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ً
ّ
أرجــح أن ّثمة صدمة أخــرى يعاني منها دونالد ترامب ،ال تقل فداحة عن صدمته
ّ
بخسارة االنتخابات ،وتتعلق هذه املرة بخسارته «مالئكته» التي أخفقت مستشارته
الروحية ،باوال وايت ،في جلبها ،ولو مخفورة ،من مجاهل أفريقيا وأميركا الالتينية
ّ
وتصد عنه «شياطني الشر» التي انتصرت
لتحقق له الفوز في صناديق االقتراع،
ّ
على قوى الخير املمثلة بترامب ورهطه.
ً
ّ
يتعي أن أعترف ،أول ،بأنني فوجئت بوظيفة «املستشار الروحي» ،املدرجة في جدول
ّ
وظائف دونالد ترامب ،والتي تذكر بالكهانة والعرافة في مفهومنا ،على الرغم من
إدراك ــي أن مثل هــذه االسـتـشــارات مسبوقة لــدى زعماء وقــادة آخــريــنّ ،
ممن كانوا
يلجأون إلى استشارة ّ
العرافات والراجمني بالغيب ،عندما يحزبهم أمر في شؤون
حكمهم وحروبهم ،ومنهم قــادة من عصرنا الحديث ،املولع بـ«العلم» و«اإلحصاء»
و«استطالعات الرأي» ،واألبعد ما يكون عن اإليمان بالخرافات واألساطير ،وهو ما
ً
ّ
التجرد والتحلل
عموما ،والــذي يزعم
ينسف صورتنا النمطية عن العقل الغربي،
من الغيبيات ،واالنحياز للحقائق املنظورة واألرقام فقط ،بدليل أن رئيس أكبر دولة
منصبا ًّ
ً
خاصا لها.
علمانية وأقواها في العالم ،يؤمن بهذه الخرافات ،بل ويستحدث
ّ
ّ
صورية ،وال امتداد لها في القرار السياسي األميركي،
زاعم بأن مثل هذه املناصب
رب ٍ
ً
أو في قوانني البلد وتشريعاته ،وبأن الفصل يظل قائما بني الدين والسياسة ،غير
ّ
ً
خصوصا إذا تذكرنا أن معظم رؤساء أميركا الجدد
أن ّثمة وقائع تنفي هذا الزعم،
ّ
ينتمون إلى الكنيسة اإلنجيلية ،وتحركهم دوافع غيبية ودينية (فوق عقلية)؛ لتحقيق
غايات هذه الكنيسة ،وفي مقدمتها ،بالطبع ،تمكني إسرائيل وإعادة كل يهود العالم
ً
شبر منها لغير اليهود ،باعتبار ذلــك شرطا لعودة
إليها ،ورفــض
التنازل عن أي ٍ
املسيح ،فهل ُ
مفرط في ّ
غيبيته وخرافاته؟
عقل
عن
إال
االعتقاد
هذا
مثل
ر
يصد
ٍ
ٍ
ً
عموما ،تظل صدمتنا وصدمة ترامب قائمة حيال مستشارته الروحية .ومن حقنا
أن نتساءل :ملــاذا خذلته «مالئكته» ،ولــم ّ
تهب لنجدته فــي أحــرج مواقفه املصيرية
ّ
ً
وأدقها ،على الرغم من أن باوال وايت أفرطت في استدعائها جميعا ،وباالسم ،وأفردت
لها صالة خاصة على شاشات الفضائيات ،وكانت تناديها بحماسة مهولة ،لكنها
ٌ
تسريبات إخبارية ماكرة ،حاولت أن توضح سبب الخذالن،
لم تستجب؟ الواقعّ ،ثمة
فمنها من ّ
صب اللوم على املستشارة وايت نفسها ،ألنها أخطأت بتوجيه الدعوة إلى
ً
مالئكة أفريقيا وأميركا الجنوبية ،تحديدا؛ وقيل في ذلك« :كيف تطلب املستشارة
بالد تحتاج إلى العون ً
أساسا ،أليس أدعى بهؤالء املالئكة «الطيبني»،
العون من مالئكة ٍ
أن ّ
يسدوا رمق جياع أفريقيا وجمهوريات املوز التي لم تعد ترى من املوز إال قشوره،
بدل أن تهدر مساعيها على ترف انتخابات املتخمني في الواليات املتحدة؟ بل ذهب
ً
ً
شديدا من هذه الصالفة
غضبا
بعضهم إلى أبعد من ذلك ،حني قال إن املالئكة أبدت
ًّ
األميركية التي كانت ً
رئيسيا في مجاعات أفريقيا ،بعد أن أسهمت ،إلى جانب
سببا
ً
أخواتها في أوروبــا ،في نهب مواردها ،وإبقائها رهنا للتبعية والحروب والتجهيل،
ً
منذ االستعمار إلى االستغالل ،وهو عني ما يحدث أيضا في دول أميركا الالتينية
ًّ
عسكريا
الـتــي لــم تسلم أي واح ــد ٍة منها مــن شــرور أميركا وتدخالتها الـســافــرة،
واق ـت ـصـ ًّ
ـاديــا ،فــي شــؤونـهــا ،مــن تشيلي الـتــي عبثت ّ
بحريتها وخ ـي ــارات شعبها،
ً
ّ
ً
ونصبت عليها واحــدا من أشــرس طغاة العالم الثالث ،بينوشيه ،مــرورا ببنما التي
ً
ً
غزتها غــزوا مباشرا وأطــاحــت نظامها ،إلــى غواتيماال التي حــاربــت ديمقراطيتها
الوليدة ،وأبرمت صفقة أسلحة «إيــران غيت» الطافحة برائحة املاريغوانا؛ ملساعدة
عصابات الكونترا ،عدا املكسيك وغيرها الكثير .لذلك كله ،تجاهلت املالئكة ّ
توسالت
وايت ،وآثرت أن تستأنف مساعيها في رتق الجراح التي أحدثتها أميركا في جلود
األفارقة والالتينيني ،وفق األنباء غير الرسمية طبعًا .غير أن أغرب املعلومات ّ
املسربة
ًّ
استراتيجيا اقترفته وايت من األساس ،عندما ّ
وجهت الدعوة إلى
تقول إن ّثمة خطأ
ّ
«املالئكة» ،في حني كان ينبغي أن توجهها إلى «الشياطني».

