إلــى واقــٍع يظل مرهونًا بشروط 
داخــلــيــة وإقليمية ودولــيــة،  مــوضــوعــيــة: 
قــد يــســّبــب غــيــابــهــا، أو الــعــجــز عــن إدراك 
تــنــاقــضــاتــهــا املــعــقــدة، انــتــصــار »الـــثـــورة 

املضاّدة«.
وخالل األيام القليلة املاضية، كان هناك، 
للمرة األولى، موقف دولي أكثر وضوحًا 
يساند مسارًا يثمر ميالد »الحكم املدني« 
فــي الـــســـودان. ورّد فــعــل بــعــض األطـــراف 
عــلــى الــســاحــة الــســودانــيــة عــلــى االتــفــاق 
الــبــرهــان ورئيس  ــعــه 

ّ
الـــذي وق السياسي 

الوزراء املعزول العائد، عبد الله حمدوك، 
الحالي،  الثاني  في 21 نوفمبر/ تشرين 
كـــان انــعــكــاســًا لــهــذه اإلشــكــالــيــة املتعلقة 
إلــى صـــراع صــفــري بني  التغيير  بتحول 

س« و»املقدس«. 
ّ
»املدن

واألوصـــــــاف الــقــاســيــة الـــتـــي اســتــخــدمــت 
فـــي خـــطـــاب مـــعـــارضـــي االتــــفــــاق مشبعة 
باألحكام الحّدية التي ال تخلو من التنّكر 
لــتــحــالــف اســتــمــر فـــتـــرة لــيــســت قــصــيــرة، 
واإلصرار على أن »اإلقصاء العكسي« هو 

الحل الفوري. 
التنافي  على  القائمة  املقابلة  واستدعاء 
مسار  عنه  ينجم  املتعارضات  بني  التام 
ــم ملـــقـــّدرات الـــثـــورة، فــاالتــفــاق 

ّ
ــرٍق مــنــظ حــ

لــيــس لحظة انــتــصــار الـــثـــورة، بــل لحظة 

والء سعيد السامرائي

بعد إعالن نتائج االنتخابات النيابية في 
أتباعها  الوالئية  املليشيات  دعت  العراق، 
ــام املنطقة الــخــضــراء في  إلـــى الــتــظــاهــر أمـ
مطالبة  »التزوير«  على  احتجاجًا  بغداد، 
ــيــــدوي. وتسببت  بـــإعـــادة الــعــد والـــفـــرز الــ
املـــواجـــهـــات بــيــنــهــم وبـــني الـــقـــوات األمــنــيــة 
ومـــحـــاولـــة اقـــتـــحـــام األبـــــــواب بــمــقــتــل أحــد 
حّجة  الحادثة  هــذه  لتصبح  املتظاهرين، 
ــســتــثــمــر فـــي الـــضـــوضـــاء الــتــي 

ُ
إضـــافـــيـــة ت

افــتــعــلــتــهــا املــلــيــشــيــات واألحــــــزاب الــتــابــعــة 
ــرانـــي، بحجة رفــض  لــلــحــرس الـــثـــوري اإليـ
نتائج االنتخابات. يستند قادة املليشيات 
التي  املــقــاعــد  إلـــى  هـــذه  احتجاجاتهم  فــي 
»أعطيت لهم« عام 2018، وأعقبت »الحرب 
 مــا رافقها 

ّ
على داعـــش« فــي املــوصــل، وكــل

وتهويل  فيها،  مبالغ  إعالمية  دعــايــة  مــن 
الــتــي  املــلــيــشــيــات  ــذه  وتــضــخــيــم ألدوار هــ
السابق في  الــقــدس  أســس لها قائد فيلق 
الحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني، 
شمال  حلف  دول  وكــذا  املرجعية،  بفتوى 
فــعــالــة ضد  قــتــل  لــتــكــون أداة  ــلـــســـي،  األطـ
 قــادة 

ّ
الــرغــم مــن أن الــعــراقــي، على  الشعب 

أحــــــزاٍب اعـــتـــرفـــوا، فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، 
بتزوير هذه االنتخابات ومقاطعة الشعب 
التصويت  إلــى  لها، وعــدم ذهابه  العراقي 
ــل مـــن 10%، وهــو  ــذي كـــانـــت نــســبــتــه أقــ ــ الـ
مــا حــصــل فــي انــتــخــابــات الــشــهــر املــاضــي 
)أكتوبر/ تشرين األول(، إذ أجمع 800 من 
املــراقــبــني الــدولــيــني واإلعــــالم الــعــاملــي على 
ــدم اهـــتـــمـــام الــشــعــب  ضــعــف املـــشـــاركـــة وعـــ
العراقي بها، ومن ضمنه أتباع املليشيات 
 

ّ
ــهــم لــيــســوا إال

ّ
ــوا أن ــ واألحـــــزاب الــذيــن أدركـ

ــزاد لــلــفــســاد  ــ ســلــعــًا تـــبـــاع وتــشــتــرى فـــي مـ
اسمه العملية السياسية. وعلى الرغم من 
أرقامًا  االنتخابات  مفوضية  نشرت  ذلــك، 
تتناقض مع تقارير املراقبني واإلعالمني، 
النهائية،  النتائج  عن  مسؤوليتها  ونفت 
وحولتها إلى املحكمة العليا تخلصًا من 

ضغوط املليشيات وتهديداتها.
 

ّ
 كــل

ّ
أن أصــبــح مــعــروفــًا للقاصي والـــدانـــي 

االنــتــخــابــات الــتــي أجــريــت فــي الـــعـــراق قد 
تــم تــزويــرهــا، وبــشــهــادة أهــلــهــا مــن نــوري 
املالكي إلى إياد عــالوي، ولم يتم انتخاب 
ــلــــوزراء، حــتــى مـــن كــــان فــائــزًا  أي رئــيــس لــ
 تعيينه يخضع لعملية مكوكية 

ّ
فيها، ألن

بــني ســفــارة الـــواليـــات املــتــحــدة وسفيرها 
ــران وقــائــد حــرســهــا. ولـــم يكن  وســـفـــارة إيــ
لهذه  استثناًء  الكاظمي  مصطفى  تعيني 
القاعدة، بعد إجبار ثوار تشرين عادل عبد 
املــهــدي عــلــى الــتــنــّحــي مــن منصب رئــاســة 
الــوزراء. لقد بصم هادي العامري ونوري 
ــم عــلــى  ــيـــرهـ ــار الــحــكــيــم وغـ ــمــ ــكـــي وعــ ــالـ املـ
التعيني التوافقي لرئيس الوزراء الجديد! 
دعي إلى طهران 

ُ
وسار الكاظمي، الذي است

مباشرة بعد التوافق عليه، ووّبخه ضمنًا 
البتزازه  ضمنيًا،  »واتهمه«  الفقيه  الولي 
فــــي مــــا بــــعــــد، فــــي قـــضـــيـــة اغـــتـــيـــال قــاســم 
سليماني في بغداد )يناير: كانون الثاني 
لقد  الــــرد:  مــن  يتمّكن  أن  دون  مــن   ،)2020
قتلوا ضيفك في بيتك، واعترفوا صراحة 
بالجريمة. دفــع »اتــهــام« املرشد اإليــرانــي، 
عــلــي خــامــئــنــي، هــــذا، فــي وقــتــه، برملانيي 
للتصويت،  ــزاب  ــ األحـ املــلــيــشــيــات وبــعــض 
مــنــفــرديــن وبــطــريــقــة غــيــر دســتــوريــة، على 
إخـــراج الــقــوات األمــيــركــيــة، وهــو تصويٌت 
ــراقـــي،  ــعـ غـــيـــر مـــلـــزم بــحــســب الـــدســـتـــور الـ
لسليماني،  الــبــرملــان  مبنى  فــي  والــهــتــاف 
وهــــــــــّددت بـــعـــض املـــلـــيـــشـــيـــات الـــكـــاظـــمـــي، 
الخضراء، وداس بعضهم  الى  وبالدخول 

عبد اللطيف السعدون

من مؤّسس أول مليشيا طائفية في العراق 
ــــالل، فــتــكــت بـــــــآالٍف مــــن أبـــنـــاء  ــتـ بـــعـــد االحـــ
الــطــائــفــة األخــــــرى، وبــمــئــات األكــاديــمــيــني 
ــــى صــاحــب  ــيـــني والـــعـــســـكـــريـــني، إلــ ــنـ ــهـ واملـ
وداع  للطائفية،  مناهض  وطــنــي  مــشــروع 
إلى  وتسليم سالحها  املليشيات  إلــى حل 
الـــدولـــة، وتــصــفــيــة »الــحــشــد الــشــعــبــي« من 
العناصر غير املنضبطة، ومن متوافق مع 
طروحات »دولة الولي الفقيه«، وساع إلى 
ناء  إلــى  معها،  الحميمية  العالقة  تــرويــج 
بنفسه عن طروحاتها، ورافض تدخالتها 
ــة لــــلــــعــــراق، ومـــن  ــيــ ــلــ ــــؤون الــــداخــ ــشــ ــ فـــــي الــ
وبينهم  ممثليه،  عبر  السلطة  في  مــشــارٍك 
مــــن هــــو مـــتـــهـــم بـــمـــمـــارســـات فــــســــاد، إلـــى 
مناشٍد للكيانات السياسية بعدم التستر 
عــلــى الــفــاســديــن، وإحــالــتــهــم إلـــى الــقــضــاء 
لالقتصاص منهم مهما كانت مواقعهم أو 
الوالية  ع عن طلب 

ّ
ارتباطاتهم، ومن مترف

لنفسه إلى ساٍع للحصول عليها بأي ثمن.
ذلــــك هـــو زعـــيـــم الــتــيــار الــــصــــدري، مــقــتــدى 
الــــصــــدر، رجـــــل الـــتـــقـــلـــبـــات واملـــتـــنـــاقـــضـــات 
ــتـــي يــســبــغــهــا عــلــى  ــاب الـــعـــديـــدة الـ ــ ــقـ ــ واأللـ
كلما  الناس  وشاغل  الدنيا  ومالئ  نفسه، 
 له ذلك، والــذي يبدو أن 18 عاما كانت 

ّ
عن

 لتنقله من موقع املتمسك بالعملية 
ً
كافية

الــســيــاســيــة الــطــائــفــيــة املــــدافــــع عــنــهــا إلــى 
الـــالعـــب املـــتـــمـــّرد عــلــيــهــا وعــلــى قــواعــدهــا، 
الشيعة  وقد أسعفته شعبويته بني فقراء 
الطريق  رايـــة  حــامــال  فيه  يعتقدون  الــذيــن 
ــــالق مـــبـــادرتـــه  ــة املــــهــــدي فــــي إطــ ــ نـــحـــو دولــ
بأكمله،  السياسي  املشهد  لتغيير  أخــيــرا 
»فائض  مــن  هــذه  الالفتة  حركته  مستمّدا 
قوة« جناه عبر االنتخابات النيابية أخيرا 
التي ضمنت له 73 مقعدا، بما يمثل ضعف 
املقاعد التي أحرزها خصمه اللدود زعيم 
حزب الدعوة، نوري املالكي، وأهلته ملوقع 
الــالعــب األول فــي »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة«، 
ــن تــغــيــيــر »قــــواعــــد االشـــتـــبـــاك«  ومــّكــنــتــه مـ
ــّدر  ــا قـ ــقــــالب« ســـيـــاســـي، إذا مـ وقــــيــــادة »انــ
لــه أن يــنــجــح فــي إرســــاء دعــائــمــه، فسوف 
له،  إنــجــازا وطنيا ُيحسب  قــد حقق  يكون 
وإن كانت ثمة دالئل تفيد بأنه قد ال يكون 
قــــادرا عــلــى الــتــقــّدم بــمــشــروعــه »الــوطــنــي« 
الــذي رّوجـــه، وقــد يتراجع عن وعــوده كما 
فعل أكثر من مّرة. وبحسب ماكيافيلي، ال 
يحتاج السياسي أسبابا مشروعة ليحنث 

أدرك خصومه  أن  بعد  بــوعــده، خصوصا 
الخاسرة  املليشيات والكيانات  من زعماء 
ــبـــحـــوا فــــي دائـــــــرة االســـتـــهـــداف،  أنـــهـــم أصـ
ــذلـــك جــمــعــوا  وأن الــخــطــر يــحــيــق بـــهـــم. ولـ
أنفسهم في ما سّموه »اإلطار التنسيقي«، 
ــلـــوا ســيــوفــهــم، وهــــــــّددوا بــاإلجــهــاز  ــتـ واسـ
ــه، إن لـــــم يــنــصــع  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــه وعـ ــيـ ــلـ عـ
لدعوتهم له، وينضوي معهم. وهم في ذلك 
الفاضحة  خسارتهم  يـــداروا  أن  يحاولون 
ــي كــثــيــريــن عنهم 

ّ
فـــي االنــتــخــابــات، وتــخــل

بمزيد من اإلنكار والعنجهية واالستقواء 
بالسالح، وصوال إلى إخضاع خصومهم.

