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العالم
فلسطين

مقالة

عباس في األمم المتحدة يريد «حل الدولتين»

ترامب لـ«أبو مازن» :السالم
ممتاز إلسرائيل والسعودية

فـ ــي األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،عـ ــن ق ـل ــق بـ ــاده
م ــن ت ـس ــاؤل ت ــرام ــب ع ــن ات ـف ــاق إي ــران
النووي.
ّ
وق ــال الفـ ــروف إن ــه «أم ــر مـثـيــر للقلق
ب ـشــدة» .وأضـ ــاف« :سـنــدافــع عــن هــذه
الــوث ـي ـقــة وهـ ــذا اإلجـ ـم ــاع الـ ــذي قــوبــل
بــارتـيــاح مــن جــانــب املجتمع الــدولــي
ّ
بأكمله ،وعــزز بالفعل األمن اإلقليمي
والدولي».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

األزم ــة األخـيــرة الـتــي تــم تــداركـهــا بني
«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» و«امل ــؤتـ ـم ــر الـشـعـبــي
ال ـع ــام» ه ــي الــوح ـيــدة ال ـتــي اسـتـطــاع
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ال ـ ـن ـ ـفـ ــاذ م ـن ـهــا
وتــوسـعــة الـشـقــاق بــن الـطــرفــن .ومــا
خال تلك األزمة ،فإن الجبهة اإلعالمية
الـيـمـنـيــة ،رغ ــم إمـكــانــاتـهــا امل ـح ــدودة،
حاضرة بقوة.
أمـ ــا ف ــي ال ـج ـن ــوب ،ف ــوج ــدت الــدعــايــة
ال ـ ّخ ـل ـي ـج ـي ــة أرض ـ ـ ـ ــا خـ ـصـ ـب ــة ،ح ـيــث
تلقف الكثير مــن الشباب التحريض
املــذه ـبــي وامل ـنــاط ـقــي ،فــان ـخــرطــوا مع
الحملة السعودية ـ اإلمــاراتـيــة .حتى
إن فـئــة ال يـسـتـهــان بـهــا م ــن الـشـبــاب
الذين تماهوا مع الحمالت العسكرية
وال ــدع ــائ ـي ــة الـخـلـيـجـيــة ،آب ــاؤه ــم من
«ال ـج ـيــل االش ـت ــراك ــي ال ـس ــاب ــق» ال ــذي
ح ـكــم ج ـن ــوب ال ـي ـمــن م ـنــذ عـ ــام 1968
ح ـت ــى  1990ولـ ـي ــس لـ ــه ّ
أي ارتـ ـب ــاط
ديني ،واآلن أصبحوا فجأة يرفعون
شـعــارات مذهبية وعنصرية تخالف
تاريخ آبائهم وحتى دولتهم السابقة
وكذلك عدالة قضيتهم الجنوبية.

