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لما يُصّر ترامب أن يكون »عّراب« العالقات »شيزوفرينيا« القادة العرب تتجّسد في القضية الفلسطينية
»السعودية - اإلسرائيلية«؟!

ــد ترامــب بيــن الســعودية  ال حــدود لطبيعــة العالقــة الجديــدة التــي يصنعهــا الرئيــس األمريكــي دونال
والكيــان اإلســرائيلي، فالرئيــس األمريكــي يســعى بــكل مــا يســتطيع لكــي يدخــل التاريــخ مــن أوســع أبوابــه 
ــان  ــة واإلســالمية، والكي ــة العربي ــا لألم ــي تدّعــي قيادته ــن الســعودية الت ــة بي ــرّاب« العالق ــه »ع ــى أنّ عل

الصهيونــي الــذي يشــّكل خطــرًا علــى األمــة العربيــة واإلســالمية.
ونحــن ال ندّعــي وال نبالــغ فــي هــذا اإلطــار لكــون الجميــع يــرى اآلن كيــف يســقط عشــرات الشــهداء 
الفلســطينيين أمــام عدســات الكاميــرات بالرصــاص الحــي اإلســرائيلي، علــى خلفيــة افتتاح الســفارة األمريكية 
فــي القــدس، فــي حــدث يعتبــر خرقــًا لــكل المواثيــق الدوليــة وقــرارات األمــم المتحــدة، واليــوم تســير خطــط 
ترامــب علــى نحــو جيــد فيمــا يخــصّ قتــل الفلســطينيين وطمــس هويتهــم مــن جهــة وإحــداث تقــارب بيــن 

الســعودية و«إســرائيل« مــن جهــة أخــرى.
لماذا يريد ترامب النجاح لهذا التقارب؟!

عوّدتنــا السياســة األمريكيــة منــذ نشــأتها علــى إيجــاد شــرطي لهــا فــي المنطقــة، يضمــن لهــا تنفيــذ 
خططهــا وسياســتها دون الحاجــة لبــذل جهــود كبيــرة فــي هــذا المجــال، وقــد كانــت هــذه المهمــة ملقــاة علــى 
عاتــق شــاه إيــران محمــد رضــا بهلــوي فــي الســابق »شــرطي الخليــج«، وبعــد ســقوطه توّلــت »إســرائيل« 
ــي بالحــروب  ــي شــرق أوســط يغل ــا ف ــام به ــى القي ــا عل ــادرة وحده ــد »إســرائيل« ق ــم تع ــوم ل ــة، والي المهم
والمشــكالت وظهــور تحالفــات جديــدة قوّضــت السياســة األمريكيــة فــي المنطقــة كان أبرزهــا صعــود نجــم 
محــور المقاومــة والممانعــة والــذي التقــت معــه تركيــا وروســيا فــي كثيــر مــن الملفــات، لذلــك كان ال بــدّ مــن 
إيجــاد ســند للصهاينــة فــي هــذا الموضــوع، ومــن يســتطيع أن ينجــح بهــذه المهمــة أكثــر مــن ولــي العهــد 

الســعودي محمــد بــن ســلمان الالهــث إلــى الســلطة بــكل مــا أوتــي مــن قــوة.
ولكــي يتــم ذلــك كان ال بــدّ مــن مهاجمــة كل مــن تركيــا وإيــران لســبب واحــد وبطــرق مختلفــة، لذلــك 
ــارات ألجــل كســب الرضــا األمريكــي، فبالنســبة  ــن بأشــدّ العب ــم يبخــل ابــن ســلمان بمهاجمــة االثني ل

لتركيــا هنــاك الكثيــر 
مــن الخالفــات بينهــا 
الســعودية  وبيــن 
أظهرهــا ابــن ســلمان 
الشــهر  العلــن  إلــى 
الماضــي خــالل زيارتــه 
حيــث  مصــر،  إلــى 
صــرّح حينهــا لوســائل 
بأنــه:  إعــالم مصريــة 
مــن  ثالــوث  »يوجــد 
تركيــا  ويضــم  الشــر، 
والجماعــات  وإيــران 
اإلرهابيــة«، كمــا أوضــح 

أن »تركيــا تريــد الخالفــة وفــرض نظامهــا علــى المنطقــة، بينمــا تريــد إيــران تصديــر الثــورة، والجماعــات 
العربيــة«. الــدول  تحاصــر  التــي  اإلرهابيــة 