السؤال املطروح على أكثر من طاولة: أيهما 
ــّر الــحــبــل إلــــى نــاحــيــتــه، مــقــتــدى  يــمــكــنــه جــ
الصدر أم املليشيات، وأيهما سوف تكون 
له الغلبة، وقد أوشكت اللحمة بينهما أن 
تنفصم، بعد فشل جهود البحث عن تسويٍة 
قامت بها طهران. وكان قائد فيلق القدس 
فــي الــحــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي، إسماعيل 
قاآني، قد أخذ دور »فاعل الخير«، وحاول 
إعــادة إنتاج  مللمة األمــور، والدفع باتجاه 
فشل  لكنه  القائمة،  السياسية«  »العملية 
في ذلك، ورجع إلى طهران ترافقه الخيبة. 
وهـــذا مــا دفـــع الــرئــيــس اإليـــرانـــي، إبــراهــيــم 
االتـــصـــال شخصيا برئيس  إلـــى  رئــيــســي، 
ــراقــــي، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي،  ــعــ الــــــــــوزراء الــ
والــطــلــب مــنــه »الـــوصـــول إلـــى حــل قانوني 
وشـــفـــاف«، فـــي عــقــدة نــتــائــج االنــتــخــابــات 

التي ما تزال موضع خالف. 
ثّمة جزء آخر من املشهد، تتنازعه قوتان، 
ــر  ــتـــحـــدة وإيــــــــــران، يـــزيـــد األمــ الـــــواليـــــات املـ
تــعــقــيــدا وتـــأزمـــا، حــيــث أعــلــن األمــيــركــيــون 
أن أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي جـــنـــدي ســــوف يــظــلــون 
فــــي الــــعــــراق فــــي دور اســـتـــشـــارة وتــمــكــني 
ومساعدة، وسيقومون أيضا بأية مهمات 
ذلــك.  العراقيون منهم  مــا طلب  إذا  أخـــرى، 
ورّدت املليشيات بالتهديد بأنها ستطلق 
عملياتها ضد األميركيني مع نهاية العام، 
األميركي،  لالنسحاب  املحّدد  املوعد  وهو 
وزادت بدعوتها العراقيني إلى التطوع في 
صفوفها، استعدادا ملا أسمتها »املواجهة 
العرض  وهــذا  األميركيني.  مــع  الحاسمة« 
التي تهيمن على  إيــران  للقوة تقف وراءه 
ترفع  الــتــي  تلك  حتى  املليشيات،  فصائل 
ــة »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، مــــا يــتــيــح لــهــا  ــ رايــ
تحريكها في الوقت الــذي تشاء، وضد أي 

طرٍف خصٍم لها.
)كاتب عراقي(

ــاء الـــصـــراع الــداخــلــي، وفــتــح مستقبل  إذكــ
ليبيا على املجهول.

وبــقــدر مــا يـــرى كــثــيــرون فــي االنــتــخــابــات 
الــلــيــبــيــة مـــوعـــدًا مــهــمــًا الســـتـــرجـــاع األمـــل 
 التحديات 

ّ
 أن

ّ
في رؤية ليبيا مستقّرة، إال

الــتــي تــواجــه هـــذه االستحقاقات  الــكــبــرى 
قد تحّولها إلى نقطة بداية جولة جديدة 
ومدمرة من الحرب األهلية املستعرة منذ 
التحّديات  هــذه  أول  عشر سنوات ونيف. 
ــات. فــعــلــى  ــابــ ــتــــخــ يـــكـــمـــن فــــي تــنــظــيــم االنــ
الـــرغـــم مـــن الــجــهــود الــتــي بــذلــت مـــن أجــل 
اإلعداد لها، وتمخضت عن عملية السالم 
الواعدة التي رعتها األمم املتحدة اعتبارًا 
والتي   ،2020 األول  تشرين  أكــتــوبــر/  مــن 
اســتــلــزمــت وقــــف إطـــــالق الـــنـــار وتــشــكــيــل 
جديدها  وكــان  جــديــدة،  انتقالية  حكومة 
ــاء دول  ــ مــؤتــمــر بـــاريـــس الــــذي جــمــع رؤسـ
ــيـــس  ــرئـ ــة الـ ــبــ ــائــ ــن، وحــــضــــرتــــه نــ ــ ــديـ ــ ــديـ ــ عـ
 احتماالت نسف هذه 

ّ
 كل

ّ
 أن

ّ
األميركي، إال

ه 
ّ
املحطة ال تزال قائمة، ويرى مراقبون أن

عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات املــســتــمــّرة، ال 
تزال هناك محاوالت لتعطيل االنتخابات، 
ــة االنـــــتـــــقـــــال  ــيــ ــلــ ــمــ بــــــغــــــرض تـــــقـــــويـــــض عــ

الديمقراطي في ليبيا.
ــّدي الـــثـــانـــي الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يـــواجـــه  ــتــــحــ الــ
الــقــذافــي،  عـــودة شبح  االستحقاقات  هــذه 
بسيف  أو  حفتر  خليفة  بالجنرال   

ً
ممثال

القذافي، سيكون هذا القرار أكبر تقويض، 
ليس فقط لالنتخابات املقبلة، بل لعملية 

السالم الهشة القائمة.
 خطورة عّما 

ّ
التحّدي الثالث، وهو ال يقل

ســبــقــه، شــفــافــيــة تــلــك االســـتـــحـــقـــاقـــات، إذ 
يــتــخــّوف مــراقــبــون كــثــيــرون مــن مــحــاوالت 
تــزويــر  نتائجها، مــا سيفتح الــبــالد أمــام 
ــٍة جـــــديـــــدٍة، خــصــوصــًا  ــيــ ــلــ صـــــراعـــــاٍت داخــ
 هـــذه االســتــحــقــاقــات ســتــجــري فـــي ظل 

ّ
أن

استمرار االنقسامات التقليدية بني الغرب 

مــن عملية  الــرغــم  الليبيني، على  والــشــرق 
السالم التي ترعاها األمم املتحدة. 

التحّدي الرابع الذي يواجه االستحقاقات 
لو  حــتــى  نتائجها  قــبــول  املــقــبــلــة،  الليبية 
ــو مــا  ــ ــًا، وهـ ــهـ ــان الـــتـــصـــويـــت نــفــســه نـــزيـ ــ كـ
املــتــحــدة الخاص  ر منه مبعوث األمـــم 

ّ
حـــذ

الـــذي شـــّدد على  إلــى ليبيا، يــان كوبيش، 
ضـــرورة قــبــول نتائج االنــتــخــابــات، داعيًا 
جــمــيــع األطــــــراف الــلــيــبــيــة إلــــى الــتــصــويــت 

فيها وقبول نتائجها.
 
ّ
ــيـــس األخــــيــــر، ألن الـــتـــحـــّدي الـــخـــامـــس ولـ

ــر مــن  ــثـ ــذه االســـتـــحـــقـــاقـــات أكـ ــ تـــحـــديـــات هـ
ــّيـــار، دور الــقــوى  ــحــصــى فـــي مــقــال سـ

ُ
أن ت

بــفــضــل ضغطها تجري  الــتــي  الــخــارجــيــة 
 جــهــة منها 

ّ
ــتـــخـــابـــات، لــكــن لـــكـــل هــــذه االنـ

ــا، وفـــي  ــ ــهـ ــ حــســابــاتــهــا الـــخـــاصـــة مــــن ورائـ
ــم بنتائجها 

ّ
ــقــهــا، لــن تــســل

ّ
حـــال عـــدم تــحــق

ــــالل أدواتــــهــــا  بـــســـهـــولـــة، وســتــعــمــل مــــن خـ
التحّول  عملية  تقويض  على  الــداخــل  فــي 
الديمقراطي في ليبيا، وعرقلة كل محاولة 
الوصول إلى تسوية طويلة األمد. يضاف 
ــر مــــن عـــشـــريـــن ألـــف  ــثـ ــك وجــــــود أكـ ــ ــى ذلـ ــ إلـ
مــرتــزق تحت إمـــرة أمـــراء الــحــرب األهلية، 
مــا زالـــوا يسيطرون على أجـــزاء مهمة من 
فــي ظــل استمرار االنقسامات بني  الــبــالد، 
الغرب والشرق، ما يهّدد بحدوث مزيد من 
، بناًء على نتائج هذه 

ً
الصراعات مستقبال

االنــتــخــابــات، مــن دون أن نــنــســى عــشــرات 
اآلالف من القوات األجنبية الذين ال يزالون 
داخــل ليبيا، على الــرغــم مــن االتــفــاق على 

مغادرتهم.
 الحاالت، جرت االنتخابات الليبية 

ّ
وفي كل

ت إلى أجل غير مسمى، 
َ
ل جِّ

ُ
في موعدها أو أ

عانى  ضحية  أكــبــر  الليبي  الشعب  يبقى 
في املاضي من استبداد القذافي، ويعاني 
اليوم من مشكالت فشل قيام الدولة، ومن 
سنوات الحرب األهلية املدمرة التي أثرت 
صحته  وأرهــقــت  معيشته  مستويات  فــي 
الندوات  أن  واملفارقة  والجسدية.  العقلية 
الــدولــيــة الــتــي تــعــقــد حـــول الــشــأن الليبي 
ــذا الــشــعــب، وحــتــى  غــالــبــًا مـــا تــتــجــاهــل هــ
عــنــدمــا يــكــون هــنــاك تــركــيــز عــلــى الــجــانــب 
اإلنساني في ليبيا، يكون الهدف من ذلك 
وقـــف تــدفــق الــالجــئــني واملــهــاجــريــن نحو 
أوروبا. أما الليبيون في بلدهم، فغالبًا ما 
كان ُينظر إليهم، طوال السنوات املاضية، 
فقط سقط  أو  األهلية،  للحرب  نــاٍر  حطب 
متاع، وهذه أول مرة ُينظر إليهم أصواتًا 
ــّدد مــســتــقــبــل  انــتــخــابــيــة يــمــكــنــهــا أن تــــحــ
املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة فـــي الـــبـــالد، وإال فــإن 
الليبيني  ملستقبل  الضيق  األمــل  بصيص 
قــد يــتــالشــى، ومــصــيــره الــيــوم يــوجــد ألول 

مرة بني أيدي الليبيني أنفسهم.
)كاتب وإعالمي مغربي(

ــثـــورة  ــقــــاذ الـ ــكـــون مـــفـــتـــرق إنــ يــمــكــن أن تـ
الــســودانــيــة مــن مــســار اســتــئــصــاٍل يشبه 
تجارب سابقة في مسار إجهاض ثورات 

الربيع العربي.
وفي موقف تملك فيه جبهة االنقالبيني 
من الدعم اإلقليمي ما كان يمكن أن يطيل 
ــــإن اســـتـــعـــادة  عـــمـــر املــــســــار االنــــقــــالبــــي، فـ
ــه، انــتــصــار  ــ املـــســـار االنـــتـــقـــالـــي، بــحــد ذاتــ
يــتــجــاوز حـــدود »الـــرمـــزي«، لكن رافضي 
ــّرروا  ــ ــاق، بــعــد قــلــيــٍل مـــن إعــــالنــــه، قـ ــفــ االتــ
التنّصل منه، ومن رئيس الــوزراء العائد 
إلــــى مــنــصــبــه بــمــوجــبــه، عــلــى الـــرغـــم من 
أنه قد يكون في أمــّس الحاجة إلى داعم 
ــدنــــي« قــــوي خــــالل املــرحــلــة  ســيــاســي »مــ
املــقــبــلــة. والــقــنــاعــة بـــأن االتــفــاق ال يحقق 
عيه ارتكبوا 