عمار السواد

ّ
ي ـ ـبـ ــدو أن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـعـ ــراقـ ــي،
ْ
مصطفى الكاظمي ،أراد أن يجعل السمه
نموذجًا في الــواقــع ،ونصيبًا ِمــن مقولة
ال ـع ــرب «ل ـكــل امـ ــرئ ِم ــن اس ـمــه نـصـيــب»،
ح ــن ح ــذر املـلـيـشـيــات الـعــابـثــة ف ــي بــاد
ما بني النهرين ِمن «الحليم إذا غضب».
ـاع إل ــى مــراقـصــة سـحــر الكلمات
كــأنــه س ـ ٍ
ّ
بمدونيه
والتالعب بها .ولكن محيطه،
وفـ ـن ــانـ ـي ــه ونـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاده ،ل ـ ــم ي ـت ـق ـب ــل س ـع ـيــه
فــواج ـهــه س ــاخـ ـرًا .ه ــم ل ــم ي ــأخ ــذوا األم ــر
ً
أخ ــذا جـ ّـديــا ،بــل رأوه مــزحــة .م ـثــا ،رســم
أحدهم كاريكاتيرًا فيه رجــان ،أحدهما
الـكــاظـمــي مــرتــديــا قـبـعــة أحـيــانــا وواق ـفــا
أمام آخر ّ
سمي حليم ،ليطلب ِمن «حليم»
أال يغضب.
يبدو ّأن رئيس الحكومة العراقية ّ
حرك
ذاكــرة صناعة النكتة السياسية ،إذ عاد
ً
بعد أي ــام ِمــن «الـحـلـيــم» قــائــا لصحيفة
الـغــارديــان ،في زيــارتــه أخيرا بريطانيا،
إن ــه ي ــواج ــه مـخــاطــر املـلـيـشـيــات كـعــازف
نــاي لــأفــاعــي ،يراقصها ليبقيها تحت
تــأثـيــر ال ـع ــزف .أض ـحـ َـك كـثـيــريــن م ـجـ ّـددًا،
وبــات الـعــزف لألفاعي والـنــاي والرقص
ّ
الحيات مدعاة السخرية أو الشفقة.
مع
ت ــاري ــخ ال ـن ـك ـتــة ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـع ــراق
مرتبط طبعًا بمرحلة ما قبل العام .2003
ً
م ـثــا ،ع ــزت الـ ــدوري ،زعـيــم ح ــزب البعث
ال ـع ــراق ــي الـ ــذي م ــات ق ـبــل أي ـ ــام ،ك ــان ِمــن

كاريكاتير

أكـثــر األشـخــاص إث ــارة للمزحة والنكتة
في الـبــاد .وبعد ذلــك ،يعد ثاني رؤســاء
وزراء ما بعد  ،2003إبراهيم الجعفري،
األك ـ ـثـ ــر م ـ ـثـ ــارا ل ـل ـس ـخ ــري ــة فـ ــي أوسـ ـ ــاط
امل ـش ـت ـغ ـل ــن ب ــال ـن ـك ـت ــة ،ك ـت ــاب ــا كـ ــانـ ــوا أم
فنانني أم غير مشتغلني بالعمل الثقافي.
خطاباته املقعرة سياسيًا ،وكأنها ألغاز
ٌ
مــن الكلمات أو مجهول غير مفهوم من
األف ـكــار ،هــي األكـثــر إث ــارة للنكتة واملــرح
السياسي منذ تأسيس الدولة العراقية.
س ـج ــل م ـص ـط ـفــى الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،فـ ــي ف ـتــرة
ق ـ ـيـ ــاسـ ـيـ ــة ،اسـ ـ ـم ـ ــه فـ ـ ــي تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ال ـن ـك ـت ــة
الـسـيــاسـيــة ف ــي الـ ـع ــراق .رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
املـ ـ ـح ـ ــاط بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن م ـ ــن األوس ـ ـ ـ ــاط
الـصـحــافـيــة والـثـقــافـيــة أكـثــر مـمــا حصل
مـ ــع ٌ أي ح ــاك ــم عـ ــراقـ ــي ،واملـ ـفـ ـت ــرض أن ــه
عارف بشؤون الكالم وطريقته ،كونه ّ
مر
ّ
يتصرف بطريقة
بتجربة عمل صحافي،
عــاجــزة تمامًا عــن إيـجــاد خـطــاب ُ
قنع،
م
ِ
ٍ
أو على األق ــل ينطوي على رؤي ــةٍ ج ـ ّ
ـادة.
وهــو فــي فـتــرة قياسية يفقد التعاطف،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه ب ــن ال ـقــائــل الــذيــن
حـصـلــوا عـلـيــه بـحـكــم الـ ـظ ــروف ،وبحكم
إيمان كثيرين بأنه وجه غير موال لوالية
الـفـقـيــه اإليــران ـيــة .وق ــد ت ـحـ ّـول التعاطف
ل ــدى شــري ـحــة غ ـيــر ص ـغ ـيــرة إل ــى شـفـقــة،
ـام ب ــامل ـح ــاب ــاة أو
ول ـ ــدى أخ ـ ــرى إلـ ــى اتـ ـه ـ ٍ
الخوف أو فقدان الجدارة.
ّ
ٌ
محطات
غير أن للكاظمي وجهًا آخر .هناك
في مساره تستدعي التعامل معه بما هو