ل ــم ت ـح ـمــل ك ـل ـمــة رئـ ـي ــس الـسـلـطــة
الفلسطينية محمود عباس ،أمام
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ل ــأم ــم املـتـحــدة
أي جـ ـ ــديـ ـ ــد .أعـ ـ ـ ـ ــاد «أبـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــازن»
تـ ـك ــرار خ ـط ــاب ــات ــه ال ـس ــاب ـق ــة ،أدان
ً
االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ،مـ ـح ـ ّـم ــا إس ــرائـ ـي ــل
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ع ـ ـ ــدم الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ــى
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة سـ ـ ــام ،ودعـ ـ ــا امل ـج ـت ـمــع
ال ــدول ــي إل ــى تـحـ ّـمــل مـســؤولـيــاتــه،
إال أنــه لم يقطع «شعرة معاوية»،
وأعلن منح «املساعي املبذولة من
إدارة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
تـ ــرامـ ــب ( )...كـ ــل فـ ــرصـ ــة مـمـكـنــة
ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـصـ ـفـ ـق ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
املتمثلة بحل الــدولـتــن» .ورأى أن
«اس ـت ـم ــرار االحـ ـت ــال وص ـم ــة عــار
ً
ع ـلــى ج ـبــن دول ـ ــة إس ــرائ ـي ــل أوال،
وامل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ث ــان ـي ــا ،وعـلــى
األمم املتحدة مسؤولية إنهاؤه».
وق ــال ع ـبــاس إن ــه «ع ـنــدمــا نطالب
إسرائيل ويطالبها العالم بإنهاء
االحتالل تسعى إلى حرف االنتباه
ملسائل جانبية أفرزتها سياساتها
االستعمارية» ،مؤكدًا أن «استمرار
االستيطان والتنكر لحل الدولتني
يشكل خطرًا حقيقيًا على الشعبني
الفلسطيني واإلسرائيلي ويفرض
ع ـل ـي ـن ــا مـ ــراج ـ ـعـ ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
شاملة» .وقال «أبو مازن» إن «إنهاء
االحـ ـ ـت ـ ــال ألرض ـ ـنـ ــا هـ ــو ضـ ـ ــرورة
وأس ــاس فــي مــواجـهــة التنظيمات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» .ورأى أن «مـ ــا تـقــوم
ب ــه إس ــرائ ـي ــل م ــن تـغـيـيــر لـلــوضــع
ّ
واملس
القائم التاريخي في القدس
ه ــو ل ـعــب ب ــال ـن ــار» ،م ـطــال ـبــا األم ــم
املـتـحــدة بالعمل إلن ـهــاء االحـتــال
اإلسرائيلي لــدولــة فلسطني خالل
فـتــرة زمنية م ـحــددة .وأك ــد عباس
أنه «لم يعد كافيًا إصدار البيانات
الفضفاضة التي تدعو إلــى إنهاء
االحتالل وتحقيق السالم من دون
سقف زمني لذلك» ،وقــال« :نتوقع
مــن مجلس األمــن الــدولــي املوافقة
على طلبنا بقبول دول ــة فلسطني
دولة كاملة العضوية».
وق ـبــل إل ـق ــاء كـلـمـتــه ال ـت ـقــى عـبــاس
بــالــرئـيــس األم ـيــركــي تــرامــب الــذي
قال إن «هناك إمكانية جيدة أكثر
من أي مرة مضت لتحقيق السالم

ولـ ـ ــم ت ـق ـت ـص ــر ال ـح ـم ـل ــة عـ ـل ــى ف ـئ ــات
الـ ـشـ ـب ــاب ،ب ــل إن خـ ـط ــاب ال ـك ــراه ـي ــة
والـبـغــض والـعـنـصــريــة شـمــل جميع
الـ ـ ـفـ ـ ـئ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــريـ ــة واألك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
والنقابية واالجتماعية والقبيلة ،ولم
يـكــن بـمـقــدور أح ــد مــن الشخصيات
والقيادات الوطنية الوقوف في وجه
ّ
تـلــك الــدعــايــة .فــي مـقــابــل ب ــث خطاب
ال ـكــراه ـيــة ب ــن أب ـن ــاء ال ــوط ــن الــواحــد
(مذهبيًا ومناطقيًا) ،عمدت املنظومة
ذاتـهــا إلــى تمجيد الــوجــود األجنبي
(الـخـلـيـجــي واألمـ ـي ــرك ــي) ف ــي ال ـبــاد
والـ ـثـ ـن ــاء ع ـل ـي ــه ،وتـ ـق ــدي ــس رج ـ ــاالت
الــدول التي تحتل البلد وتصويرهم
ّ
بأنهم املنقذون واملخلصون للجنوب
من جهل األزمنة الغابرة ،خصوصًا
مـ ــا ي ـس ـ ّـم ــون ــه االحـ ـ ـت ـ ــال ال ـش ـم ــال ــي،
فــانـطـلـقــت فــي أرجـ ــاء ال ـبــاد حمالت
«شـكـرًا مملكة الـحــزم وشـكـرًا إمــارات
الخير».
ك ـ ــان ع ـل ــى امل ــواطـ ـن ــن ت ـق ــدي ــم واج ــب
الشكر مع كل صالة لحكام السعودية
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وكـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك أن ت ـش ـم ــل
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في الشرق األوسط» .أضاف ترامب:
إن «نـ ـجـ ـحـ ـن ــا ب ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـس ــام
س ـي ـكــون األم ـ ــر م ـم ـت ــازًا لـلـجـمـيــع،
إلسرائيل والسعودية ودول أخرى
تعمل بشكل صعب ج ـدًا لتحقيق
هذا وأمامنا احتمال جيد».
مــن جـهـتــه رأى ع ـبــاس أن «إتــاحــة
الفرصة لنلتقي للمرة الرابعة (،)...
وإن دل على شيء فإنما يدل على
جدية فخامة الرئيس (ترامب) بأنه
سيأتي بصفقة العصر في الشرق