كالم ابــن ســلمان يعــود إلــى ثالثــة خالفــات جوهريــة مــع التركــي، الخــالف األول: هــو قلــق الســعودي 
المتزايــد مــن صعــود نجــم إيــران وتركيــا فــي العالــم اإلســالمي، وســعي األخيــرة بحســب رأي ابــن ســلمان 
لقيــادة العالــم اإلســالمي وإعــادة زمــن الســلطنة العثمانيــة، أمــا الثانــي فهــو الزيــارات المكوكيــة التــي قــام بهــا 
الرئيــس التركــي إلــى عــدة دول، آخرهــا كانــت زيــارة قــام بهــا إلــى الجزائــر عــزّز مــن خاللهــا روابــط بــالده 
االقتصاديــة والعســكرية مــع الزعيــم بوتفليقــة، وهــذا مــا أقلــق ابــن ســلمان مــن أن يســحب أردوغــان البســاط 
ــة مــع قطــر التــي أرســل إليهــا أردوغــان 300  ــرز الخــالف الثالــث فــي موضــوع العالق ــه، ويب مــن تحــت قدمي
ــا  ــى تركي ــراد عل ــب األك ــاض نحــو تألي ــك اتجهــت الري ــل ذل ــي مقاب ــا الســعودية وف ــا حاصرته ــدي عندم جن

وقدّمــت لهــم دعمــًا عبــر ســفيرها الســابق عبــداهلل الســبهان لكنهــا لــم تــؤتِ ثمارهــا.
أمــا إيــران والتــي تشــّكل حجــر عثــرة فــي وجــه المخططــات األمريكيــة - اإلســرائيلية، تقلــق هــي األخــرى 
ابــن ســلمان لتأثيرهــا الكبيــر فــي إحبــاط خطــط ترامــب فــي كل مــن العــراق وســوريا ولبنــان، وهــذا مــا دفــع 
ترامــب إلــى تحريــض الســعودية و«إســرائيل« عليهــا، لذلــك وجدنــا ترامــب يخــرج مــن االتفــاق النــووي، ليتبــع 
ذلــك تصريحــات ناريــة مــن زعمــاء الريــاض وتــل أبيــب ضــد إيــران، حتــى أصبــح األمــر يتكــرر بشــكل يومــي.

وعلــى ســبيل المثــال انتقــد البيــت األبيــض الجمعــة مــا ســماه »األفعــال المتهــورة« إليــران، محــّذرًا مــن 
أنهــا تشــّكل »تهديــدًا خطيــرًا« لالســتقرار فــي الشــرق األوســط، وجــاء انتقــاد البيــت األبيــض بعــد أن اتهمــت 
»إســرائيل« قــوات إيرانيــة فــي ســوريا بإطــالق 20 صاروخــًا علــى الجــزء الــذي تحتلــه مــن هضبــة الجــوالن، مــا 

أدّى إلــى ردّ »إســرائيلي« بشــن غــارات ضــد مواقــع تابعــة للحــرس الثــوري اإليرانــي فــي ســوريا.
هــذا الــكالم وهــذا النمــط مــن التصريحــات فسّــره اليــوم الضابــط الســابق فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب فــي 
الـ«ســي آي إيــه« جــون كيرياكــو، فــي مقــال لــه نشــره موقــع »كونســورتيوم نيــوز، وأبــرز مــا جــاء فيــه أن المبــررات 
التــي تقــدّم اليــوم لتبريــر الحــرب علــى إيــران هــي ذاتهــا التــي قدّمهــا المحافظــون الجــدد ضــد العــراق عــام 2003.

وقــال كيرياكــو: »أواًل، قــال دونالــد ترامــب خــالل حملتــه االنتخابيــة عــام 2016، وبشــكل متكــرر، إنــه 
ــة  ــاء، والتــي تعــرف أيضــًا بصفق ــوم الثالث ــه ي ــا فعل ســيخرج مــن خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة، وهــو م
العقوبــات اإليرانيــة، وهــي صفقــة تســمح للمفتشــين الدولييــن بالتأكــد مــن عــدم تخصيــب البلــد لليورانيــوم، 
وأاّل يبنــي برامــج أســلحة نوويــة، وفــي المقابــل تقــوم الــدول الغربيــة برفــع العقوبــات عــن إيــران، والســماح لهــا 
بشــراء قطــع الغيــار واألدويــة واألمــور األخــرى، التــي لــم تكــن قــادرة علــى شــرائها، ونجحــت االتفاقيــة رغــم 
احتجــاج المحافظيــن وغيرهــم فــي أماكــن أخــرى، وبالتأكيــد فنظــام التفتيــش هــو ذاتــه الــذي فرضتــه األمــم 