ّ
كل املطلوب، ال تعني أن موق

جــرم »الــخــيــانــة«، وربــمــا كــان األجـــدى أن 
ــفـــاق قـــاعـــدة: »خــذ  يــعــتــمــد مــعــارضــو االتـ
وطـــالـــب«. ولــقــد أثــبــتــت تــجــارب الــتــحــّول 
الــــديــــمــــوقــــراطــــي، مـــنـــذ انـــهـــيـــار االتـــحـــاد 
السوفييتي، أن الثورات ال يمكن إنتاجها 
النقي«، فهي  »معمليًا« في شكل »الخام 
فــي الـــداخـــل تــحــُدث فــي »الـــشـــارع«، وهــو 
الخارج  وارتداداتها على  فضاٌء مفتوح، 
تدفع املنتفعني واملتضّررين على السواء 
إلى السعي إلى التأثير في مسارها، وإن 
في  التام  والتحّكم  لجامها  إمساك  أمكن 
مــآلــهــا! وعــلــيــه، لــيــس مــن املــبــالــغــة الــقــول 
إن »اإلدراك« قد يكون أحد أهم املدخالت 
ــــورات، وقــديــمــًا  ــثـ ــ الـــتـــي تـــؤثـــر بــمــصــيــر الـ
وضــــع عــلــمــاء أصــــول الــفــقــه فـــي اإلســــالم 
الــقــاعــدة الــذهــبــيــة: »الــحــكــم عــلــى الــشــيء، 

ره«.  فرٌع عن تصوُّ
األهـــــداف  يــشــمــل:  ــٌب  ــ ــرّك مــ هــنــا  واإلدراك 
زات واملعيقات، 

ّ
والوسائل وخرائط املحف

والعالقة املعقدة بني األهداف والوسائل، 
ومــا يمكن أن يــكــون »هــدفــًا واقــعــيــًا« في 
مــرحــلــٍة مـــا، مـــن دون الــتــخــلــي عـــن هــدف 
نهائيًا.  هــدفــًا  الــشــامــل  الــجــذري  التغيير 
وقـــد يــكــون الــهــدف »نــهــائــيــًا«، وال يكون 
بالضرورة هدفًا »آنيًا«، فالثورات ليست 
دائمًا تطبيقًا للتعبير األميركي الشهير: 

»اآلن وهنا«.
وعــلــى املــســتــوى املــعــرفــي، يــمــكــن اعــتــبــار 

على صــوره بأقدامهم. أمــا هــذه املــرة، فقد 
الــذي  التنسيقي  ــار  مــا يسّمى اإلطـ تــحــّرك 
الوالئية  واملليشيات  األحــــزاب   

ّ
كــل يجمع 

بعد زيــارة قآآني، »ليقّدم« خطة في شكل 
ها »لحلحلة االنسداد 

ّ
ورقة، يّدعي فيها أن

ها تعالج »تخوفات« الكتل 
ّ
السياسي« وأن

الشيعية التي »نهبت« أصواتها، تتضمن: 
الحالي،  االنتخابات  قانون  إلغاء  تثبيت 
وهو القانون الذي تم تعديله بضغٍط من 
الــقــانــون السابق  الــرافــضــني  ثــوار تشرين، 
بأكمله. ووافق عليه البرملان، بسبب ضغط 
الثوار، بحّجة فسح املجال أمام املستقلني 
لــخــوض االنـــتـــخـــابـــات، وإلـــغـــاء مــفــّوضــيــة 
اإللكترونية  األجــهــزة  وإلــغــاء  االنتخابات 
مبّكرة  بانتخاباٍت  والــقــيــام  والــفــرز،  للعد 
رئــــيــــس وزراء  واخــــتــــيــــار  بـــعـــد ســـنـــتـــني، 
توافقي، والتوفيق بني الصوت االنتخابي 
ــدد املـــقـــاعـــد، والـــحـــفـــاظ عــلــى »الــحــشــد  ــ وعـ
الشعبي« وعدم املساس به، وإعطاء مواقع 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــشــيــعــي 
لتخوفهم  الــتــنــســيــقــي«  »اإلطــــــار  ألطـــــراف 
مــــــن إقــــــــــــرار بــــعــــض الــــــقــــــوانــــــني. وجــــديــــد 
مــقــتــرحــات هـــذه الــخــطــة، وأهــمــهــا تشكيل 
القرار  يرسم  سياسي،  استشاري  مجلس 
الــســيــاســي عــلــى شــاكــلــة »هــيــئــة مصلحة 
النظام« في إيران. فهل يساهم هذا املطلب 
فعال في حلحلة االنسداد السياسي، أم أنه 
وضع إلغالقه بالكامل، وحصر القرار بيد 
الوالئيني، للهيمنة على السلطة بالكامل، 
وتــثــبــيــت املــلــيــشــيــات الـــوالئـــيـــة بــوصــفــهــا 
، على شاكلة الحرس اإليراني. أما 

ً
مؤسسة

السياسي إياد عالوي، فقد اقترح معالجة 
ــن« بــتــعــويــضــهــم  ــ ــريـ ــ ــاسـ ــ ــخـ ــ احــــتــــجــــاج »الـ
بــمــقــاعــد نــيــابــيــة يــتــفــق عــلــيــهــا عـــن طــريــق 
 
ّ
 إن

ً
ــرًا، قــائــال

ّ
عــقــد مــا ســمــاه مــؤتــمــرًا مــصــغ

الديمقراطية  الحرب، فأين  ذلك أفضل من 
التي تتغنون بها واالنتخابات والشرعية 

وسيادة الدولة؟
لقد نقلت القنوات العراقية تظاهرة أتباع 
الــوالئــيــني، وســمــع الــعــراقــيــون بــعــض من 
ـــه ال يــعــرف ملـــاذا أتــى 

ّ
شـــارك فيها يــقــول إن

إلى هنا، واآلخــر يقول إنهم قد تلقوا أمرًا 
لم ينصاعوا  وإذا  الخروج،  يجبرهم على 
خدمت هذه األساليب 

ُ
تقطع رواتبهم. واست

نفسها في تظاهرة الوالئيني الذين كانوا 
قد أخرجوا أتباعهم مقابل مبالغ بسيطة 
للهتاف ضد السفارة األميركية. وامتألت 
صــفــحــات الـــتـــواصـــل، بــهــاشــتــاغــات تــهــزأ 
بـــالـــتـــظـــاهـــرة وبـــاملـــلـــيـــشـــيـــات وأتـــبـــاعـــهـــم، 
ــازل  ــذ مــقــعــد« ال يــشــبــه »نــ ــازل آخــ ــ مــثــل »نــ
ــازل أريـــد وطــن«  آخـــذ حــقــي« وال يشبه »نــ
وحصدت زيارة عادل عبد املهدي، رئيس 
الوزراء خالل ثورة تشرين، للتعزية بوفاة 
أحـــد أعــضــاء املــلــيــشــيــات، وكــــذا تصريحه 
املتظاهرين  تقمع  الــحــكــومــيــة  الـــقـــوات   

ّ
أن

ــر،  ــاهـ ــتـــظـ الـــســـلـــمـــيـــني الـــــذيـــــن لـــهـــم حـــــق الـ
 
ّ
مــشــاهــداٍت وتــعــلــيــقــاٍت حــــاّدة، تــذّكــره بــأن
أكــثــر مــن 800 عــراقــي مــتــظــاهــر قــد قتلوا، 
ــقـــارب ثـــالثـــني ألــــف بــــأوامــــره،  ــا يـ ــرح مـ ــ وجـ
ــاهـــرون ســلــمــيــًا لــلــمــطــالــبــة  ــتـــظـ ــــوا يـ ــانـ ــ وكـ

بالحقوق، وليس بمقاعد برملانية. 
عــــــــّرى عــــــدد املـــتـــظـــاهـــريـــن أمــــــــام املــنــطــقــة 
ــام الــشــعــب  ــ الـــخـــضـــراء هــــذه املــلــيــشــيــات أمـ
أتباعها  وحجم  أكاذيبها  وأظهر  العراقي 
الحقيقي الذين أتوا بالتخويف والترهيب 
واألمــــــوال، وهـــي الــتــي تــتــبــاهــى وتتفاخر 
بــاســم املــقــاومــة الـــذي تطلقه عــلــى نفسها 
ومــحــاربــة االحــتــالل األمــيــركــي، ولـــواله ملا 
كانت تصول وتجول في العراق كما تشاء. 
الخضراء  املنطقة  أمـــام  مفتعلة  ضــوضــاء 
لتمرير مقترحات خطة اإلطار التنسيقي، 

ــح قــوي 
ّ

اإلســــالم الــقــذافــي، وكــالهــمــا مــرش
ليبيا  قد تعيد  التي  االنتخابات  هــذه  في 
إلى االستبداد الذي أطاحته ثورة الشعب 
الليبي عام 2011. وكال الرجلني يجّر وراءه 
جنرال  ســوى  ليس  فحفتر  سيئًا.  ماضيًا 
فــــاشــــل فــــي عـــهـــد الــــقــــذافــــي، هــــو وجــيــشــه 
عديدة  جــرائــم  بــارتــكــاب  همان 

ّ
مت الوطني 

خـــــالل الـــعـــشـــريـــة املـــاضـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مقابر  وإنــشــاء  مدنية،  مناطق  اســتــهــداف 
جــمــاعــيــة ُعــثــر داخــلــهــا عــلــى رفــــات رجـــال 
ونساء وأطفال، وما زالــت تالحقه دعــواٌت 
تطالب بمحاسبته على تلك الجرائم التي 
تــرقــى إلـــى جــرائــم حــــرب. وإذا تــمــّكــن هــذا 
الــجــنــرال الـــدامـــي مــن الــحــصــول عــلــى حق 
فسيكون  املقبلة،  االنتخابات  في  ح 

ّ
الترش

ذلـــك أكــبــر طــعــٍن لصدقيتها، ولــكــل مــا قد 
تسفر عنه من نتائج.

القذافي،  وفــي املقابل، عــاد سيف اإلســالم 
مثل كابوس مزعج، عندما أعلن استعداده 
ــده بــعــد  ــ ــ لـــقـــيـــادة لــيــبــيــا الـــتـــي خـــّربـــهـــا والـ
أربعة عقود من الحكم االستبدادي، وذلك 
ــه مــطــلــوب مــن املحكمة  عــلــى الــرغــم مــن أنـ
جرائم  ارتــكــاب  بتهمة  الــدولــيــة  الجنائية 
ضــد اإلنــســانــيــة، وتــحــديــدًا دوره املــزعــوم 
في قمع االحتجاجات في عام 2011، وهو 
املرتزقة  مــع  بتعاونه  أيضًا  داخليًا  متهم 
الـــــروس. وفـــي حــالــة إجــــازة تــرشــيــح نجل 

أحــد أصــول هــذا الـــداء، إدراك العالم عبر 
العبارات البليغة. 