حكومة رامي
الحمدالله ستتوجه
نهاية األسبوع
«لممارسة
عملها في غزة»

األوسط خالل العام أو خالل األيام
القادمة» .وبما يتعلق باملصالحة
الفلسطينية ،أعلن عباس ارتياحه
مـ ـ ــن «اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة» إلن ـ ـهـ ــاء
االن ـ ـق ـ ـس ـ ــام ،ك ــاشـ ـف ــا أن ح ـك ــوم ــة
رام ــي الـحـمــدالـلــه ستتوجه نهاية
األس ـ ـبـ ــوع «ملـ ـم ــارس ــة ع ـم ـل ـهــا فــي
غزة» .وللمرة األولى منذ سنوات،
ن ـق ـلــت قـ ـن ــاة «األقـ ـ ـص ـ ــى» ال ـتــاب ـعــة
لحركة «حماس» ،كلمة عباس أمام
الجمعية العامة لألمم املتحدة.
وفي وقت الحق أصدرت «حماس»
ب ـ ـيـ ــانـ ــا ،اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت فـ ـي ــه أن ك ـل ـمــة
ع ـ ـبـ ــاس ح ـم ـل ــت «اإلق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ب ـف ـشــل
مشروع التسوية واملفاوضات مع
االحـ ـت ــال» .ورأت أن «أب ــو م ــازن»
«لــم يفرق فــي خطابه بــن مقاومة
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ( )...وب ــن
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» .ك ــذل ــك ،رح ـب ــت ب ـقــدوم
حكومة الحمدالله إلى غزة ،مؤكدة
الـتــزامـهــا «م ــا أعـلـنـتــه الـحــركــة في
القاهرة».
(األخبار)

تصريحات القيادات املحسوبة على
التحالف الزمة ثابتة في هجاء إيران
ّ
ّ
وذم تدخلها فــي اإلقـلـيــم .وقــد وصل
التزلف والخضوع وطلب نيل الرضا
من املحتل بقائد سياسي كعيدورس
الزبيدي (املحافظ السابق لـعــدن) أن
يـنــزل إل ــى ال ـشــارع ردًا عـلــى استنكار
إي ـ ـ ــران م ـق ـتــل ح ـ ّـج ــاج ـه ــا ف ــي م ـج ــزرة
مـنــى ع ــام  .2015ه ــذا ن ـمــوذج بسيط
مــن ن ـمــاذج كـثـيــرة هــابـطــة عـ ّـجــت بها
مواقف القيادات الجنوبية في «أيــام
العز اإلماراتي» هناك.
م ــع م ــرور األيـ ــام وان ـف ـضــاح األه ــداف
الـخـلـيـجـيــة ف ــي الـسـيـطــرة عـلــى البلد
ّ
واس ـت ـغــال مــراف ـقــه ال ـح ـيــويــة ،يتسع
الــوعــي الجماهير والـنـخـبــوي صوب
تلك األهــداف ،فيتآكل دور كل من أبو
ظـبــي وال ــري ــاض م ــن ال ــداخ ــل اليمني
ّ
ل ـي ـح ــل ب ـ ــدل ص ـ ــاة ال ـش ـك ــر ال ـيــوم ـيــة
للعاصمتني وقادتهما التشكيك في
طبيعة ذل ــك الـ ــدور ،مــن دون أن تجد
الدعاية الخليجية القدرة على اإلقناع
والتبرير.