المتحــدة علــى العــراق قبــل عقديــن«.
ويــرى الكاتــب أن »مــا يثيــر القلــق هــو التحالــف الفعلــي ضــد إيــران بيــن إســرائيل والســعودية واإلمــارات، 
ــران الســرّي يشــبه،  ــه مشــروع إي ــال إن ــا ق ــن نتنياهــو لم ــوزراء اإلســرائيلي بنيامي وكان عــرض رئيــس ال
وبشــكل مخجــل، عــرض بــاول أمــام مجلــس األمــن فــي 15 شــباط/ فبرايــر، والــذي أخبــر فيــه العالــم أن العــراق 

لديــه أســلحة، وكانــت كذبــة أيضــًا«.
فــي الخالصــة، أدركــت أمريــكا عــدم قدرتهــا علــى إدارة ملفــات الشــرق األوســط بالشــكل الســابق أو عبــر 
الشــرطي اإلســرائيلي، فــي ظــل ظهــور قــدرات إقليميــة قويــة مثــل إيــران وتركيــا وبالتالــي ال بــدّ مــن االنتقــال 

الوقتإلــى أســلوب آخــر وهــذا مــا يفســر األمــر.

مصر الصامتة

من سيجلس على كرسي رئاسة وزراء العراق؟
ابورضا صالح

الجغرافيــا  إلــى عهــد قريــب، وبقــوة حقائــق 
ــم الصعــب  ــت القاهــرة الرق ــز السياســية، كان وركائ
تبــذل  جهــود  أيــة  أمــام  األوســط،  الشــرق  فــي 
وبشــكل  بالغــرب،  النهائــي  واإللحــاق  للتطويــع 
كامــل، لتتبــدد اآلمــال فجــأة وتنــزوي، عقــب تفجــر 
أزمــة القــدس، وتظهــر مصــر كلهــا كأنهــا رهينــة 
ــو وواشــنطن،  ــاه نتنياه ــوب، طرف ــر مكت ــاق غي التف
ومفوضــه فــي الشــرق األوســط »بــن ســلمان«، 
يســاعده  جديــد،  إقليمــي  نظــام  وراء  الســاعي 
للوصــول للعــرش الســعودي، علــى جثــة مصــر.
المســتوى  علــى  المصــري  الضــوء  خفــت 
السياســي بشــدة، وتراجعــت القاهــرة، حتــى علــى 
مــن  حليــف  إلــى  األمريكيــة،  األولويــات  ســلم 
الدرجــة الثالثــة، ال يُنتظــر منــه حــراك أو تُخشــى 
كافــة  والمقدســات  معارضــة،  ثمــة  جانبــه  مــن 

معروضــة. والبلــد  منزوعــة،  واألســتار  هتكــت، 
فــي أزمــة نقــل الســفارة األمريكيــة لــدى العــدو 
ــة،  ــرة صامت ــت القاه ــدس، وقف ــى الق ــي إل الصهيون
بينمــا يتغنــى رجــال النظــام بالعالقــة الخاصــة جــدًا 
ــن  ــا« بي ــد ترمــب، و«الكيمي ــن السيســي ودونال بي
شــخصياتهما، فــي اســترجاع لمــا كان يــردده إعــالم 
الســادات عــن العالقــات الشــخصية الوثيقــة بينــه، 

وبيــن كل مــن مــرّوا علــى البيــت األبيــض، مــن أول 
نيكســون، ثــم فــورد، نهايــة بريجــان.

صمتــت القاهــرة فــي وقــت عصيــب، كلمتهــا 
ــم  ــم أحــد، ول ــم يتكل ــا يُنتظــر، ول ــة وموقفه مطلوب
يخــرج بيــان مــن وزارة الخارجيــة يعبــر عــن بلــد لهــا 
ــه،  ــة ل ــا هــي طالب ــر م ــه بأكث ــة إلي دور، هــي مطلوب
ــى ســوريا، كان  حتــى فــي العــدوان الصهيونــي عل
الصمــت هــو اإلســتراتيجية المعتمــدة، ولــم يــدرك 
النظــام المصــري أنــه وإن كان خيــارًا غيــر مكلــف، 

فأنــه يهيــن، وبشــدة.
ال يرغــب النظــام المصــري الحالــي فــي دور 
اإلشــارة  حتــى  ويتجنــب  ثمنًــا،  عليــه  يرتــب 
ــكل مصــر،  ــد أن ينســى ال ــه يري ــى وجــوده، وكأن إل
بحمــاس  يمضــي  أن  المقابــل-  –فــي  ويجتهــد 
نهايتــه  الطريــق  وهــذا  ســلمان«،  »ابــن  خلــف 
الوحيــدة الخــروج مــن الشــرق األوســط، واســتنزاف 
قــوة مصــر ووزنهــا األقليمــي، لصالــح كيانــات لــن 
تعمــل لصالــح العــرب، وهــي راغبــة بشــدة فــي 
ــاء  ــا عــن االنكف مــلء الفــراغ العربــي الناتــج أساسً