ٌ
شخص لم يكن أبدًا
أكثر ِمن االستسهال.
ّ
مثار اهتمام سياسي ،ظل حضوره باهتًا
حـتــى فــي أكـثــر األوقـ ــات ب ــروزًا وظ ـهــورًا،
ْ
وفجأة استطاع أن يصبح رئيس جهاز
املخابرات .بدون تاريخ أمني ،وبال مكانة
في الصفوف املتقدمة للقوى السياسية
النافذة ،نجح في استثمار عالقته ببرهم
ص ــال ــح ومـ ـص ــاه ــرت ــه أح ـ ــد ش ـخ ـص ـيــات
حــزب الــدعــوة االقـتـصــاديــة ،وعـمـ ِـل أخــوه
م ـس ـت ـش ــارًا ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة األس ـب ــق،
حيدر العبادي ،قافزًا من كونه صحافيًا
إل ــى رئــاســة أح ــد أك ـثــر األج ـه ــزة األمـنـيــة
ح ـســاس ـيــة .لـ ــذا ،ه ـن ــاك م ــا ه ــو أب ـع ــد من
كونه مـجـ ّـرد مثير للسخرية أو الشفقة.
ثــم أص ـبــح ،فــي لحظة عــراقـيــة منتفضة،
رئ ـي ـســا ل ـ ـلـ ــوزراء .امل ـف ــارق ــة أن ــه أف ـل ــح في
إق ـنــاع حـلـفــاء ّ ط ـهــران فــي ب ـغــداد بدعمه،
م ــع أن ــه مـصــنــف عـلــى حـلـفــاء واشـن ـطــن.
وأك ـثــر ِم ــن ذل ــك ،زعـيــم الـحـشــد الشعبي،
هادي العامري ،كان أحد ّ
عرابي تسميته
ٌ ّ
صحيح أن التوقيت بدا معقدًا
للمنصب.
ً
وأعـ ـط ــاه درجـ ـ ــة م ــن امل ـق ـبــول ـيــة ،ل ــم يكن
ليحظى بها لــوال ذلــك ،بفعل املظاهرات،
وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا مل ـ ـ ـخـ ـ ــاوف ح ـ ـل ـ ـفـ ــاء إي ـ ـ ـ ـ ــران ِمـ ــن
مرشحني ،أمثال عدنان الزرفي ،لرئاسة
ّ
الحكومة ،إال أن هذا ال يمنع النظر بكثير
من التأمل إلى مسار الكاظمي ،الصاعد
بسرعة كبيرة إلى أعلى املناصب.
وخ ــال حــوالــي ستة شـهــور مــن رئاسته
الحكومة ،إلى جانب ما أظهر ِمن ضعف