أشباح «كامب ديفيد»
عبدالله السناوي*
ّ
في هذا الخريف تتحدد الخطوط العريضة ملوازين القوى وخرائط النفوذ وحدود الصفقات الكبرى
ً
املمكنة على مسارح أكثر أقاليم العالم اشتعاال بالنيران.
لكل العب دولــي وإقليمي حساباته الخاصة التي ترتبط بمصالحه االستراتيجية ،لكن كل شيء
سوف يخضع في النهاية لتفاهمات القوة.
أسوأ ما قد يحدث عند لحظة تقرير مصائر اإلقليم لعقود طويلة مقبلة أن نخطئ في قواعد الحساب
وأصول األبجدية ،فال نعرف أين مواطن األقدام أو إلى أين تنزلق.
وأفدح األخطاء تجاهل الدور اإلسرائيلي في توظيف أزمات اإلقليم ملقتضى أمنه ومصالحه وتمدده
العبًا جوهريًا في أي خرائط نفوذ بترتيبات «ما بعد داعش» ـ كأننا نعطيها أسبابًا جديدة للقوة
باملجان.
هكذا نظر قبل أربعة عقود إلى اتفاقية «كامب ديفيد» وآثارها االستراتيجية في خروج أكبر دولة
عربية من الصراع العربي ـ اإلسرائيلي بحل منفرد وجزئي ّ
همش أدوارها في محيطها على نحو لم
تتمكن حتى اآلن من استعادتها ،كما فرض قيودًا على السيادة والتسليح في شمال سيناء ال تزال
تدفع أثمانها في الحرب مع اإلرهاب.
عندما عقدت تلك االتفاقية ،وصفتها صحيفة «جيروزاليم بوست» بأنها أهم حدث إسرائيلي منذ
تأسيس الدولة عام ( )١٩٤٨ـ الذي كان هو التاريخ نفسه الذي يشير إلى نكبة القضية الفلسطينية
والعالم العربي بأسره.
بأي تقدير سياسي ،مهما اتسعت حدة زوايا النظر ،لم يسبق ألحد في مصر أو العالم ،أن وصف
«كامب ديفيد» بأنها اتفاقية «رائعة» ـ على ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطاللته على
منصة الجمعية العامة لألمم املتحدة.
لقد استبيح األمن القومي على نحو غير مسبوق ،وبدا االنكشاف االستراتيجي فادحًا في صناعة
القرار السياسي ،تقريبًا فقد استقالليته ـ تلك قصة مؤملة ووثائقها معلنة.
غير أن الشعب املصري قــاوم ذلــك النوع من السالم ،ورفــض أي تطبيع ثقافي ونقابي وسياسي
وفرض كلمته ـ وكانت تلك قصة أخرى في رد االعتبار.
بذات التوقيت ،استبيح العالم العربي كله ،بانكفاء الدور املصري ،من قصف املفاعل النووي العراقي
وغزو بيروت ،إلى تقويض ركائزه املشتركة بما فتح الطريق إلى اتفاقية «أوسلو» ،التي أفضت إلى
«سالم بال أرض» ـ حسب تعبير املفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد.
في خضم األزمــات والحروب اإلقليمية الحالية ،يصعب الحديث عن أي سالم إال إذا كان تكريسًا
لـ«سلطة فلسطينية» بال مقومات دولة لها سيادة أو اتصال في أرض ،أو أمل في أي تنازالت إسرائيلية.
ال توجد إشارة واحدة ألي استعداد لعملية تسوية وفق املرجعيات الدولية ،فما الذي يدعوها ألي قدر
من التنازل إذا كانت أحوال العالم العربي على ما هي عليه اآلن.
العكس هو الصحيح تمامًا ،فالتوسع االستيطاني يقضم ما تبقى من أرض ،واالستخفاف بالقرارات
الدولية ذات الصلة وصل إلى ذروته ،حتى وصلنا إلى الكالم عن صفقة قرن بال مرجعيات دولية تعيد
حقوقًا فلسطينية ،مهما كان حجمها.
بمعنى آخر ،يبدو الكالم عن السالم بال أساس ّ
يعتد به ،أو يركن إليه ،كأنه طلقات في الهواء.
وقد ناقضت «الصور الضاحكة» ،التي التقطت في نيويورك للقاء الرئيس املصري ورئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو! ما توصلت إليه السلطات املصرية من اتفاق جوهري بني حركتي
«فتح» و«حماس» يقضي بإنهاء االنقسام.
الحميمية الزائدة أضعفت من منسوب الدور املصري وشككت دون مقتضى في ما توصلت إليه من