المأســاوي. المصــري 

العــدو  اآلن  تجابــه  التــي  غــزة  انتفاضــة 
الصهيونــي وحدهــا، بــال ظهيــر عربــي، متجــردة 

مــن شــريان يمــد ويهــب مقومــات الحيــاة اليوميــة 
لمليونــي إنســان عربــي، وتضغــط عليــه دول عديدة 
لضمــان دور مقابــل المســاعدات أو الهبــات، مثــل 
تركيــا وقطــر، والدولتــان ال يمكــن اعتبــار نواياهمــا 
ــة  ــة عميق ــات تجاري ــة، فأوالهمــا ترتبــط بعالق طيب

الناتــو،  الصهيونــي، وعضــوة بحلــف  الكيــان  مــع 
واألخــرى تســتضيف أضخــم القواعــد األمريكيــة 

ــى  ــدوان عل ــي الع ــان ف ــا ضالعت ــد«، وكلتاهم »العدي
ســوريا، بالتمويــل واإليــواء لإلرهابييــن.

واحــد،  مثــال  وهــو  اليرمــوك،  مخيــم  فــي 
أســاءت بعــض التنظيمــات الفلســطينية بشــدة 
لســوريا، فــي إطــار حلــف عجيــب، مــع تركيــا وقطــر 

ــي العالقــة  ــا ف ــت شــرخًا عميًق ــعودية، وترك والس
مــع أكبــر داعــم عربــي للمقاومــة، خــالل العقــود 

األربــع األخيــرة.
مســؤولية   1967 العــام  حتــى  كانــت  غــزة 
ــاداتي  ــروب الس ــل اله ــا بفع ــت منه ــة، انتزع مصري
مــن أزمــات المنطقــة، وتراجعــه إلــى الــوادي الضيــق، 
لتغــرق مصــر، فــي عهــده والعهــود التــي تلتــه، فــي 
أزمــات مصنوعــة، بعضهــا مــن صنــع فشــل اإلدارات 
المصريــة المتعاقبــة، وبعضهــا تــم تصديــره إليهــا 
مــن الحليــف األمريكــي، بعــد إجبارهــا علــى مزيــد 
مــن التراجــع، وإتبــاع وصفــة إصالحيــة تجــرد الدولــة 

ــا. ــن دور داخــل حدوده ــا م ذاته
بطبائــع  لهــا  هــو  دور،  مــن  الهاربــة  القاهــرة 
قلبهــا عاريًــا، ينتظــر  والتاريــخ، تركــت  الحقائــق 
حــراكًا شــعبيًا، شــاهدناه فــي أزمــة رفــع أســعار 
خدمــة متــرو األنفــاق، وإن كان لــم ينضــج بعــد 
النتفاضــة، وفشــلت كل محــاوالت ضبــط األطــراف، 
فــي ســيناء، التــي ترتــوي رمالهــا بدمــاء أشــرف 
القتلــى، فــي ظــل رؤيــة للقيــادة تتعامــي عــن عدوهــا 
ديفيــد،  كامــب  بقيــود  مكبلــة  وقوتهــا  الحقيقــي، 

وحــدود ووهميــة صنعتهــا اتفاقيــة بيــن مســتعمرين 
ســابقين، وفــي الحــدود الغربيــة، بعــد تفــكك ليبــي، 

ينتظــر هــو اآلخــر دور عربــي بقيــادة مصريــة.
ــي  ــة ف ــة الجاري ــات العســكرية المصري والعملي
ال  كاملــة،  ســنوات   5 منــذ  والمســتمرة  ســيناء، 
تلبــث أن تنطلــق لتبهــت أخبارهــا، ثــم تســقط إلــى 
النســيان، حاصــدة الفشــل، وتزيــد مــن الهــوة بيــن 
الدولــة والشــارع، تاركــة المجــال لمعارضــة أمريكيــة 
الهــوى، تبــث الســموم حــول التخلــي عــن الجيــش، 
والتخلــص مــن أعبــاء أثمــان الســالح، طالمــا فشــل 
ــوب  ــن المطل ــه، وهــو عي ــوط ب ــدور المن ــي أداء ال ف
صهيونيًــا، أن تتخلــى مصــر تمامًــا عــن مــا يمكــن 
أن يغيــر المعادلــة الحاليــة فــي الشــرق األوســط 

فــي المســتقبل.
مفتقــد،  دور  فــي  تتلخــص  كلهــا  مصــر  أزمــة 
خــارج حدودهــا، فــي النظــر ألبعــد مــن مواقــع األقــدام، 
الواقــع  اليومــي والفشــل  الهــمّ  فاالقتصــاد وإن كان 
للنظــام، فأنــه يأتــي تاليًــا فــي عناصــر الحــل، أزمــة 
مصــر تبــدأ وتــدور حــول »التبعيــة«، التــي تجعــل مــن 
نظــام حكمهــا يتــوارى خلــف أســوار القصــور، فيمــا 
شــعبها يكافــح يوميًــا لقــاء لقمــة العيــش، ال ثمــة أمــل 