فهد

زار وزير الخارجية األميركي ،مايك بومبيو،
إس ــرائ ـي ــل ،ف ــي األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،ولعلها
تكون زيارته األخيرة لها قبل رحيل إدارة
الرئيس دونالد ترامب .لذا لم ّ
يفوت الفرصة
ّ
ويقدم إلسرائيل
كي يضع بصمته عليها،
ما لم ّ
يقدمه أي وزير خارجية أميركي قبله.
فقد زار بومبيو مستوطنة شاعر بنيامني
في الضفة الغربية ،ومصنعا إلنتاج النبيذ
فيها ،في سابقة هي األولــى من نوعها في
تــاريــخ ال ـص ــراع اإلســرائ ـي ـلــي الفلسطيني،
وكذلك في تاريخ العالقة بني واشنطن وتل
أب ـيــب ،فـلــم يـقــم أي وزي ــر خــارجـيــة أميركي
مــن قبل بــزيــارة املستوطنات اإلسرائيلية.
كذلك زار بومبيو هضبة الجوالن املحتلة،
وهــي أيضا الــزيــارة األولــى لوزير خارجية
أمـيــركــي للهضبة املحتلة مـنــذ ع ــام .1967
ولــم تتوقف هــدايــا بومبيو إلسرائيل عند
هذه الزيارات ،بل طالب بومبيو بالتعامل
ُ
مع السلع والبضائع التي تنتج في الضفة
الـغــربـيــة بــاعـتـبــارهــا منتجات إسرائيلية،
وطالب بوضع شعار ُ
«صنع في إسرائيل»
عليها ،في انتهاك غير مسبوق ،ليس فقط
للقانون الــدولــي الــذي يعتبر املستوطنات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة غ ـي ــر ش ــرع ـي ــة ،ول ـك ــن أي ـضــا
ل ـقــرارات اإلدارات األمـيــركـيــة السابقة التي
رفـضــت األم ــر ،واعـتـبــرتــه انتهاكًا للقانون
ال ــدول ــي .األك ـث ــر مـنــذ ذلـ ــك ،إعـ ــان بومبيو
امل ـث ـي ــر ل ـل ـج ــدل ب ــاع ـت ـب ــار ح ــرك ــة م ـقــاط ـعــة
إسرائيل ( )BDSمعادية للسامية ،وذلك من
أجل وقف نشاطها ودعمها الدولي املتزايد.
واق ــع األم ــر أن مــا قـ ّـدمــه بومبيو إلسرائيل
ليس فقط خالل زيارته هذه لها ،ولكنه ،منذ
توليه وزارة الخارجية األميركية قبل أكثر
من عامني ونصف العام ،يتجاوز دوره وزير
خارجية أجنبيا ،إلى الدرجة التي يمكن أن
نعتبره وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي
ولـ ـي ــس أمـ ـي ــرك ــا ،ف ــال ــرج ــل يـ ـب ــدو حــريـصــا
ع ـلــى تـحـقـيــق م ـصــالــح ت ــل أب ـي ــب أك ـث ــر من
ُ
مصالح بــاده .وال تنسى زياراته املكوكية
خ ــال الـشـهــور الـثــاثــة املــاضـيــة للتعجيل
بالتطبيع بــن إســرائـيــل وكــل مــن اإلم ــارات
والبحرين والسودان .وهو ما يثير السؤال:
ملـ ــاذا يـفـعــل بــومـبـيــو ه ــذا ك ـلــه؟ وه ــل األم ــر
يحمل دالالت عقائدية أم سياسية؟ وهو
ً
ســؤال يدفع إلــى التنقيب قليال فــي تاريخ
بومبيو ،فالرجل إنجيلي متدين ،ينتمي
لـتـيــار املسيحية الصهيونية ال ــذي يؤمن
ب ـض ــرورة دع ــم إســرائ ـيــل م ــن أج ــل تحقيق
النبوءة الدينية (أرمـجـيــدون) .وقــد اعتبر،
فــي ح ــوار ل ــه ،فــي إح ــدى زي ــارات ــه إســرائـيــل

عــام  ،2019أن تــرامــب هــو مبعوث العناية
اإللهية من أجــل حماية إسرائيل ودعمها!
وال يتوقف بومبيو عن استحضار عقيدته
مناسبات كثيرة ،بما
والتزامه الديني في
ٍ
فيها نشاطه السياسي والدبلوماسي .بل
يعتبر ذلــك مصدر فخر واعـتــزاز .وقــد قال،
فــي أح ــد ال ـح ــوارات مــع صحيفة نـيــويــورك
تــاي ـمــز ،إن اإلن ـج ـيــل يـخـبــره بـكــل م ــا يجب
فـعـلــه .وع ـلــى عـكــس مــا ي ـقــول بـعـضـهــم عن
علمانية الـسـيــاســة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة،
يؤكد سلوك بومبيو ،وتصريحاته املختلفة
فيما يتعلق بدور الدين وتأثيره في قراراته
وس ـيــاســاتــه ،ع ـكــس ذلـ ــك .أم ــا ال ــاف ــت فهو
تعصب بومبيو وكراهيته تجاه املسلمني،
خـصــوصــا مسلمي أمـيــركــا والتشكيك في
والئهم للبالد.
وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ي ـس ـت ـخ ــدم ب ــوم ـب ـي ــو إي ـم ــان ــه
املسيحي ،ودعمه الالمحدود إلسرائيل ،من
أجــل إرضــاء القاعدة اإلنجيلية األميركية،
وهــي قــاعــدة تصويتية مهمة ألي شخص
يـطـمــح إل ــى ال ــوص ــول إل ــى الـبـيــت األب ـيــض.
وقــد ّ
صوتت بكثافة لترامب في انتخابات
ع ــام ــي  2016و .2020وه ـ ــذا تـ ـح ــديـ ـدًا مــا
تقارير
يسعى إليه بومبيو ،حيث تتحدث ّ
إخ ـب ــاري ــة ع ــدي ــدة ع ــن رغ ـب ـتــه ف ــي ال ـتــرشــح
لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة فــي ع ــام  2024عن
الحزب الجمهوري .وهو يــدرك جيدًا أنه ال
يمكن الحصول على دعم القاعدة املسيحية
اإلنجيلية من دون إظهار دعمه الالمحدود
إلس ــرائـ ـي ــل ،ولـ ــو ع ـل ــى ح ـس ــاب ل ـي ــس فـقــط
الفلسطينيني ،ولكن على حساب مصالح
أميركا ،وهذا هو األخطر.
وحقيقة األم ــر ،لــم يـحــدث أن تـصـ ّـرف وزيــر
ّ
يتصرف
خارجية أميركي بالطريقة التي
ب ـهــا بــومـبـيــو ت ـجــاه إس ــرائ ـي ــل ،فــالــرجــل ال
يـخـفــي إع ـجــابــه ودع ـمــه ل ـهــا .بــل ال يخجل
مـ ــن أن ي ـخ ـل ــط ال ــديـ ـن ــي ب ــال ـس ـي ــاس ــي فــي
تصريحاته وأنشطته الدبلوماسية .وعلى
ما يبدو ،كان تعيني ترامب باألساس لهذا
الـسـبــب ،فـتــرامــب ال يـتــوقــف عــن اسـتـخــدام
كـ ــل األسـ ــال ـ ـيـ ــب مـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ّ
املتشدد
دعــم اإلنجيليني والـيـمــن الــديـنــي
ف ــي أم ـيــركــا .أم ــا امل ــده ــش فـهــو دع ــم ه ــؤالء
لترامب ،على الرغم من سلوكه الشخصي
املشني ،سواء مغامراته النسوية أو أكاذيبه
السياسية أو ف ـســاده املــالــي واالقـتـصــادي
وت ـهـ ّـربــه ال ـضــري ـبــي .ل ــذا إذا ح ــدث ووص ــل
بومبيو إلــى السلطة ،في  2024أو بعدها،
فـ ـس ــوف نـ ـك ــون أم ـ ــام ن ـك ـبــة ج ــدي ــدة أس ــوأ
بـ ـم ــراح ــل م ــن ن ـك ـبــة ت ــرام ــب وك ـ ــوارث ـ ــه فــي
السنوات األربع املاضية.
(كاتب وأكاديمي مصري)