ض األفراد والجماعات  وهذا اإلدراك ُيعرِّ
لــخــطــر خـــوض مـــعـــارك صــفــريــة، تتحول 
الـــقـــنـــاعـــات، مــــن دون تــمــيــيــز وال  فــيــهــا 
تــصــنــيــف، إلــــى مـــقـــّدســـات، إذ تــلــت ذلــك 
ما هو خارج  فيها   يصبح 

ٌ
غالبًا مرحلة

ــة املــــقــــّدســــات« مــســتــحــقــًا وصــــف:  ــزمــ »حــ
ــــس«. وعــلــى الــرغــم مــن أن املــألــوف 

ّ
»املــــدن

قـــــامـــــوس خـــطـــاب  مــــــفــــــردات  ــــري  ــــجـ تـ أن 
ــلــــى ألـــســـنـــة  ــــــــس« و»املـــــــــقـــــــــّدس« عــ

ّ
»املــــــــدن

الــجــمــاعــات ذات املــرجــعــيــة الــديــنــيــة، فــإن 
منذ  وبخاصة  الــحــديــث،  العصر  تجربة 
بالحركات   

ٌ
العشرين، حافلة القرن  بداية 

ــــرى الـــعـــالـــم كــلــه  ــتـــي تـ ــيـــة الـ األيـــديـــولـــوجـ
ــس« 

ّ
مــن ثقب االنــقــســام الــحــاّد بــني »املــدن

و»املقّدس«، من الصراعات داخل الحزب 
الــصــراعــات  إلـــى  السوفييتي،  الــشــيــوعــي 
ــر حـــــّدة داخـــــل الـــحـــركـــة الــشــيــوعــيــة  ــثـ األكـ
الدولية، وعلى نحٍو مشابٍه خاض الزعيم 
النازي هتلر معاركه املدّمرة ألسباٍب في 
بني  الــجــذري  الــصــراع  حتمية  مقّدمتها 

»الِعـرق املقّدس« و»األجناس املدنسة«. 
السياسة بني   هي لعبة اختصار 

ٌ
وقاتلة

س«.
ّ
»مقّدس« و»مدن

)كاتب مصري(

أو جــزء منها، والــتــفــاوض على مــزيــد من 
االمتيازات الوالئية.

االنتخابات،  بنتائج  للتظاهرات  ال عالقة 
ــرانــــي لــلــقــيــام  بـــل هـــي فـــرصـــة لــلــوكــيــل اإليــ
 فيه إيران 

ّ
بمثل هذه االستعراضات، تبتز

النووية  املفاوضات  في  املتحدة  الواليات 
املقبلة، ضوضاء يستخدم فيها العراقيون 
أسرى وسلعة تباع وتشترى، سماسرتها 
ومليشياتها.  السياسية  العملية  أحـــزاب 
ومــا وصـــول قــائــد فيلق الــقــدس، الجنرال 
ــداد بــمــنــاســبــة مــحــاولــة  ــغــ ــــي، إلـــــى بــ ــآآنـ ــ قـ
جوية  صـــورًا  وتقديمه  الكاظمي،  اغتيال 
بقيامها  للمليشيات  اتـــهـــامـــاٍت  لــتــكــذيــب 
 تأكيد على إدارة الحرس 

ّ
بهذه املحاولة، إال

اإليـــرانـــي الــتــظــاهــرات، وكـــل مــا تبعها من 
تحّركات حزبية للسير في تنفيذ أجندته.    
الــــــكــــــالم عــــــن حــــــــرب شـــيـــعـــيـــة - شــيــعــيــة 
ومواجهات بني أحزاب العملية السياسية 
العراقيني،  الوالئية وغيرها هو لتخويف 
 االحـــتـــالل األمــيــركــي 

ّ
تــدحــضــه حــقــائــق أن

هــو األكــثــر حرصًا على اســتــمــرار العملية 
الــســيــاســيــة بــشــكــلــهــا الــطــائــفــي املـــرســـوم، 
ــع فــــي وجـــــــود املــلــيــشــيــات  ــانـ ــمـ ــــــــه ال يـ

ّ
وأن

 أّي طرٍف من أطراف العملية 
ّ
الوالئية، وأن

ــــدري،  ــــصـ ــيــــار الـ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــنـــهـــا الــ
ــتـــي وضــعــهــا  لــــن يـــخـــرج عــــن الـــخـــطـــوط الـ
اإليــرانــي. ولن  األميركي ووكيله  االحتالل 
بالكالم   

ّ
إال سالحها  وال  املليشيات  مّس 

ُ
ت

التي  اللحظة  في  الــذي سيطوى  الدعائي 
لتعود  بــذلــك،  الفقيه  الــولــي  فيها  سيوعز 
األمــــور إلـــى مــجــراهــا الــســابــق. لـــذا أرســلــت 
طهران مسبقًا رسالة إلى الواليات املتحدة 
ها ستحافظ على التهدئة في 

ّ
تؤكد فيها أن

الــعــراق إلـــى تــاريــخ بـــدء املــفــاوضــات حــول 
نوفمبر/  شهر  نهاية  فــي  الــنــووي  ملفها 

تشرين الثاني الحالي.
 نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات فــي 

ّ
ــي أن ــّدعــ ــن يــ مــ

الــعــراق قــد جــرت بعيدًا عــن طــهــران واهــم، 
 االتفاق األميركي اإليراني تم مسبقًا، 

ّ
ألن

وحـــتـــى عــلــى الــتــجــديــد لــرئــيــس الــــــوزراء، 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، بـــتـــأيـــيـــد الـــرئـــيـــس 
اإليــرانــي، إبراهيم رئيسي، وهو ما فهمه 
ــه بــاملــقــاطــعــة  ــ ــهـ ــ ــراقــــي وواجـ ــعــ الـــشـــعـــب الــ
ــريــــن. يـــومـــًا  ــي دعــــــا إلـــيـــهـــا ثــــــــوار تــــشــ ــتــ الــ
بــعــد يــــوم، وانــتــخــابــات بــعــد انــتــخــابــات، 
ُيحاصر الشعب العراقي عملية االحتالل 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي زاويـــــــــة، ويـــحـــشـــرهـــا فــي 
فقدت  ــهــا 

ّ
ألن املـــؤّكـــد،  إســقــاطــهــا  مستقبل 

 شرعية، ويرد على كذبة الديمقراطية 
ّ

كل
بأهم مقاطعة شعبية جرت في انتخاباٍت 
ــم، كــشــفــت الـــتـــزويـــر  ــالـ ــعـ فــــي كــــل أنــــحــــاء الـ
املــحــلــي والــــدولــــي املـــتـــآمـــر عــلــى الـــعـــراق، 
وعلى ثورة تشرين التي أرادت استعادته.
)كاتبة عراقية في باريس(

في تحّديات االنتخابات الليبية

درس ثورة السودان

هذه الضوضاء أمام المنطقة 
الخضراء في بغداد

لمن الغلبة... 
للصدر أم للمليشيات؟

الليبيون في بلدهم 
غالبًا ما كان يُنظر 

إليهم، طوال السنوات 
الماضية، حطب ناٍر 

للحرب األهلية، أو 
سقط متاع

الفعل الثوري يفتح 
الباب لـ »إمكانية« 

التغيير، لكن تحّول 
هذا اإلمكان إلى 

واقٍع مرهون 
بشروط موضوعية

من يّدعي أّن نتائج 
االنتخابات في العراق 

قد جرت بعيدًا عن 
طهران واهم، ألّن 
االتفاق األميركي 
اإليراني تم مسبقًا

آراء

أرنست خوري

أن ُيكتب مقال إلثبات أن عودة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة في السودان، 
بالشكل الذي عاد فيه، هو بمثابة استسالم لسّجانيه وتحرير شهادة براءة لالنقالب 
؟ لكن 

ً
أليس ذلك بديهيًا فعال العناء.  باملاء بعد  املــاء  العسكري، فإنما هذا كتفسير 

ال بأس ببعض امللل، مع أن اإلثــارة، لو ُوجــدت في السياق السوداني الحالي، فإنما 
ع تصريحات الرجل وسلوكه في الساعات التي تلت اإلفراج عنه. لقد  تنحصر في تتبُّ
ل رئيس الوزراء العائد في غضون 25 يومًا، من السجن إلى اإلقامة الجبرية في 

ّ
تنق

منزله، فالقصر الجمهوري، بحسب أجواء املفاوضات التي كانت تجري مع املسؤولني 
األميركيني خصوصًا، ممن اختصروا شرط إلغاء مفاعيل االنقالب بإعادة »الدكتور 
حمدوك« إلى منصبه، وهو ما حصل. أراد املجتمع الدولي رئيس حكومة مدنيًا يعرفه 
جيدًا منذ دراسته وعمله في مؤسسات دولية لتبرير مواصلة فك العزلة الدولية عن 
الخرطوم، ولعلم املسؤولني األجانب أّن ُحكمًا عسكريًا مباشرًا من دون واجهة مدنية 
لن يضمن استقرارًا ولو هشًا في هذا البلد. أصّر الغرب على ذلك وحصل عليه من 
خالل عودة مهينة للرجل إلى منصبه باتفاق جديد يعطي عمليًا كل السلطة للعسكر 
بعدما كانت مناصفة بينهم وبني السياسيني املدنيني. احتفظ العسكر إذًا بنسخة 
 ،

ً
تناسبهم من حمدوك، ليرأس حكومة ال سياسيني فيها، وال تتعاطى السياسة أصال

أكثر من غيره، مثلما الحظت عن حق  الشارع  م في 
َ
ُيشت الــذي  الرجل  وليكون هو 

»إنسايت ستراتيجي  مركز  فــي  السودانية  الــشــؤون  فــي  وهــي خبيرة  خلود خير، 
بارتنرز«، في حديث إلى وكالة »فرانس برس«.

بــالــغ حــمــدوك فــي االحــتــفــال بــعــودتــه إلـــى مــنــصــب رئــيــس حــكــومــٍة لــن يــكــون فيها 
في  لــه.  التابعة  وللمليشيات  للجيش  االنصياع  يجيدون  تكنوقراط  بل  سياسيون 
أكتوبر/  25 فــي  اعتقاله  منذ  القسري  اإلعــالمــي  غيابه  عــّوض  غضون 24 ســاعــة، 
تشرين األول املاضي، وأعطى مقابلتني صحافيتني )لقناة الجزيرة ولوكالة رويترز( 
 إلى كلمته التي ألقاها في القصر الجمهوري عقب توقيعه اتفاق االستسالم 

ً
إضافة

مثلما يسميه الــبــاحــث فــي مــركــز »ريــفــت فــالــي إنــســتــيــتــيــوت«، مــجــدي الــجــيــزولــي. 
للواقع  إنــكــار  مــن  مزيج  التوقيع(،  إثــر  وكلمته  )املقابلتان  الثالثة  التصريحات  فــي 
»الجزيرة« إن االتفاق  لـ وتصحيح فــوري ملا أدلــى به في املقابلة نفسها. قال الرجل 
نّص على أن تكون لرئيس الوزراء »القدرة على تشكيل حكومة مستقلة بكل حرية 
الحكومة ستتألف من  واستقاللية«، وما هي إال لحظات تمّر قبل أن يستدرك بأن 
وزراء »تكنوقراط«، أي ال حزبيني وال سياسيني عمومًا. بتفسير فوري آخر، القرارات 
السياسية ستكون ممنوعة عن الحكومة ووزرائها ورئيسها، وستنحصر بمجلس 
وعند مجلس  غيره(.  ما  )حميدتي  ونائبه  البرهان(  الفتاح  )عبد  ورئيسه  السيادة 
للمرحلة االنتقالية،  العليا  السلطة  الحكاية وتنتهي. املجلس، وهو  السيادة هذا تبدأ 
استبعد منه البرهان بعد انقالب 25 أكتوبر، أربعة سياسيني مدنيني يمثلون »ائتالف 
أن  ائــتــالف كــان حــمــدوك يومًا مــا محسوبًا عليه مــن دون  الحرية والتغيير«.  قــوى 
يكون عضوًا فيه، وسرعان ما صار ُينظر إليه من قبل االئتالف الذي يضم أحزاب 
أحــد جماعة  أي  اآلخــريــن«،  »واحــد من  السودانية، كأنه  الثورة  وحركات وتنظيمات 
العسكر في السلطة أو أكثر من يسايرهم. ومجلس السيادة ذاك، كان يجب أن تنتقل 
رئاسته إلى سياسي مدني في 17 الشهر الحالي، بموجب اتفاق املــداورة )2019(، 
وهو ما ألغاه انقالب العسكر الذي حل املجلس السابق وأعاد تسمية أعضاء جدد 
برئاسة البرهان نفسه ونيابة حميدتي إياه حتى انتخابات يوليو/تموز 2023 التي 

يعتقد أصحاب النيات الطيبة أنها ستجري بالفعل.
أعاله شيء من ملل شواهد إضفاء الشرعية على انقالب السودان من قبل ضحاياه. 
ع )الصفقة( من أجل 

ّ
أما االنفصال عن الواقع فال ُيسأل عنه إال حمدوك في قوله: »أوق

التي  الحفاظ على املكاسب االقتصادية  السودانيني، وقد عدُت من أجل  حقن دماء 
تحققت«. نعم والله، قال »املكاسب االقتصادية التي تحققت«.