ــد. ــي غــد جدي العهدف

الغمــوض الــذي يّلــف سياســة أغلــب الزعمــاء العــرب 
تجــاه القضيــة الفلســطينية كان لــه أثــر كبيــر فــي زعزعــة 
التــي  القضيــة  هــذ  تجــاه  الموحّــد  العربــي  الموقــف 
أصبحــت ثانويــة عنــد البعــض وبشــكل علنــي، وقالهــا 
ولــي العهــد الســعودي مؤخــرًا بالفــم المــآن بــأّن القضيــة 

ــالده. ــة لب ــد أولوي ــم تع الفلســطينية ل
ــة الفلســطينية ليــس  ــة تهميــش القضي ــي الحقيق ف
جديــدًا علــى العــرب، ومــن المضحــك المبكــي أن يتمكــن 
ــرخًا  ــدث ش ــا ويح ــة بأكمله ــراق أم ــن اخت ــر م ــان صغي كي
ــدة  ــة« واح ــة عربي ــا »جامع ــي تجمعه ــة الت ــذه األم ــي ه ف
لــم تجــدِ نفعــًا ال مــن قريــب وال مــن بعيــد، لطالمــا كانــت 
بعيــدة عــن الشــعوب العربيــة وكأنهــا فــي جــزر المالديــف 
وليســت فــي دول عربيــة، فأغلــب بياناتهــا كانــت تأتــي 
الشــعوب  تطلعــات  مســتوى  إلــى  ترتقــي  ال  هشّــة 
العربيــة، ولذلــك حدثــت هــوة كبيــرة بينهــا وبيــن الشــعب، 
وإذا أردت اليــوم أن تســأل أي مواطــن عربــي عــن هــذه 

ــه. ــلء فم ــة ســيضحك م الجامع
لنصــرة  اليــوم  انتفضــت  الموّقــرة  الجامعــة  هــذه 
الشــعب الفلســطيني علــى مســتوى المندوبيــن الدائمين، 
لتجتمــع فــي الغــد علــى مســتوى وزراء الخارجيــة العــرب، 
ــى دعــوة الســعودية المصعوقــة ممــا يحــدث فــي  ــاء عل بن
إلــى  األمريكيــة  الســفارة  نقــل  »عمليــة  وكأن  القــدس، 
القــدس« والتــي حدثــت قبــل أمــس »14 مايــو 2017« كانــت 

ــو. ــب ونتنياه ــكا ترام ــه إال ايفان ــم ب ــرّاً ال يعل س
مسرحية هزلية

دعــوة الســعودية إلــى هــذا االجتمــاع الطــارئ يمكــن 
»شــيزوفرينيا  أو  هزيلــة  هزليــة«  »مســرحية  تســميتها 
عربيــة« مخجلــة، وإن كانــت الدعــوة إليهــا هــي لحفــظ مــاء 
الوجــه الســعودي، وال نعلــم إن كان لذلــك المــاء عالقــة 
ــرت طعمتــه بحســب قــول الملــك  بمــاء زمــزم الــذي تغيّ
ــرت طعمــة مــاء  ــًا تغيّ ــز، فهــل حق ســلمان بــن عبــد العزي
زمــزم أم السياســة الســعودية تغيّــر مجراهــا، الــذي أصبــح 

يصــبّ فــي تــل أبيــب عوضــًا عــن فلســطين؟!.
القــرار  أن  االجتمــاع  هــذا  الســتغراب  يدعــو  ومــا 

وكان  أشــهر،   3 قبــل  الســفارة حصــل  بنقــل  األمريكــي 
للســعودية واإلمــارات ومصــر يــدٌ فــي تمريــره بحســب 
عــدة صحــف عالميــة أمريكيــة وغربيــة، حتــى أن مراســل 
ومصــر  الســعودية  مــن  كاّلً  أن  كشــف  العبريــة  القنــاة 
ونقــل  قــراره  لتنفيــذ  األخضــر  الضــوء  ترامــب  »أعطتــا 
ــرار  ــدًا للق ــدس، تمهي ــة الق ــى مدين ــة إل ــفارة األمريكي الس
الكبيــر باالعتــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل«، وفــق 