حسام كنفاني

سجل مصطفى
الكاظمي ،في
فترة قياسية ،اسمه
في تاريخ النكتة
السياسية في العراق

أو إث ـ ـ ــارة ل ـل ـت ـه ـكــم ،ي ـظ ـهــر أيـ ـض ــا رغ ـبــة
صريحة باملحافظة على العالقات الالزمة
لـلـبـقــاء ف ــي واج ـه ــة امل ـش ـهــد ،وال ـح ـصــول
على فرص العودة إليه عبر االنتخابات،
أو عـبــر الـتـحــالـفــات املستقبلية .بمعنى
آخــر ،جــاء الضعف الــذي أب ــداه الكاظمي
جـ ـ ـ ّـراء م ـحــاول ـتــه ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى املـســافــة
ال ـضــروريــة لحماية مستقبله سياسيا
ُ
ال ي ــري ــد خـ ـس ــارة ك ـ ـ َـرات ـ ــه ،وي ــري ــد إب ـق ــاء
قدميه في أكثر ِمن مكان .وبتعبير ثالث،
ل ـي ــس هـ ــدف ال ـك ــاظ ـم ــي ت ـس ـي ـيــر ال ـح ـيــاة
االجتماعية والسياسية بما ينسجم مع
مرحلة ما بعد الحركة االحتجاجية منذ
أكتوبر /تشرين األول من العام املاضي.

لميس أندوني

ماذا تريد اإلمارات من تونس؟
سمير حمدي

مـ ـ ّـرة أخـ ــرى ،تـتـخــذ اإلمـ ـ ــارات قـ ــرارا بمنع
الـتــأشـيــرات عــن التونسيني .وعـلــى الرغم
م ـ ــن أن الـ ـجـ ـه ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة
تجاهلت التعليق على الخبر ،إال أن رئيس
لجنة النقل الجوي في الجامعة التونسية
لوكاالت األسفار أفاد ،في تصريح لوسائل
إعـ ــام مـحـلـيــة ،ب ــأن اإلم ـ ــارات ق ـ ـ ّـررت منع
التأشيرة عن فئة واسعة من التونسيني،
واوضـ ــح أن ال ـق ــرار يستثني التونسيني
املقيمني في اإلمارات والذين يتجاوز عمر
الواحد منهم الستني عاما.
ليس في قرار أبوظبي هذا أدنى مفاجأة،
فـقــد اع ـتــاد الـنـظــام الـسـيــاســي هـنــاك على
اتخاذ مواقف مماثلة تستهدف املواطنني
التونسيني منذ سنة  2011وسقوط نظام
زيـ ــن ال ـع ــاب ــدي ــن ب ــن ع ـل ــي .وت ــرت ـب ــط هــذه
املــواقــف عــادة بــأحــداث سياسية تونسية
تثير حفيظة السلطات اإلمــارات ـيــة ،على
الرغم من أن ال احد يستهدف اإلمارات في
السياسة الرسمية التونسية .ففي سنة
 2011وبـعــد انـتـخــابــات أكـتــوبــر /تشرين
األول م ــن ذلـ ــك الـ ـع ــام ،اتـ ـخ ــذت اإلمـ ـ ــارات
إجراءات مماثلة ضمن ما اعتبره بعضهم
ٍ
رف ـض ــا إم ــارات ـي ــا مل ـخــرجــات االن ـت ـخــابــات
ال ـت ــون ـس ـي ــة الـ ـت ــي أف ـ ـ ـ ــرزت صـ ـع ــود ق ــوى
سياسية ،مثل حــركــة النهضة ،ووصــول
امل ـن ـصــف املـ ــرزوقـ ــي إلـ ــى م ـن ـصــب رئــاســة
الجمهورية .فقد جعل النظام اإلمــاراتــي
مــن نفسه خصما للثورة التونسية منذ
بداية فعالياتها ،عبر التغطيات اإلعالمية
ـوع مــن القطيعة
املـنـحــازة ،وص ــوال إلــى ن ـ ٍ
السياسية من طرف واحد ،ورفض تقديم
أدنى دعم مالي أو اقتصادي لتونس.
ت ـت ــراف ــق امل ــواق ــف اإلم ــاراتـ ـي ــة ذات امل ــزاج
املتقلب من املشهد التونسي في كل مرة
م ــع تــوج ـهــات ـهــا ال ـس ــاع ـي ــة إلـ ــى إخ ـض ــاع
تــونــس ،وإدخــال ـهــا ضـمــن حـظـيــرة ال ــدول
التابعة لـهــا ،وبشكل فــج يثير السخرية
أحـيــانــا ،واالشـمـئــزاز أحيانا أخ ــرى .فإثر
ان ـت ـخــابــات س ـنــة  ،2014ك ــان ــت اإلمـ ـ ــارات