أنطوان شلحت

 الــشــؤون العسكرية فــي صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت 
ُ

ــل
ّ
ــشــر، قبل أســبــوع، ُمــحــل

َ
ن

للجيش  السنوي  الوضع  »تقدير  َص 
ّ
ُملخ يشاي،  بن  رون  اإللكتروني،  وموقعها 

اإلسرائيلي«، تحت العنوان املتباهي: »تقدير الوضع السنوي للجيش اإلسرائيلي: 
أربعة  األوضــاع األمنية تحّسنت وهــذه هي أسباب ذلــك«. بحسب بن يشاي، ثمة 
أسباب رئيسية وراء تحّسن وضع األمن القومي اإلسرائيلي. أكثر ما يلفت النظر 
الوثيق واملتعاظم بني  التعاون االستخباراتي واألمني  منها سبٌب انضاف حديثًا، 
دولة االحتالل ودول في منطقة الشرق األوسط. ومما كتبه في صدده: ال يمكننا 
أن نتوّسع في املوضوع، لكن املناورات الجوية »علم أزرق« التي جرت بقيادة سالح 
الجو في إسرائيل، وزيارة قائد سالح الجو اإلسرائيلي عميكام نوركني اإلمارات 
العربية املتحدة، عالمتان أساسيتان يمكن اإلشارة إليهما في هذا السياق. وللعلم، 
إن قائد القوات الجوية في اإلمارات، إبراهيم ناصر محمد العلوي، قام، على خلفية 
 دولية 

ٌ
تلك املناورات، بأول زيارة إلسرائيل، ملتابعة ما وصفت بأنها مناوراٌت جوية

ضخمة يجريها الجيش كل عامني، وأقيمت هذا العام فوق صحراء النقب في جنوب 
إسرائيل. وشّدد سالح الجو اإلسرائيلي على أنه يعتبر مناورات هذا العام األكبر 
باإلضافة  اإلطــالق،  إسرائيل على  استضافتها  التي  املناورات  بني  تقدمًا  واألكثر 
إلى مشاركة عدة دول ألول مرة، أو بطرٍق أكثر أهمية من املناورات األربع السابقة. 
وأوضح رئيس قسم العمليات في سالح الجو اإلسرائيلي، الذي أشرف على تنظيم 
املناورات، أنها جرت بمشاركة 80 طائرة مقاتلة من أنواع متعددة و1500 مقاتل، 
د أن لها قيمة استراتيجية كبيرة لسالح الجو ودولة إسرائيل على حد سواء. 

ّ
وأك

تــشــارك في  لــم  ــارات  اإلمــ أن  تأكيد  وحــرصــت مــصــادر عسكرية إسرائيلية على 
أول زيــارة  الجوي ملتابعة جــزء منها، في  املــنــاورات، لكنها أرسلت قائد سالحها 
رسمية يقوم بها إلسرائيل منذ توقيع اتفاق التطبيع بني البلدين في إطار »اتفاقيات 
ق 

ّ
أبراهام« العام الفائت، وأشارت بالتوازي إلى أنه في وقت سابق من هذا العام حل

طيارون إسرائيليون وإماراتيون معًا في مناوراٍت مشتركٍة استضافتها اليونان، 
وقبل ذلك شاركوا في مناوراٍت للقوات الجوية بقيادة الواليات املتحدة.

أما زيــارة قائد سالح الجو اإلسرائيلي اإلمــارات، فكان الهدف منها املشاركة في 
مؤتمر لقادة سالح الجو من أنحاء العالم كافة، بينهم قادة من دول الشرق األوسط، 
وزيارة معرض دبي للطيران الذي أقام فيه سالح الجو اإلسرائيلي جناحًا خاصًا 
ألول مرة. ولفت بيان للجيش اإلسرائيلي إلى أن هذه الزيارة تشير إلى استمرار 
املستوى  الجيش اإلسرائيلي وجيوش أجنبية وتعزيزها على  العالقة بني  تطوير 

االستراتيجي، وأيضًا إلى التعاون املتزايد بينها في الشرق األوسط.
في واقع األمر، بمناسبة مرور عام على توقيع االتفاق بني اإلمارات وإسرائيل، التي 
صادفت في أغسطس/ آب املاضي، توالت تقارير رسمية وشبه رسمية إسرائيلية 
أن  مـــؤّداه  قــاســم مشترك،  أنــه يجمعها  األول،  الفــتــني:  بأمرين  بــاألســاس  اتسمت 
الشوط الذي قطعته إجراءات التطبيع بني الدولتني كان أطول من الشوط الذي قطعته 
أنها تؤتي   عن 

ً
أبــراهــام«، فضال إلــى »اتفاقيات  دول عربية أخــرى انضمت الحقًا 

الكثير من الثمار في املجاالت كافة، بدءًا باملجال االقتصادي، وليس انتهاًء باملجال 
األمنّي. وفي تقرير ملعهد أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب، أشير إلى أن 
الوقائع اآلخذة بالتراكم بني الدولتني توفر الشروط الالزمة إلقامة ما ُيسّمى »السالم 
َعت 

ِّ
الدافئ« بني الشعبني، ألول مرة في تاريخ االتفاقيات مع طرف عربي، حيث ُوق

مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في مجاالت الثقافة والدراسة األكاديمية والحفاظ 
الطبية والسيبرانية وغيرها. واألمر  الغذائي واملائي والخدمات  البيئة واألمن  على 
 على االستقواء بالتطبيع مع الدول العربية، وال سيما في 

ً
الثاني، أن هناك تعويال

م إدارة جديدة ذات مقاربة 
ّ
منطقة الخليج، في مقابل تغّير اإلدارة األميركية وتسل

قد تكون مغايرة ملقاربة اإلدارة السابقة، وتحديدًا حيال إيران واملسألة الفلسطينية.

مروان قبالن

ــرات على تنامي الفجوة في املــواقــف بني روسيا 
ّ

تــزايــدت، في اآلونــة األخــيــرة، املــؤش
وإيران بشأن عدد من امللفات، منها رفض األولى مساعي األخيرة نقل املفاوضات 
إلــى بروكسل، وبــروز خــالفــاٍت بشأن استثمار  الــنــووي من فيينا  حــول برنامجها 
مصادر الطاقة في بحر قزوين، واستبعاد روسيا إيــران من ترتيبات حل الصراع 
 إلى سورية، إذ الحظ اإليرانيون تضاعف عدد الهجمات 

ً
في جنوب القوقاز، وصوال

اإلسرائيلية التي تستهدفهم هناك منذ االجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
الشهر  يــوم 22  بوتني، في سوتشي  الــروســي، فالديمير  الرئيس  بينت، مع  نفتالي 

املاضي )أكتوبر/ تشرين األول(.  
تشي هذه املؤشرات بأن املرحلة التي اتسمت بتقاطع مصالح روسي - إيراني، بلغ 
وأن  نهايتها،  بلغت  تكون  ربما   ،)2021-2011( ســوريــة  فــي  بينهما  التحالف  حــد 
التناقضات بني الطرفني سوف تبرز أكثر خالل املرحلة املقبلة، سواء اقتربت إيران 
التوقيع  الــذي جرى  التعاون االستراتيجي  اتفاق  إطــار ترجمة  أكثر من الصني، في 
برنامجها  اتفاٍق مع واشنطن بشأن  إلى  أو توصلت  العام،  بينهما مطلع هذا  عليه 
النووي. وكان واضحًا لكل مهتم، منذ البداية، أن التقارب الذي نشأ بني روسيا وإيران 
العربي ال يمكن أن يستمر أبعد من األسباب والعوامل املرحلية  الربيع  خالل فترة 
 
ٌ
هــي محكومة بــل  تعاوني،  إطــار  فــي  تقع طبيعيًا  ال  البلدين  فعالقة  إلــيــه،  أّدت  التي 
البلدين  رؤى  واختالف  والجغرافيا  بالتاريخ  مرتبطة  عوامل  بفعل  أكثر،  بالتنافس 
وفلسفة نظاميهما، وفوق ذلك كله تعارض مصالحهما االستراتيجية واالقتصادية.

بالشك  البلدين  بــني  العالقة  اتسمت  الــعــربــي،  الربيع  على  السابقة  الــســنــوات  خــالل 
وانــعــدام الــثــقــة، إذ صــّوتــت روســيــا إلــى جــانــب كــل الـــقـــرارات الــتــي فــرضــت عقوبات 
على إيران في مجلس األمن؛ وهي القرارات 1737 لعام 2006، و1747 لعام 2007، 
تنفيذ  امتنعت موسكو ســنــواٍت عن  كما  لعام 2010.  و1929  لعام 2008،  و1803 
على  الــصــاروخــي،  الــدفــاعــي  »إس-300«  بنظام  طــهــران  بتزويد  املتعلقة  التزاماتها 
البالغة 800 مليون دوالر، وقد قّدمت طهران، بسبب ذلك،  الرغم من تسديد قيمته 
دعوى قضائية إلى محكمة التحكيم في باريس، طالبت فيها موسكو بتسديد أربعة 
الطرفني، كما  العقد املوقع بني  التزامها بتنفيذ  مليارات دوالر غرامات تأخير لعدم 
داومت روسيا على رفض طلب إيران املتكّرر صيانة غواصاتها التي كانت ستمنح 
إيران، في حال إعادة تأهيلها، مناورة عسكرية واسعة في الخليج العربي واملحيط 
الهندي. باإلضافة إلى ذلك، ماطلت موسكو عشر سنوات إلنهاء بناء مفاعل بوشهر 
ي 

ّ
ت تستخدمه أداة للمساومة مع الغرب. وتغذ

ّ
النووي وتجهيزه وتشغيله، بعد أن ظل

هذه املواقف الروسية وغيرها شكوك تياٍر قوي في طهران، ال يثق بالروس، ويخشى 
من اإلفــراط في االعتماد عليهم. أما الــروس فلديهم هواجسهم الكبيرة أيضًا تجاه 
السياسات اإليرانية، فمن جهٍة ال تخفي موسكو قلقها إزاء احتمال حصول طهران 
على السالح النووي. ويسري اعتقاٌد واسٌع بني املسؤولني الروس بأّن طهران سوف 
الغرب.  مــع  التعاون  آفــاق  فيها  تنفتح  التي  اللحظة  فــي  االستغناء عنهم  إلــى  تــبــادر 
التي  السّرية  املفاوضات  عن  إقصائها  بسبب  امتعاضًا شديدًا  روسيا  أبــدت  وقــد 
كانت تجري بني واشنطن وطهران في سلطنة ُعمان، وأّدت إلى التوصل إلى اتفاق 
جنيف املرحلي حول البرنامج النووي اإليراني عام 2013. وعلى الرغم من عدم إبداء 
 محلها مصدرًا رئيسًا 

ّ
مخاوف علنية، روسيا قلقة من طموحات إيران إلى أن تحل

للطاقة إلى أوروبا، حال انتهاء أزمة برنامجها النووي.
هذه الخالفات والتناقضات غّيبها الطرفان بفعل التقاء مصالحهما على منع انتصار 
ت دول الخليج 

ّ
الثورة السورية، ومحاربة التيارات اإلسالمية السنية. أما اآلن، وقد تخل

العربية عن محاوالتها إسقاط نظام األسد، واتجهت إلى التطبيع معه، ال يزول فقط 
أحد أهم األسباب التي أّدت إلى نشوء تحالف روسي - إيراني في املنطقة، بل تجد 

موسكو نفسها على الضفة األخرى أيضًا.