إعالميــة. تقاريــر 
كنــا ســندافع عــن هــؤالء القــادة العــرب لــوال مجموعــة 
التصريحــات التــي أدلــوا بهــا هــم بأنفســهم وتنصلــوا بهــا 
مــن القضيــة الفلســطينية مقابــل تقرّبهــم مــن كيــان 
ــا نخصــص بالتحديــد كاّلً مــن »اإلمــارات،  االحتــالل، وهن

ــن ومصــر«. الســعودية، البحري
ــة  ــح بالجمل ــرار ترامــب خرجــت فضائ فبعــد صــدور ق
عــن تواطــؤ زعمــاء هــذه الــدول اآلنفــة الذكــر بتمريــر هــذا 
القــرار، وشــيزوفرينا القــادة العــرب جسّــدها وزيــر خارجيــة 
الســعودية عــادل الجبيــر بعــد نحــو 10 أيــام مــن القــرار 

حيــث  لالحتــالل،  عاصمــة  القــدس  باعتبــار  األمريكــي 
أطلــق الوزيــر تصريحــات جــاءت وســط عاصفــة هجوميــة 

العربــي واإلســالمي  المســتويين  غيــر مســبوقة علــى 
ــاع  ــر تطــوّع للدف ــرار، لكــن الوزي شــعبيًا ورســميًا ضــد الق
عنــه بقولــه: إن »إدارة الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب 
جــادٌّة بشــأن إحــالل الســالم بيــن اإلســرائيليين والعرب«.

الســالم الــذي تحــدّث عنــه الجبيــر كانــت حصيلتــه 
فــي األمــس استشــهاد نحــو 63 فلســطينيًا حتــى اللحظــة 

ومئــات الجرحــى فــي حصيلــة متزايــدة.
تحوّلــت  وأمريــكا  الســعودية  بيــن  العشــق  حالــة 
إلــى هيــام بالعــدو الصهيونــي الــذي لــم يبخــل عليــه ابــن 
ــى  ــن ســلمان« عل ــد ب ــد عمــد »محم ــاء، فق ســلمان بالثن
ــة  ــارة الجــدل حــول القضي ــى إث ــة، إل مــدار األشــهر الماضي
حــق  عــن  للجــدل،  المثيــرة  بتصريحاتــه  الفلســطينية، 
ــاون  ــن ضــرورة التع ــارة، وع ــي أرض فلســطين ت ــود ف اليه

ــرى. ــارة أخ ــرائيل« ت ــع »إس ــع م والتطبي
بأنــه  إيــاه  واصفــًا  االحتــالل  كيــان  الغــزل  وشــاركه 
»رجــل إســرائيل فــي الســعودية« بحســب تقريــر نشــرته 
نوفمبــر  فــي  األمريكيــة  بوليســي«  »فوريــن  مجلــة 

»يمكــن  عنصــر  ســلمان«  »ابــن  إن  وقالــت  الماضــي، 
االعتمــاد عليــه فــي مشــروع أمريكــي إســرائيلي طويــل 

األمــد لخلــق شــرق أوســط جديــد«.
التقــارب الســعودي مــع »إســرائيل« لــم يكــن وحيــدًا 
بــل شــاطرتهم اإلمــارات نفــس االندفــاع نحــو الصهيونــي 
بنســب أكبــر وبتزكيــة مــن حــكام دولــة اإلمــارات )محمــد 
بــن راشــد ولــي عهــد دبــي - نائــب رئيــس الدولــة وحاكــم 
دبــي( و)محمــد بــن زايــد - ولــي عهــد أبــو ظبــي(، اللــذان 
يتحمّــالن مســؤولية كبيــرة فــي موضــوع نقــل الســفارة، 
فجميعنــا يعلــم تأثيــر هاتيــن الشــخصيتين علــى ترامــب، 
حملتــه  فــي  األمريكــي  الرئيــس  مــوّال  أنهمــا  خاصــًة 
بريــد  عبــر  المســرّبة  المعلومــات  وربمــا  االنتخابيــة، 
ســفيرهم فــي واشــنطن يوســف العتيبــة أعلــم بمــا نقــول.

أمــا البحريــن فهــي أكثــر المتعاطفيــن مــع الصهاينــة، 
لوزيــر  األخيــر  العلنــي  التأييــد  مــع  جليــًا  ذلــك  وظهــر 
خارجيــة البحريــن »خالــد بــن أحمــد آل خليفــة« للضربــات 
بســوريا،  إيرانيــة  مواقــع  ضــدّ  األخيــرة  اإلســرائيلية 
عــن  للدفــاع  »إســرائيل«  حقــوق  مــن  ــًا  حقًّ واعتبارهــا 
نفســها، طبعــًا هــذا عــدا عــن اللقــاءات المســتمرة بيــن 
المســؤولين الصهاينــة وقــادة البحريــن، وقبــل أيــام مــن 
افتتــاح الســفارة اإلســرائيلية بالقــدس الشــريف، كشــفت 
ــاء جــرى  ــن لق ــة، ع ــرس« األمريكي ــة »أســو شــيتد ب وكال
بيــن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي »بنياميــن نتنياهــو«، 
»يوســف  واشــنطن  فــي  اإلماراتــي  الســفير  مــن  وكل 
العتيبــة«، والبحرينــي »عبــداهلل بــن راشــد آل خليفــة«، 