أبـدًا هو لم يتصرف بموجب كونه وليد
منتفضة ،إنما انتهج ما يعاكسها،
لحظةٍ
ِ
ِّ
مسوفا وال مباليا الوعود ،ال يختلف في
هذا وذلك عن سلفه عادل عبد املهدي .ما
يربو إليه الحصول على جواز عبور بني
كبار العملية السياسية في مستقبلها،
وتحديدًا في االنتخابات.
ومـ ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،ال ـ ــرج ـ ــل ،نـ ــوعـ ــا م ــا،
نسخة عن رئيس الــوزراء األسبق ،حيدر
ال ـع ـب ــادي ،وت ـحــدي ـدًا ع ــام  ،2015عندما
أراد االستفادة ِمن الحركة االحتجاجية
ذلـ ـ ــك ال ـ ـع ـ ــام ،ف ـ ـقـ ـ ّـدم مـ ــا ُعـ ــرفـ ــت ب ـحــزمــة
اإلص ــاح ــات ،لـكـنــه لــم يــذهــب إل ــى أبـعــد.
ّ
يتطور الكاظمي تطورًا يشبه
وأيضا لم
زم ــن ال ـحــركــة االح ـت ـجــاج ـيــة األق ـ ــوى في
تاريخ العراق .بل املستشارون املحيطون
بــه ،وبعضهم ممن ُيـ َـعــدون متنورين أو
مدافعني عن التحوالت الضرورية بعيدًا
عن سياسة القمع والتسويف والفساد،
ي ـ ـكـ ـ ّـررون األن ـ ـسـ ــاق ن ـف ـس ـهــا ِمـ ــن خ ـطــاب
السلف .خطاب تخوين واتـهــام وإشــارة
بالبطش محاطة بمكياج النيات الحسنة
ما يزال سائدًا.
ل ـقــد اعـ ـت ــدت اآلل ـ ــة ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـيــة
التابعة للحكومة ،بعد وصول الكاظمي
إل ــى رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـلــى املـتـظــاهــريــن
ّ
مــرارا ،على الرغم من أن زخم املظاهرات
مستويات متدنية
في عهده تراجع إلــى
ٍ
جدا عما كانت عليه زمن سلفه .وجديد
االع ـتــداءات فــي الــذكــرى السنوية األولــى

ل ـل ـم ــوج ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن حـ ــركـ ــة ت ـشــريــن
االحتجاجية .أزيلت ُ الخيام ،وفي بعض
املدن ،مثل البصرة ،فتحت الطرق املغلقة
بقوة لم يفلح في استخدامها َمن سبقه.
هي النرجسية نفسها التي طبعت سادة
امل ـن ـط ـق ــة الـ ـخـ ـض ــراء فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد جــاع ـلــة
إيــاهــم عــاجــزيــن عــن فـهــم ال ـنــاس ،الــوعــي
التعامل باحترام مع شعبهم
بمجتمعهم،
ِ
 ..لم يمتلك أي من السياسيني العراقيني،
ْ
عيني ،تنظر إحداهما
عقودا من السنني،

إلى الشركاء أو املعارضني ،واألخرى إلى
املـجـتـمــع .كــانـتــا مــوجـهـتــن إل ــى الـخــارج
ِمـ ـ ــن ج ـه ــة وإل ـ ـ ــى ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ش ــرك ــاء
ومعارضني ،من جهة أخــرى .أما الشارع
ف ـم ـن ـسـ ٌّـي ،ح ـتــى ل ــو ك ــان ه ـنــاك ص ـنــدوق
اق ـتــراع أو انتفاضة .والـسـبــب األســاســي
أنهم ال يحترمون مجتمعهم ،مهما تغنوا
بشعبهم .هؤالء يحتقرون العراقيني في
ذروة انتفاضة العراقيني.
امتلك مصطفى الكاظمي فرصة جبارة
ليستثمر لحظته ،مــا دام أعـطــى لنفسه
ْ
الحق بــأن يكون فــي واجـهــة املشهد ،من
ّ
دون رغبة بإرضاء الجميع كبائع يسوق
بـضــاعــة بــاتــت ُم ــزج ــاة .ال ـفــرصــة تمثلت
بــالــذهــاب بـعـيـدًا فــي اح ـت ــرام ش ـعـ ٍـب قـ ّـدم
ْ
مـئــات األضــاحــي مــن أج ــل التغيير ،وأن
ي ـكــون ص ــورة ع ـنــه ،ال أن يـصـبــح مـجـ ّـرد
امـتــداد لـعـ ّـر َابـ ْـيــه :حـيــدر الـعـبــادي وبرهم
صالح.
(كاتب وإعالمي عراقي)