عاد حمدوك وكأنه لم يعد التطبيع اإلماراتي 
مع إسرائيل األطول شوطًا

سورية تخلط تحالفات 
المنطقة

1415
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آراء

علي العبداهلل

شهد البحر األســود، أخيرًا، نشاطًا عسكريًا 
محمومًا، مناوراٍت روسية وأخــرى أطلسية. 
بدأت األولــى في الثاني من نوفمبر/تشرين 
ــاري بـــالـــقـــرب مـــن شــبــه جــزيــرة  الـــثـــانـــي الــــجــ
الــقــرم، بــإجــراء تــدريــبــاٍت بــالــذخــيــرة الحية لـ 
الثانية في  أهــداف معادية«. وبــدأت  »تدمير 
الــخــامــس مــنــه وتــســتــمــر أســبــوعــن، شــاركــت 
قــوات كبيرة قوامها نحو خمسة آالف  فيها 
ــقـــوات  ــرق الـ ــ ــنـــدي ونـــحـــو 18 فـــريـــقـــًا مــــن فـ جـ
الخاصة للدول املشاركة وحوالى 30 سفينة 
ــرة، مـــن 28 دولــــة مـــن حــلــف شــمــال  ــائـ و40 طـ
عربية؛ مصر  دول  وأربــع  )الناتو(  األطلسي 
ــارات وتــونــس واملــغــرب، بــاإلضــافــة إلى  واإلمــ
وأستراليا،  والــبــرازيــل  والسنغال  باكستان 
بصفة مشارك أو مراقب، أجرت تدريباٍت على 
حرٍب برمائيٍة واعتراٍض بحري وحرب ضد 
اعتبرت  وقد  الغطس.  وعمليات  الغواصات، 
األضــخــم منذ بــدء برنامج مــنــاورات »نسيم 

البحر« عام 1997.
جاء رد الفعل الروسي على مناورة »الناتو« 
حــاّدًا؛ إذ لم يكتِف القادة الــروس باالعتراض 
الــدبــلــومــاســي والــنــقــد الــســيــاســي، بـــل ذهــبــوا 
إلـــى اتــخــاذ خــطــواٍت عــســكــريــٍة ردعــيــة. اعتبر 
املناورات  الروسي، فالديمير بوتن،  الرئيس 
ها 

ّ
»استفزازية« و»تحّديًا خطيرًا لروسيا« وأن

غير مقّررة سابقًا. وكّرست السلطات الروسية، 
التشريعية والتنفيذية، كثيرًا من اجتماعاتها 
رة من 

ّ
وجلساتها ملناقشة هذه القضية، محذ

اللعب بالنار. فقد أعلن نائب وزير الخارجية 
الروسية، املسؤول عن ملف العالقات الروسية 
األمــيــركــيــة، ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف، فـــي مجلس 
 »واشــنــطــن تـــواصـــل مــمــارســاتــهــا 

ّ
الـــدومـــا، أن

االســـتـــفـــزازيـــة، وتـــدفـــع مــقــاتــالتــهــا وســفــنــهــا 
الــبــحــريــة إلــــى مــقــربــة مـــبـــاشـــرة مـــن الـــحـــدود 
الروسية«، واعتبر بيان وزارة الدفاع الروسية 
املــــنــــاورات الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة فـــي الــبــحــر 
 الواليات املتحدة تدرس 

ّ
 على أن

ً
األسود دليال

مسرح الحرب املزعوم في حال تصاعدت حّدة 
التوتر في الدونباس في شرق أوكرانيا. كما 
وّجــهــت تــحــذيــراٍت عــديــدة مــن خـــالل الــقــنــوات 
الرسمية، وغير الرسمية، منًعا لتجاوزاٍت في 
البحر فــي أثــنــاء املــنــاورات، وأجـــرت مــنــاورات 
بــحــريــة مــع الــبــحــريــة الــجــزائــريــة غـــرب البحر 
األبيض املتوسط. كما تم اإلعــالن عن إطالق 
لــلــقــاّرات من  ــاروخ باليستي جــديــد عــابــر  صــ

عبد الرحمن حللي

الــجــواب الــشــرعــي أو القانوني  اإلفــتــاء هــو 
املــتــعــلــق بــالــقــضــايــا الــطــارئــة الــتــي تتطلب 
لتوصيف  أو  جوابًا جديدًا نظرًا لحدوثها، 
ــروف مــعــيــنــة، ولــهــذا  ــ ــقــهــا بــحــالــة أو ظـ

ّ
تــعــل

ُسّميت مدّونات الفتاوى لدى فقهاء املالكية 
في الغرب اإلسالمي، كتب »الــنــوازل«، جمع 
نازلة، وهي تعنى ما يسّمى في املشرق كتب 
»الفتاوى«. ويرجع أصل التسمية إلى القرآن 
ِتيُكْم﴾ ]النساء: 

ْ
ُه ُيف

َّ
ِل الل

ُ
َك ق

َ
ون

ُ
ت

ْ
ف

َ
الكريم ﴿ َيْست

الذي  القاضي  بن  التمييز  درج  وقــد   ،]176
ــون حــكــمــه  ــكــ ــي الـــخـــصـــومـــات، ويــ يــفــصــل فــ
اجتهادًا  الـــرأي  يــبــدي  الـــذي  واملفتي  ملزمًا، 
الــســائــل أن  وال يــكــون حكمه مــلــزمــًا، فيمكن 
يسأل أكثر من مفٍت، ويعمل بما يطمئن له 
قلبه، بل هــذا ما هو مأمور بــه، وهــو معنى 
ما ُروي في األثر النبوي »استفِت قلبَك: البرُّ 
 إليِه القلُب، 

َ
ما اطمأنْت إليِه النفُس، واطمأن

واإلثُم ما حاَك في النفِس وترّدَد في الصدِر، 
وإن أفتاَك الناُس وأفتوَك«. وقد درج الفقهاء 
تــاريــخــيــًا عــلــى نــســبــة الــفــتــوى إلـــى املــدرســة 
 
ً
فتون عادة

ُ
التي يعتمدها املفتي، فُينسب امل

إلى املذاهب التي ينتمون إليها، فيقال مفتي 
املالكية أو مفتي الحنفية وهكذا. وغالبًا ما 
األلــقــاب من تميز  لهذه  الفقهاء  ح من 

ّ
يترش

اإلقليم، وتعارفت  في  العلمية  الجماعة  من 
عــلــى ُمــكــنــتــه فــي مــعــالــجــة مــا يــســتــجــّد على 
الــنــاس مــن نـــوازل. وكــان يجري هــذا العرف 
بعيدًا عن اختيارات الحكام والسالطن، أو 
تدخالتهم، ولو حصل وتدخل السالطن في 
ذلك أو ساير املفتي الحاكم أو غيره من غير 
، ُعدَّ ذلك عالمة قادحة باملفتي  مستنٍد علميٍّ
فات الفقهاء 

ّ
أو الفتوى، حتى جرى في مصن

الحديث عن املفتي املاجن، الــذي ُعــّرف بأنه 
م الناس الحيل، وقيل: الذي يفتي 

ّ
»الذي يعل

ف ضمن من يجوز الحجر 
ِّ
عن جهل«. وُصن

عليهم، لكونه ممن ُيفسد على الناس دينهم، 
ــد اتـــخـــذ الــســالطــن  كــالــطــبــيــب الـــجـــاهـــل. وقــ
املخارج  لهم  يجد  مــن  الفقهاء  مــن  تاريخيًا 
في اختياراتهم، لكن ذلك لم يكن معبًرا عن 
تنأى  كانت  التي  العلمية  الجماعة  اختيار 
بنفسها عمن يتقّرب من السالطن. وكانت 
ثمة ألقاٌب كثيرة تعّبر عن مكانة النابغة من 
الذي  اإلســالم«  لقب »شيخ  أبرزها  العلماء، 
الهجري  الرابع  القرن  إلى  استعماله  يرجع 

مـــركـــز »بــلــيــســيــتــســك« الـــفـــضـــائـــي فــــي شــمــال 
غــربــي الـــبـــالد، واخــتــبــار الــفــرقــاطــة »األمـــيـــرال 
ــكـــوف« صــــــاروخ »تـــســـيـــركـــون« الــفــرط  غـــورشـ
صـــوتـــي؛ مـــــداه ألــــف كــيــلــومــتــر. قــــال الــجــيــش 
ــلـــق الــــصــــاروخ  ــه أطـ ــ ــ

ّ
ــــي، فــــي بـــيـــانـــه، إن ــــروسـ الـ

باتجاه هدٍف بحري في مياه البحر األبيض، 
»ضـــربـــة مــبــاشــرة«،  وتـــمـــت إصـــابـــة الـــهـــدف بــــ
ــــاروخ مـــضـــاّد  ــــصـ وإجـــــــــراء تـــجـــربـــة نـــاجـــحـــة لـ
لــأقــمــار االصــطــنــاعــيــة. وكـــانـــت أعــلــنــت قطع 
)الناتو(  األطلسي  شمال  حلف  مع  عالقاتها 
اعــتــبــارًا مــن أول نوفمبر الــجــاري، وإلـــى أجل 

غير مسّمى.
ــاّد بعاملن  ــحـ الـ الـــروســـي  الــفــعــل  ارتـــبـــط رد 
»الناتو«  رئيسن: الخشية من تمّدد جديد لـ
أوكرانيا،  بانضمام  الغربية  حــدودهــا  نحو 
ا أحمر، ترى في 

ّ
الذي سبق لها واعتبرته خط

انضمام أوكرانيا للحلف تهديدا ملصالحها 
البحر  في  الحلف  قــوات  األمنية، واستيطان 
 
ً
مغلقة  

ً
بحيرة اعتبرته  طــاملــا  الـــذي  األســـود، 

ــار فــيــهــا مــــن دون  ــ ــحـ ــ يــحــظــر دخـــولـــهـــا واإلبـ
ضوابط، بموجب بنود اتفاقية مونترو عام 
1936، ورغبت في السيطرة عليه، خصوصا 
بــعــد احــتــاللــهــا شــبــه جــزيــرة الــقــرم وضمها. 
الفعلي  الحن، ضاعفت ساحلها  ذلــك  ومنذ 
على البحر األســـود ثــالث مـــرات، كــانــت، قبل 
انــضــمــام بــلــغــاريــا ورومــانــيــا لحلف الــنــاتــو، 
ــادرة عــلــى الـــوصـــول إلـــى مــعــظــم شــواطــئــه،  ــ قـ
ما  املنطقة،  في  الصاروخية  قواتها  زت 

ّ
وعــز

منحها فرصة زيادة نفوذها في شرق البحر 
ظ 

ّ
األبــيــض املــتــوســط، وهــو مــا جعلها تتحف

على مــشــروع تــركــي لشق قــنــاة جــديــدة غرب 
إســـطـــنـــبـــول، تــصــل الــبــحــر األســــــود بــالــبــحــر 
الــضــغــط على  لتخفيف  املــتــوســط،  األبـــيـــض 
ــــهــــا لــــن تــكــون 

ّ
الـــبـــوســـفـــور والـــــدردنـــــيـــــل، ألن

ــتـــرو، الـــتـــي تضمن  خــاضــعــة التــفــاقــيــة مـــونـ
حـــريـــة مــــــرور ســـفـــن الـــشـــحـــن عـــبـــر املــضــائــق 
التركية في أوقات السلم، وتفرض أحكامًا في 
ضــرورة  مثل  الحربية،  السفن  مـــرور  تنظيم 
وتحديد  مسبقًا  بتحركاتها  تــركــيــا  إخــطــار 

مدة بقائها فيه بواحد وعشرين يومًا.
ــا لــحــظــة ســيــاســيــة مــواتــيــة  ــيـ اســتــغــلــت روسـ
لــلــتــصــعــيــد، أســاســهــا انــشــغــال الـــغـــرب بـــرأب 
الــــصــــدع داخـــــــل تـــحـــالـــفـــه وبـــقـــضـــايـــا املـــنـــاخ 
واألوبئة واحتواء الصن، من جهة، وارتفاع 
أسعار الغاز والنفط مع حلول فصل الشتاء، 
ــزداد الــحــاجــة إلـــى الـــوقـــود ملــواجــهــة  ــ حــيــث تـ
البرد، ما جعلها في موقع قوة في مواجهة 