فــي مــارس الماضــي.
ختامــًا.. ال يمكــن للفلســطينيين أن يعتمــدوا علــى 
أثبتــت  مــا  بحســب  قضيتهــم  فــي  العــرب  الزعمــاء 
الوقائــع واأليــام لذلــك لــن يكــون أمامهــم ســوى اســترداد 
حقهــم عــن طريــق تفعيــل المقاومــة الشــعبية، و«حــزب 
اهلل« مثــال يحتــذى بــه عــن كيفيــة اســترجاع الحــق 

الوقتوردع العــدو.

العبــادي للجلــوس علــى كرســي  ماهــي حظــوظ 
ــا  ــي م ــزة ف ــم الفائ ــرة القوائ ــي نظ ــوزراء؟ وماه ــة ال رئاس

يخــص التحالــف مــع بعضهــا البعــض؟
الــذي  باالســم  التنبــؤ  المبكــر  مــن  أنــه  صحيــح 
ســيجلس علــى كرســي رئاســة الــوزراء فــي العــراق وكل 
طــرف يعتبــر شــخصية مناســبة لرئاســة الــوزراء بنــاء 
علــى معلوماتــه و معرفتــه للوضــع فــي العــراق وأحيانــا 

بنــاء علــى أمنياتــه.
لكــن الشــيء المؤكــد هــو أنــه فــي هــذه الحالــة ، 
هنــاك ثالثــة حــاالت محتملــة وثالثــة ســيناريوهات  هــي 

ــة الســيناريوهات. ــى الذهــن مــن بقي ــرب إل األق
ــة  ــل المفوضي ــة مــن قب ــام المعلن وحســب اخــر األرق
العليــا المســتقلة لالنتخابــات فــي العــراق حــول عــدد 
المقاعــد التــي حصلــت عليهــا األحــزاب فــي البرلمــان 
الرابــع فــإن األرقــام تشــير الــى تقــدم قائمــة ســائرون 
بزعامــة الســيد مقتــدى الصــدر وقائمــة فتــح للحشــد 

الشــعبي علــى باقــي القوائــم.
عــدد  عــن  الرســمي  االعــالن  فــإن  ذلــك  ومــع 
األصــوات فــي كل مــن دهــوك وكركــوك منتصــف الليلــة 
الماضيــة وحصــول قائمــة النصــر برئاســة العبــادي علــى 
ــا العامــري  ــح التــي يتزعمه 24 الــف صــوت وقائمــة الفت
ــى المراكــز الرابــع  علــى 18 ألــف صــوت وحصولهمــا عل
والخامــس فــي هــذه المناطــق فإنــه مــن المحتمــل أن 
يحصــل تغييــر كبيــر فــي األرقــام المعلنــة مــن قبــل 

ــه األحــزاب. ــا حازت ــة لم المفوضي

عــن  تتحــدث  مؤكــدة  غيــر  أخبــار  هنــاك  ولذلــك 
تصــدر قائمــة النصــر نتائــج االنتخابــات العراقيــة. وتقــول 
بشــكل  ســتعلن  النهائيــة  النتائــج  أن  مطلعــة  مصــادر 

رســمي يــوم الخميــس.
وفــي ظــل هــذه الظــروف بــدأت مشــاورات الكتــل 

واألحــزاب الفائــزة مباحاثاتهــا بهــدف االئتــالف تمهيــدا 
لتعييــن رئيــس مجلــس الــوزراء.

فــي  الشــخصية  صفحتــه  علــى  لــه  تغريــدة  وفــي 
ــي  ــزة ف ــم الفائ ــدى الصــدر القوائ ــا الســيد مقت ــر« دع »تويت
ــه  ــف مع ــح والنصــر للتحال ــي فت ــدا قائمت ــا ع ــات م االنتخاب
وهــذا فــي وقــت تتحــدث األخبــار عــن عقــد جلســات بهــدف 

تشــكيل تحالــف بيــن العامــري والمالكــي والعبــادي.
ومــن الطبيعــي إذا مــا تمكــن كل طــرف مــن احــدى 
–حســب  االنتخاباتــات  نتائــج  المتصــدرة  القائمتيــن 
تشــكيل  مــن  االن-  حتــى  المعلنــة  الرســمية  النتائــج 