السلطة الفلسطينية
والنصر المهزوم

عن بومبيو الصهيوني
خليل العناني

لم تكن هناك مصالحة

كاظم الغيظ في سبيل االنتخابات

باسل طلوزي

ت ــراه ــن ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس الـ ــراحـ ــل ال ـبــاجــي
قائد السبسي ،وتصورت أن في وسعها
ال ـت ــاع ــب ب ــه وب ـتــوج ـهــاتــه .ول ـه ــذا كــانــت
صدمة صانع القرار اإلماراتي ّ
حادة ،كما
عبرت عنها فــي حينها وجــوه قريبة من
دائــرة ولي عهد أبوظبي ،محمد بن زايد،
عندما اخـتــار السبسي سياسة التوافق
ونـهــج التعايش السياسي ،عبر تشكيل
ت ـح ــال ــف ح ـك ــوم ــي واسـ ـ ـ ــع ،ك ــان ــت حــركــة
الـنـهـضــة م ــن امل ـشــاركــن ف ـيــه ،وه ــو األم ــر
الذي أدى إلى اندالع أزمة دبلوماسية بني
البلدين ،بعد قرارات مفاجئة سنتي 2015
و ،2016بمنع التونسيني مــن السفر إلى
اإلم ــارات ،وصــوال إلــى الـقــرار الـصــادر في
شهر ديسمبر /كانون األول  ،2017بعدم
منح الـتــأشـيــرة للتونسيات تـحــديــدا ،ما
أثار حينها موجة من التنديد في الشارع
التونسي.
هـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ،جـ ـ ــاء ق ـ ـ ــرار اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ب ـعــدم
م ـنــح ت ــأش ـي ــرات ال ـس ـفــر لـلـتــونـسـيــن يــوم
 17ن ــوف ـم ـب ــر /ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي،
أي م ـبــاشــرة بـعــد ان ـت ـهــاء زيـ ــارة الــرئـيــس
التونسي ،قيس سعيد ،إلــى قطر ،والتي
تــواصـلــت ثــاثــة أي ــام ،مــا يعني أن الـقــرار
رد فعل إماراتي على الزيارة .وعلى الرغم
من أن جهات قريبة من رئاسة الجمهورية
حاولت التخفيف من وقع القرار ،إال أن أي
متابع موضوعي يــدرك الصلة املباشرة
بينه وبني زيارة الرئيس الدوحة.
ويظل الـســؤال دائـمــا :مــاذا تريد اإلمــارات
من تونس؟ ال تتطلب اإلجابة عن السؤال
فلسفة سياسية ،وال مقاربة فكرية ،فنحن
لسنا بـصــدد الـحــديــث عــن سـيــاســة دولــة
عظمى ذات مؤسسات ،وإنما يتعلق األمر
ب ــدول ــة اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـت ــي تـخـضــع لـ ـق ــرارات
مزاجية ُيصدرها صاحب السلطة .ومن
جــانــب آخ ــر ،اخ ـت ــارت اإلم ـ ــارات االنـحـيــاز
لـلـقــوى امل ـضــادة لـلـثــورات الـعــربـيــة ،وهــي
تعتبر تونس أساس «الخطيئة العربية»
امل ـت ـم ـث ـلــة فـ ــي امل ـط ــال ـب ــة بــالــدي ـم ـقــراط ـيــة
ّ
والتعددية السياسية ،وهذه في
والحرية
أعراف دول االستبداد العربي بدع ال يمكن