العلماء،  من  قالئل  به  اختّص  كلقب شرفي 
أو  اقــتــدروا على حــل مشكالت شائكة  ممن 
تميزوا عن أقرانهم. وظل هذا اللقب ونظائر 
له متداواًل على سبيل التعارف العلمي. وفي 
إلى  العلماء  طبقات  تنظيم  يرجع  العموم، 
تقنينه  قبل  والفاطمين،  العباسين  عهد 
في السلطنة العثمانية التي أحدثت مشيخة 
تأسيسها، حسبما  يــرجــع  والــتــي  اإلســــالم، 
تــؤّكــد الــدراســات، إلــى قــانــون محمد الفاتح 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع الــهــجــري، الــــذي تضّمن 
منصب شيخ اإلسالم، ووصف بأنه »رئيس 
الــعــلــمــاء«. وكـــان شــيــخ اإلســــالم الشخصية 
الــدولــة مــن حيث األهــمــيــة، بعد  الثالثة فــي 
الوزير األول والسلطان، وترجع إليه الكلمة 
والدينية  الحقوقية  الــقــضــايــا  فــي  األخــيــرة 
 بـــن لــقــب شيخ 

ٌ
لــلــدولــة. وكــــان ثــمــة تـــداخـــل

ــام الــقــضــاء  ــهــ ــر ومــ ــبــ ــتـــي األكــ ــفـ اإلســـــــالم واملـ
الــتــي ترجع  الــديــنــي ومـــا دونــهــا،  والتعليم 
تنظيم  اإلســـالم ضمن  إلــى مشيخة  جميعًا 
هـــرمـــي مـــفـــصـــل. عـــلـــى أن تــشــكــيــل مــشــيــخــة 
الــعــلــمــاء لــم يــكــن مــفــروضــًا بــقــوة الــســلــطــان، 
إنــمــا يــرجــع إلــى تأثير الــتــيــار الــصــوفــي في 
الدولة العثمانية الذي كان يعّبر عن ضمير 
الشعب، ولم تكن العالقة بن شيخ اإلسالم 
والسلطان على وفاق دائم، إذ تروي املصادر 
عن حاالت إقالة أو استقالة لشيوخ اإلسالم 
كانت موضوع  أو سياسية  دينية  ألسباب 

خالٍف بن السلطان وشيخ اإلسالم.
مـــع ســـقـــوط الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة، ونــشــوء 
الـــدولـــة الــحــديــثــة فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، نشأ 
الفيصلي،  العهد  فــي  الــدولــة  مفتي  منصب 
ــــث مـــنـــصـــب شــيــخ  ــ ــان فــــي مــــا يــــبــــدو وريـ ــ ــ وكـ
لــكــن مهامه  العثمانية،  الــدولــة  فــي  اإلســــالم 
الــعــام، وتمثيل  اإلفــتــاء   على 

ً
كانت مقصورة

الدولة، وبينما كان شيخ  أمــام  العلماء  رأي 
اإلسالم يعّينه السلطان، وفق آلية وترشيح 
أصبح  الــعــلــمــاء،  بــن  مكانته  فيهما  ــراعــى 

ُ
ت

البلد،  فــي  العلماء  هيئة  مــن  ُينتخب  املفتي 
فكان أول مفٍت لبالد الشام محمد عطا الله 
الــكــســم مــنــذ بـــدايـــة الــعــهــد الــفــيــصــلــي 1918 
ــــذا األمــــر  ــم يـــكـــن هـ ــ ــتـــى وفــــاتــــه 1938. ولـ وحـ
خــاصــًا بــدمــشــق، بــل كـــان مــفــتــو املــحــافــظــات 
ُيــنــتــخــبــون أيــضــًا مـــن عــلــمــاء املــديــنــة، وكـــان 
االنتخاب جّديًا، ويعّبر عن تنافس حقيقي. 
ــح ملنصب مفتي حلب 

ّ
تــرش عـــام 1922  فــفــي 

ثالثة علماء، وفاز باملنصب أصغرهم سنًا، 

ــاد األوروبـــــــــي، مـــن جــهــة ثــانــيــة،  ــحــ دول االتــ
ــر الــــعــــالقــــات بـــــن دول  ــيـ ــوتـ ــلـــى تـ فـــعـــمـــلـــت عـ
االتحاد األوروبــي، في ضوء تباين مواقفها 
من الهجرة واملهاجرين، بدفع مهاجرين إلى 

الحدود البيالروسية البولندية.
اختارت قيادة حلف شمال األطلسي )الناتو( 
توقيت املناورة، التي لم تكن مقّررة، في ضوء 
تــنــامــي الــضــغــوط الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، 
لــم تكتف روســيــا بحشد قــواتــهــا على  حيث 
ــقــــوات املــنــتــشــرة قــرب  الــــحــــدود، بــلــغ عــــدد الــ
الـــحـــدود األوكـــرانـــيـــة املـــائـــة ألــــف جـــنـــدي مع 
دبابات وعتاد ثقيل، بل ذهبت بعيدا بإعالن 
ــــن والــــــــــروس شــعــب  ــيـ ــ ــرانـ ــ بــــوتــــن »أن األوكـ
ــادة دمـــج أوكــرانــيــا  ــ ــد«، وســعــيــه إلـــى إعـ ــ واحــ
ــاره الـــتـــعـــاون  ــبــ ــتــ ــبــــرى، واعــ ــكــ ــا الــ ــيــ ــي روســ فــ
األوكراني مع »الناتو« تهديدًا لأمن القومي 
الــروســي، واتــخــاذه قــــراراٍت تفاقم الــتــوتــرات 
بتقديم  يقضي  مرسوما  توقيعه  مثل  أكثر، 
ــم اإلنـــســـانـــي لــجــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك  ــدعـ الـ
الحصار  بذريعة  االنفصاليتن،  ولوغانسك 
االقتصادي الذي يتعّرضان له، اعتبر مقّدمة 
ــي  ــ ــــى األراضــ لـــالعـــتـــراف بــهــمــا وضــمــهــمــا إلـ
املــخــاوف من توغل روسي  فــزادت  الروسية، 
ــيــــا. لــــذا جـــــاءت املـــنـــاورة  مـــوّســـع فـــي أوكــــرانــ
األطــلــســيــة لــتــوجــيــه رســالــتــن إلــــى روســـيـــا، 
تتعلق األولــــى بـــردع أي عــمــل عــســكــري ضد 
أوكــرانــيــا ومــفــادهــا: ســيــكــون هــنــاك رّد قــوي 
السعي  بــرفــض  ومــنــّســق. والــثــانــيــة وتتعلق 
األســـود.  البحر  السيطرة على  إلــى  الــروســي 
حول  اإلقليمية  باملياه  روســيــا  مطالبة  بعد 
شبه جزيرة القرم، باعتبارها مياهًا روسية، 
أرســـلـــت املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة يــــوم 23 يــونــيــو/
حـــزيـــران 2021، املـــدمـــرة الــبــريــطــانــيــة »أتـــش 
أم أس ديفندر« إلــى تلك املــيــاه، حيث دخلت 
املمتدة  اإلقليمية  املنطقة  إلــى  وجــيــزة  فــتــرة 
 حـــول شــبــه الــجــزيــرة، 

ً
عــلــى مــســافــة 12 مــيــال

عمال بحق »املرور البريء« الوارد في اتفاقية 
القوات  فــرّدت  البحار،  لقانون  املتحدة  األمــم 
الــروســيــة بــإطــالق طــلــقــاٍت تــحــذيــريــة، كانت 
يــوم 2021/7/1  قد تعقبت  الروسية  الــقــوات 
إيطالية وأخـــرى هــولــنــديــة، للسبب  فــرقــاطــة 
نــفــســه. وهـــــذا بـــاإلضـــافـــة إلــــى الـــتـــخـــّوف من 
أو  البلطيق  غــزو دول  إلــى  أن تعمد روســيــا 
أوكرانيا، دفع حلف شمال األطلسي )الناتو( 
إلــى تعزيز وجـــوده فــي دول »املــواجــهــة« مع 
الــــثــــالث وبــلــغــاريــا  روســــيــــا، دول الــبــلــطــيــق 
خدمات  من  واالستفادة  وبولندا،  ورومانيا 

بنسبة 41% من األصوات التي أدلى بها 108 
اإلفتاء  املقترعن. وظــل منصب  املشايخ  من 
باالنتخاب، وكان آخر املفتن املنتخبن في 
سورية أحمد كفتارو املقّرب من حزب البعث، 
حن فــاز عــام 1964 بفارق صــوت واحــد )18 
البعث  صوتًا( مقابل خصمه وخصم حزب 
ــًا(، وظــل  حــســن حــبــنــكــة املــيــدانــي )17 صـــوتـ
كفتارو في املنصب أربعن سنة حتى تاريخ 
وفاته عام 2004، وظل املنصب بعده شاغرًا 
 2005 عــام  بالتعين  أن يشغله  قبل  أشــهــرًا، 
بــمــرســوم رئـــاســـي انــتــهــى مــفــعــولــه بــقــانــوٍن 
تنظيم األوقاف في سورية 2018 الذي حّدد 
مــــدة شــغــل مــنــصــب اإلفـــتـــاء بــثــالث ســنــوات 
قابلة للتجديد. ومع انتهاء املدة في أكتوبر/ 
تــجــديــد، وال  يــصــدر  لــم  األول 2021،  تشرين 
 على 

ٌ
تــعــيــن ملــفــٍت جـــديـــد، بـــل صـــدر تــعــديــل

قـــانـــون األوقــــــاف بــمــرســوم رئـــاســـي، ألــغــيــت 
بــمــوجــبــه جــمــيــع املـــــــواد الـــخـــاصـــة بــتــعــيــن 
املحافظات،  في  مفتن  أو  للجمهورية  مفٍت 
وأناط املرسوم مهمة الفتوى بمجلس سّمي 
فيه  العليا  اليد  الفقهي«،  العلمي  »املجلس 
ّص 

ُ
لوزير األوقاف رئاسة وتعين أعضاء، ن

فــيــه عــلــى أن يــكــونــوا مـــن مــخــتــلــف املــذاهــب 
)الطوائف( اإلسالمية. 

وقــد أثــيــر جــدل كبير بــن الــســوريــن بشأن 
هذا التغيير، دينيًا وسياسيًا. وفي تحليل 
ـــراء وخــلــفــيــاتــه، عــلــى الــرغــم  أبــعــاد هـــذا اإلجـ
املستهدف  املفتي  الواسع على  السخط  من 
، الـــذي لــم يــفــّوت خصمه وزيــر 

ً
بــه مــبــاشــرة

األوقـــــــاف الـــفـــرصـــة، بـــإدانـــتـــه عــلــمــيــًا بــاســم 
تفسيره  إثــر  مــكــانــه،   

ّ
الـــذي سيحل املجلس 

ســــورة الــتــن تــفــســيــرًا ســيــاســيــًا مفضوحًا 
ُيــديــن فيه مــن اضــطــّروا إلــى تــرك أوطانهم 
بحثًا عن األمان وهربًا من القتل والتدمير. 
ولفهم مشروعية هذا الجدل حول ما جرى، 
 
ّ
يحسن التنبيه إلى أمرين مهمن: األول: إن

بالدرجة  رمــزي  الجمهورية  مفتي  منصب 
املـــكـــونـــات الشكلية  ــّد مـــن  ــَعــ ــ الــرئــيــســيــة، وُي
ــة، الـــتـــي ورثــــت  ــثـ ــديـ لـــلـــدولـــة الـــعـــربـــيـــة الـــحـ
هجينة،   

ً
دولــة فكانت  العثمانية،  السلطنة 

ــة لـــهـــا صـــلـــة بـــالـــدولـــة  ــيـ فـــهـــي دولــــــة إســـالمـ
ــزيــــة إســالمــيــتــهــا  ــة، ويـــمـــثـــل رمــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
 الــنــظــر عن 

ّ
مــنــصــب املــفــتــي شــكــلــيــًا، بــغــض

ــلـــه، مـــقـــابـــل املـــنـــاصـــب  مـــهـــامـــه ومــــــن يـــشـــغـ
الــرســمــيــة األخـــــرى الــتــي تــعــّبــر عـــن الــدولــة 
إلغاء  كــان  وبــالــتــالــي،  الــحــديــثــة.  العلمانية 