تحالــف مــع القوائــم االخــرى فانهــا ســتوفق فــي تقديــم 
رئيــس الــوزراء وتشــكيل الحكومــة المقبلــة. لكــن النقطــة 
المهمــة هــي المعضلــة الموجــودة التــي ســتواجه كال مــن 

ــم. هــذه القوائ
وفيمــا يخــص قائمــة ســائرون علــى الرغــم مــن 
أن الســيد مقتــدى الصــدر تمكــن مــن تصــدر القوائــم 
االنتخابيــة مــن خــالل الحضــور المنظــم فــي االنتخابــات 
واالســتفادة مــن المجتمــع المدنــي بالشــكل المطلــوب 

فإنــه ســيواجه مشــكلة فــي تقديــم رئيــس الــوزراء.
ــال  ــك بدي ــدر يمل ــدى الص ــن إذا كان مقت ــا للمحللي ووفق
ــة  ــف قائم ــإن تحال ــوزراء ف ــس ال ــادي لرئاســة مجل ــن العب ع
ــه الخاصــة. ــه تعقيدات النصــر مــع قائمــة ســائرون ســيكون ل

ــن أن الصــدر ســيطلب مــن  ــد بعــض المحللي ويعتق
ــي  ــة وف ــة الخاص ــد الوزاري ــض المقاع ــه بع ــادي منح العب
هــذه الحالــة وفــي حــال تأكيــد العبــادي علــى ضــرورة 
اســتقالل رأيــه فإنــه ســتضاف مشــكلة جديــدة إلــى باقــي 

التعقيــدات الموجــودة باألصــل.
لكــن فــي االتجــاه المعاكــس ، فــإن االتفــاق بيــن 
معارضــة  علــى  القانــون  ودولــة  والنصــر  فتــح  قوائــم 
اســتفتاء االنفصــال فــي منطقــة كردســتان وتأكيدهــم 
علــى قضيــة مواجهــة تنطيــم »داعــش« وإخراجــه مــن 
ــًا واضحــة لهــذا التحالــف ، لكــن يبقــى  العــراق يقــدم آفاق
الســؤال هنــا هــل رؤســاء قائمتــي النصــر ودولــة القانــون 

علــى اســتعداد للتعــاون معًــا؟.
االنتخابيــة  والحملــة  القريــب  الماضــي  يشــير 

ــة  األخيــرة فــي ظــل تركيــز كل مــن قائمتــي النصــر ودول
القانــون علــى قضيــة معينــة ، إلــى صعوبــة حصــول هــذا 
ــا  االئتــالف. إال أن تضــع األطــراف الثالثــة خالفاتهــا جانب
وتهتــم بمصالــح أكثــر أهميــة والتركيــز علــى تشــكيل 
ــل  ــي ظ ــا ف ــاون بينه ــتمرار التع ــر اس ــة وأن تعتب الحكوم
مشــاركة الطــرف الثالــث وهــو قائمــة الفتــح فــي التعــاون 

المســتقبلي ميســرا للوصــول إلــي غاياتهــا.
النصــر  قائمــة  تقــدم  أن  هــو  الثالــث  الســيناريو 
مرشــحها لرئاســة الــوزراء فــي ظــل االئتــالف مــع األحــزاب 
األخــرى. وســيكون هــذا الســيناريو ممكنــا فــي حــال أدت 
النتائــج فــي محافظتــي دهــوك وكركــوك إلــى حصــول 
تغييــرات فــي عــدد المقاعــد القوائــم االنتخابيــة وحصــل 
العبــادي علــى المركــز األول أو الثانــي. وفــي هــذه الحالــة 

ــف. ــر طفي ــع تغيي ــي م ــذ الســيناريو الثان ســيتم تنفي
ــة تحقــق الســيناريوهات  وبغــض النظــر عــن إمكاني
ــة ،  ــات العراقي ــج االنتخاب ــرت نتائ ــاله ، أظه ــورة أع المذك
ــوب ، أظهــرت  رغــم أن حجــم المشــاركة كان دون المطل
أن النــاس متفائليــن بشــأن مســتقبل العــراق ، ويطالبــون 
التدخــالت  مــن  وخاليــا  مســتقال  العــراق  يكــون  بــأن 

ــة. الخارجي
تبقــى نقطــة واحــدة فقــط وهــي أن تركيــز الحكومــة 
المبــذول  الفســاد والجهــد  المســتقبلية علــى مكافحــة 
لتعميــق النهــج االقتصــادي باالضافــة إلــى إعــادة البنــاء 
وإعــادة تطويــر البلــد لــه وســيكون مؤثــرا جــدا فــي حضــور 

ــة. ــى الســاحة الدولي ــراق عل الع
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