تفاهمات في البيت الفلسطيني.
لعل العالم العربي تساءل ،وهو يشاهد «الصور الضاحكة» ،ما الذي يبهج نتنياهو العبوس تقليديًا
إلى هذا الحد؟
ربما كان ينظر إلى املستقبل املنظور في مواعيد الخريف عن الصورة التي سوف تستقر عليها
مصر وعاملها العربي .بقدر إضعاف العالم العربي ،تقوى إسرائيل وتتمدد وتطمح إلى بناء شرق
أوسط جديد تكون فيه مركز التفاعالت االقتصادية واالستراتيجية.
لهذا تزكي وتدعم بقدر ما تستطيع مشروع انفصال كردستان العراق ،وتكاد أن تكون الدولة الوحيدة
في العالم التي تؤيد االستفتاء عليه.
ً
رفعت أعالم إسرائيلية في بعض التجمعات الكردية ،وكان ذلك عمال استفزازيًا بقدر ما يشير إلى
حجم الدور الذي تلعبه الدولة العبرية في الدعم واإلسناد.
بالتكوين ،فإن آخر ما يعنيها ما حاق باألكراد من مظالم تاريخية ،فقد أنشئت بقوة السالح والتآمر
على شعب أعزل لنزعه عن أرضه دون أن تعترف له أبدًا بحقه في دولة ذات سيادة وحدود.
وبالتعريف ،فإن الفكر العنصري يناقض مبدأ حق تقرير املصير ،فهو ينفي اآلخــر ويعمل على
سحق إنسانيته.
ما تطلبه إسرائيل ـ بالضبط ـ إضعاف العراق ودفعه إلى التقسيم ،فإذا ما انفصل اإلقليم الكردي
يصعب أال تتبعه انفصاالت أخرى لدويالت جديدة على أسس مذهبية ،فال تعود البوابة الشرقية
للعالم العربي كما كانت أبدًا.
العراق هو املستهدف ،وحتى ال ننسى فإنه الدولة العربية الثانية بعد مصر بأحجام السكان وقوتها
العسكرية ،التي يمكن استعادتها إذا ما تعافى بأي مدى منظور.
بالنظرة االستراتيجية نفسها ،تتداخل إسرائيل في األزمة السورية حتى ال تلتئم من جديد وتستعيد
دورها في العالم العربي.
هناك عنوانان إسرائيليان رئيسيان ،أولهما ـ تقسيم سوريا على أسس عرقية ومذهبية ،وأن يتبع
ذلك تقسيمات تالية في دول عربية مثل اليمن وليبيا ،وإقليمية كتركيا وإيران ،فالتقسيم املحتمل
يعني انفراد إسرائيل بقيادة اإلقليم كله على أشالء دوله وشعوبه.
ًّ
وثانيهما ـ وهو طلب مستعجل فرض حصار على إيران باعتبارها خطرًا حال قرب حدودها ودفع
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى التصعيد لألزمة معها حتى ال تتمركز على خرائط النفوذ
اإلقليمية بعد انتهاء الحرب السورية ،التي تميل كفتها العسكرية بصورة ال يمكن إنكارها ملصلحة
الجيش السوري وحلفائه ،إلى درجة دعت املفوض األممي سيتفان دي ميستورا إلى توقع نهاية
الحرب في أكتوبر املقبل .بحقائق امليدان املعارضة املسلحة هزمت ،ولذلك انعكاساته على موائد
التفاوض األخيرة .رغم التحرشات األميركية بإيران ،التي أعرب عنها ترامب فوق منصة الجمعية
العامة ،إال أن توازن القوة ال يسمح بأي حماقات عسكرية.
بــدا حــذرًا فــي تحديد الخطوات التي يتبعها بملف «االتـفــاق ال ـنــووي» ،الــذي وصفه بأنه مــن أســوأ
الصفقات .فال يمكن تجاهل حلفائه الغربيني الذين يرفضون إلغاءه خشية حرائق جديدة في املنطقة
ـ حسبما حذر الرئيس الفرنسي ماكرون من فوق املنصة نفسها.
في الخريف ،عندما تتضح الخطوط العريضة للتفاهمات املمكنة بني الالعبني الدوليني واإلقليميني
الكبار وتوزيعات النفوذ والقوة ال يصعب توقع صفقات بني أطراف متناقضة مثل إيران والسعودية،
أو إزالة جليد بني مصر وتركيا.
في ألعاب األمــم ،كل شيء محتمل باستثناء الرهان على الوهم ،فإسرائيل ليست حليفًا و«كامب
ديفيد» ليست «رائعة»!
* كاتب وصحافي مصري