مـــوانـــئ جـــورجـــيـــا وأوكـــرانـــيـــا الــلــوجــســتــيــة، 
وتوسيع ساحة عمليات األسطول السادس 
األســـود، خطوة في  البحر  لتشمل  األميركي 
البحر األســود دورا خاصا في  خطة تعطي 
أوكرانيا  لضم  والتحضير  روســيــا،  احــتــواء 
ــق إلـــى  ــريـ ــطـ »الـ ـــ ــفـــوفـــه، فـ ــــى صـ وجـــورجـــيـــا إلـ
وتبليسي«  كييف  أمــام  دائمًا  مفتوح  الناتو 
كما صــرح وزيـــر الــدفــاع األمــيــركــي، الجنرال 
لــويــد أوســــن، لتوسيع ســاحــة عــمــل الحلف 
ــــود قـــواتـــه فـــي الــبــحــر األســــود  وشــرعــيــة وجـ
وحمايتهما من أي اعتداء روسي، واستنزاف 
ــا وإنـــهـــاكـــهـــا اقـــتـــصـــاديـــًا وعــســكــريــًا،  ــيــ روســ
الــقــضــايــا املــلــّحــة في  وصـــرف اهتمامها عــن 

مواقع أخرى.
وقــد زاد اتفاق وزراء دفــاع حلف الناتو على 
ــه«  ــ ــلـــدفـــاع عــــن أراضـــــــي دولـ ــة شـــامـــلـــة لـ ــطـ »خـ
ــه، يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ،  ــ ــامـ ــ وإعـــــــــالن أمــــــن عـ
ــود   الــحــلــف »يــعــتــبــر مــنــطــقــة الــبــحــر األســ

ّ
أن

املــنــصــب جــرحــًا ملــشــاعــر الــشــريــحــة األوســـع 
مــن الــســوريــن الــذيــن رأوا إلــغــاء منصٍب له 
رمزيته إهانة لهم، حتى ولو كان فولكلورًا. 
بــه مهام هذا  أنيطت  مــن  أن  وزاد االحتقان 
 
ً
املـــنـــصـــب )الــــســــنــــي(، هـــيـــئـــة عــلــمــيــة شــكــال

، وتضّم بن أفرادها ممثلن 
ً
سياسية فعال

عن مذاهب )طوائف( لم ُيَمّس بمرجعياتها 
 عـــن أن هــذا 

ً
الــديــنــيــة ومــنــاصــبــهــم، فـــضـــال

اإلجراء لم يسبقه حوار ديني أو مجتمعي، 
قـــرارًا سياسيًا، ويحمل فــي طياته  بــل كــان 
مــعــانــي االنــتــقــام املــبــاشــر مــن مــفــٍت ســابــق، 

األركــان  رئيس  استراتيجية« ودعــوة  منطقة 
الـــبـــريـــطـــانـــي، الـــفـــريـــق أول ســـيـــر نــــك كـــارتـــر، 
إلـــى االســتــعــداد لــلــحــرب مــع روســيــا، وتعهد 
في  معًا  بالوقوف  وأملانيا  املتحدة  الــواليــات 
وجه أي »استفزاز روسي«، من حّدة االشتباك 
وارتفاع منسوب الضغوط املتبادلة في ضوء 
تــخــوف روســيــا مــن احــتــمــال زيــــادة »الــنــاتــو« 
ــكـــري فــــي أوروبــــــــــا الــشــرقــيــة  ــعـــسـ وجــــــــوده الـ
مع  العسكري  أوكرانيا  تعاون  إلى  ونظرتها 
»الـــنـــاتـــو«، قــالــت »إنـــهـــا تــحــّولــت إلـــى حاملة 
املتبادلة  الــضــغــوط  بلغت  غــربــيــة«.  طــائــرات 
العسكري  الخبير  قال  بالحرب.  التلويح  حد 
الــــروســــي، أولـــيـــغ كـــوزنـــتـــســـوف، فـــي حــديــثــه 
 »روســـيـــا حــشــدت عــددًا 

ّ
»الــجــزيــرة نـــت«، إن لـــ

األســود  البحر  فــي منطقة  الــقــوات  مــن  كافيًا 
لصّد أّي عدواٍن باألسلحة التقليدية« فروسيا 
لـــزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار دول على  تــمــتــلــك أوراقـــــــًا 
الحدود الشرقية لالتحاد األوروبي، والذهاب 
إلـــى حـــرب نــوويــة فــي حـــال تــهــديــد »الــنــاتــو« 
الرئيس  اقتناع  الغربية، في ضــوء  حــدودهــا 
ــه حـــــان وقـــــت تــغــيــيــر  ــ

ّ
ــأن الـــــروســـــي، بــــوتــــن، بــ

ه 
ّ
ألن الروسية،  الخارجية  السياسة  توجهات 

 الـــغـــرب ال يــفــهــم ســــوى لغة 
ّ
ــأن ــ ــات يـــؤمـــن بـ بــ

الــقــوة، وفــق قــول مدير مركز »كارنيغي« في 
بعدما  خصوصًا  ترينن،  ديمتري  موسكو، 
نــجــح فــي حــشــد الــشــعــب الـــروســـي، مــن خــالل 
إظهار روسيا بمظهر ضحية إساءات الغرب 

وخداعه وتطويقه لها.
»الــنــاتــو« مصدر  اعتبار  تنطلق روســيــا مــن 
أوراســيــا،  فــي منطقة  املــركــزي عليها  الخطر 
التهديد األكبر لها كقوة  ل 

ّ
يــزال يمث ــه ال 

ّ
وأن

قطبًا  مكانتها  اســتــعــادة  إلــى  دولــيــة تسعى 
دوليًا. في حن ينطلق التحالف الغربي من 
األســود  للبحر  االستراتيجي  املــوقــع  أهمية 
الـــذي يضعه فــي مــكــانــٍة مهمٍة ألمــن الجناح 
الجنوبي الشرقي لحلف الناتو، واالستقرار 
 
ّ
في منطقة الشرق األوسط الكبير، ومن ثم فإن
احتالل روسيا شبه جزيرة القرم ووجودها 
الــعــســكــري فـــي جـــورجـــيـــا وتـــعـــزيـــز قــدراتــهــا 
ــه، مــا  ــنــ ــقــــّوض أمــ الـــعـــســـكـــريـــة فــــي املــنــطــقــة يــ
استراتيجية  تطوير  قادته،  بــرأي  يستدعي، 
جــديــدة تــنــطــوي عــلــى إعــطــاء الــبــحــر األســـود 
والــبــحــر األبــيــض املــتــوســط دورًا خــاصــًا في 
ــا فــــي املــســتــقــبــل. يــثــيــر هـــذا  ــيــ احــــتــــواء روســ
االشتباك املتصاعد الهواجس واملخاوف من 

االنزالق نحو مواجهة مدمرة.
)كاتب سوري(

التمثيلي  بــاملــنــصــب  االســتــهــتــار  ومــعــانــي 
ــوري، في  ــســ الـــرســـمـــي ألغــلــبــيــة املــجــتــمــع الــ
مرحلٍة يشهد فيها املجتمع السوري تغييرًا 
ديــمــغــرافــيــًا وطــائــفــيــًا، عــقــب أوســــع تهجير 
الثاني:  األمــر  الحديث.  العصر  في  سكاني 
استراتيجية  فهمه ضمن  ينبغي  جــرى  مــا 
ــدأت فـــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة قبل  ــ ــع، بـ ــ أوســ
م وزيـــر األوقـــاف 

ُّ
الــثــورة، وتــرافــقــت مــع تسل

الــحــالــي، حــيــث ُبـــدئ بــمــركــزة تــأمــيــم الــشــأن 
الــديــنــي بــيــد وزيـــر األوقـــــاف، بــعــد أن كانت 
الجمعيات واملعاهد الدينية ذات استقاللية 
َرت  ــرِّ نسبية. ومــن خــالل الــوزيــر املــذكــور، ُمـ
أخــــرى،  مـــع وزارات  بــالــتــنــســيــق  اٍت،  إجــــــــراء
في  النقاب  كمنع  الدينية،  الــحــريــات  تــمــّس 
التعليم  سنوات  وتقييد  العامة،  الوظائف 
اٍت تــنــدرج  الــشــرعــي، وغــيــر ذلـــك مــن إجــــــراء
في سياق »علمنٍة« شكليٍة قسريٍة، تتوّسل 
ــد أورثـــــــت هـــذه  ــ تـــبـــريـــرًا ديـــنـــيـــًا رســـمـــيـــًا. وقـ
اإلجـــــــــراءات قــلــقــًا واحـــتـــجـــاجـــًا فـــي الــوســط 
الــديــنــي حــيــنــهــا، اســتــجــيــب لــهــا اســتــجــابــة 
محدودة، قبل أن تتوقف مع انــدالع الثورة 
السورية التي كان من العوامل التي أّججتها 
تلك اإلجــراءات املقيدة للنشاط الديني، مع 
إطالق يد الحمالت التبشيرية بالتشيع في 
غير مكان في سورية. وإضافة إلى ما سبق، 
ال يخفى العبث السياسي الفاضح بالشأن 
الــديــنــي فــي العقد املــاضــي فــي ســوريــة، وال 
يمكن فــهــم الــقــوانــن واملــراســيــم، أخــيــرًا، إال 
ــذا الــعــبــث  ــهـ  قـــانـــونـــيـــة لـ

ً
بــوصــفــهــا تــغــطــيــة

املستمر، الذي يبقى أمرًا غير ذي بال، إذا ما 
قورن باالستهتار بأرواح الناس وكرامتهم. 
والسياسية  الدينية  الرمزية  لهذه  وتأكيدًا 
ــادر املـــجـــلـــس اإلســـالمـــي  ــ ملــنــصــب املـــفـــتـــي، بــ
ــة، وإعــــالن  ــفـــرصـ الــــســــوري إلــــى اقـــتـــنـــاص الـ
ــام لــلــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة،  مــفــٍت عـ
اآلن نفسه، استعادة استقاللية  مــؤّكــدًا، في 
املنصب كما بدأت في العهد الفيصلي، وهي 
 تحتاج خــطــواٍت أهــم تــؤّكــد شفافية 

ٌ
خــطــوة

هـــذا االخــتــيــار، وتــعــيــد تــعــريــف الــتــصــورات 
الراهن،  العصر  املفتي في  الشرعية ملنصب 
الـــظـــرف  ــة  ــيـ مـــشـــروعـ ــًا  أيــــضــ تــســتــعــيــد  وأن 
التاريخي التي أّسست حينها ملنصب املفتي 
أخرى  انتخاباٍت  مع  ترافق  الــذي  املنتخب، 
اٍت دستوريٍة ضمنت هذه  سياسية، وإجراء
االستقاللية للشأن الديني حينها، قبل قرن.
)كاتب وأستاذ جامعي سوري(

البحر األسود ساحة مواجهة

منصب المفتي... جدل الديني والسياسي في سورية

تنطلق روسيا من اعتبار 
»الناتو« مصدر الخطر 

المركزي عليها في 
منطقة أوراسيا، وأنّه ال 
يزال يمثّل التهديد األكبر 

لها كقوة دولية

قناعة بوتين أنّه حان 
وقت تغيير توجهات 

السياسة الخارجية 
الروسية، ألنّه بات يؤمن 

بأّن الغرب ال يفهم 
سوى لغة القوة

ال يخفى العبث 
السياسي الفاضح 

بالشأن الديني في 
العقد الماضي في 

سورية، وال تفهم 
القوانين والمراسيم 

أخيرًا إال تغطيًة 
قانونية لهذا العبث

إلغاء منصب المفتي 
جاء جرحًا لمشاعر 

الشريحة األوسع من 
السوريين الذين رأوا 

في إلغاء منصٍب له 
رمزيته إهانة لهم، ولو 

كان فولكلورًا

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  

Wednesday 24 November 2021
األربعاء 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  19  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2641  السنة الثامنة