الذين تدعمهم
ّ
يتمكنوا
اإلمارات لن
من حكم تونس
مهما فعلوا

ال ـس ـكــوت عـلـيـهــا .وم ــن ه ـن ــا ،ك ــان الـعـمــل
اإلماراتي على إفشال املسار الديمقراطي
ال ـتــون ـســي ،مـثـلـمــا فـعـلــت ف ــي لـيـبـيــا عبر
دعـ ــم م ـل ـي ـش ـيــات ال ـ ـلـ ــواء املـ ـتـ ـم ـ ّـرد خـلـيـفــة
ح ـف ـتــر ،وب ــدع ــم االنـ ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري في
مصر .ولكنها تشعر بالفشل إزاء املشهد
الـتــونـســي ،حـيــث امل ـســار الــديـمـقــراطــي ما
يـ ــزال قــائ ـمــا ،وامل ــواط ــن ه ــو الـ ــذي يختار
مــن يحكمه .وبالنظر إلــى فشل األسلوب
املفضل لدى النظام اإلماراتي الذي يعتمد
ال ــدف ــع إلـ ــى ال ـف ــوض ــى ،وص ـ ــوال إلـ ــى قلب
النظام السياسي ،انتقلت استراتيجيتها
املعلنة في تونس إلــى محاولة استخدام
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ذاتـ ـه ــا ل ــان ـق ــاب عـلـيـهــا،
عبر تمويل أح ــزاب سياسية وجمعيات
وقـ ـن ــوات إع ــام ـي ــة ت ـس ـعــى إلـ ــى تـقــويــض
املشهد الديمقراطي التونسي.
م ــا يـجـهـلــه ص ــان ــع الـ ـق ــرار اإلمـ ــاراتـ ــي أن
الــديـمـقــراطـيــة فــي تــونــس أصـبـحــت أكثر
ً
قدرة على التأقلم ،وأن الذين تدعمهم لن
ّ
يتمكنوا من حكم البلد مهما فعلوا ،ألن
النظام السياسي واالنتخابي التونسي
والـبـنـيــة الــدس ـتــوريــة ال ـقــائــم عـلـيـهــا هي
ـرف من
مــن التعقيد ،بحيث تمنع أي ط ـ ٍ
الـتـغــول السياسي ،أو مــن االن ـقــاب على
الـنـظــام الـجـمـهــوري ال ــذي يـتـ ّ
ـأســس على
الحرية والتعددية.
(كاتب تونسي)
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ي ـت ـج ــاوز إع ـ ــان ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ال ـن ـصــر ،ب ـعــد إع ــادت ـه ــا «الـ ـع ــاق ــات» مع
القوة اإلسرائيلية املحتلة ،الغرابة ،إلى
حد إهانة املشاعر واالستهانة بالعقول،
ل ـكــن األده ـ ــى ه ــو ع ـمــق ال ــوه ــم الــرسـمــي
الفلسطيني األسير لعملية سالم كاذبة،
على الرغم من النهب اإلسرائيلي املمنهج
لــأراضــي الفلسطينية ،وم ــن استباحة
مـسـتـمــرة لـحـقــوق اإلن ـس ــان الفلسطيني
وكرامته.
مشهد رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد
اشـتـيــه ،وه ــو يـلــوح بــالــرســالــة الرسمية
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ــالـ ـت ــزام دولـ ـ ــة االحـ ـت ــال
َ
باالتفاقيات املوقعة محزن جدا ،وأضاف
فرح وزيــر الشؤون املدنية الفلسطينية،
ع ـض ــو ال ـل ـج ـن ــة امل ــرك ــزي ــة ل ـح ــرك ــة ف ـتــح،
حسني الشيخ« ،باالنتصار» الفلسطيني
سوريالية غير قابلة للتصديق .ال أشكك
ه ـنــا بـصــدقـيــة س ـع ــادة ك ــل مـنـهـمــا ،لكن
عـمــق الــوهــم يـجـعــل ذل ــك كـلــه مــرعـبــا في
أبعاده وتداعياته.
م ـصــدر االح ـت ـف ــال امل ـع ـلــن اع ـت ـقــاد يـســود
قيادات فلسطينية عليا أن «صفقة القرن»
التي وضعها الرئيس األميركي ،دونالد
تــرامــب ،لتصفية القضية الفلسطينية،
اخ ـت ـف ــت مـ ــن ال ـ ــوج ـ ــود ،وأن ـ ـ ــه تـ ــم سـحــب
خطة ضم أجــزاء من الضفة الغربية إلى
إسرائيل ،وكذا التزام الرسالة اإلسرائيلية
ب ــاالتـ ـف ــاق ــات امل ــوقـ ـع ــة ،وي ـس ـم ــي ال ــوزي ــر
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـســابــق ،غ ـســان الـخـطـيــب،
هذه األمور الثالثة أسبابا ظاهرة لعودة
الـسـلـطــة إل ــى ال ـعــاقــات واالتـ ـص ــاالت مع
إســرائ ـيــل ،وإن كــانــت غـيــر دقـيـقــة أو غير
واقـعـيــة .ولـكــن سـيــاق الـتـفــاؤل املـبــالــغ به
ه ــو ف ــوز امل ــرش ــح الــدي ـم ـقــراطــي جــوزيــف
بايدن برئاسة الواليات املتحدة ،وانتهاء
عهد تــرامــب ،وال شــك أن هــذا يخفف من
الـ ـضـ ـغ ــوط ع ـل ــى ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
ول ـ ـ ــو مـ ــؤق ـ ـتـ ــا ،م ـ ــع اح ـ ـت ـ ـمـ ــال اس ـت ـئ ـن ــاف
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة دع ـم ـهــا امل ــال ــي وكــالــة
غ ــوث وتـشـغـيــل الــاجـئــن الفلسطينيني
«أون ـ ــروا» وإعــادت ـهــا فـتــح مكتب منظمة
ال ـت ـح ــري ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ف ــي واش ـن ـط ــن،
وهـ ـ ــي رسـ ــالـ ــة م ـه ـم ــة إلـ ـ ــى ال ـك ــون ـغ ــرس،
ولكنها ال تصل إلى تأييد حقوق الشعب
الفلسطيني أو استقالله.
عودة أميركا إلى سياستها «التقليدية»
فـ ــي ع ـه ــد ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ـخ ــب ،ج ــوزي ــف
بـ ــايـ ــدن ،لـ ــن ت ـج ـع ـل ـهــا ص ــدي ـق ــة لـلـشـعــب
الفلسطيني ،فاالنحياز األميركي السافر
للمشروع الصهيوني لــم يـبــدأ فــي عهد
تـ ــرامـ ــب ،ولـ ــن ي ـن ـت ـهــي ف ــي ع ـه ــد ب ــاي ــدن،
وخصوصا أن األخير ســوف يبني على
اتفاقيات التطبيع بني إسرائيل وكل من
اإلمارات والبحرين ،وعلى كل االتفاقيات
وال ـتــرت ـي ـبــات م ــع دول عــرب ـيــة ،م ــا يبقي
الفلسطينيني في عزلةٍ خاصة ،بعد تبني
الــدول ـتــن املــذكــورتــن ال ــرواي ــة الرسمية
اإلسرائيلية ،بشكل غير مسبوق في ٍّ
أي
مــن أش ـكــال التطبيع املــدانــة بــن أنظمة
عربية وإسرائيل.
نعم ،عانت السلطة الفلسطينية من أزمة
مالية خانقة منذ إعالنها في مايو /أيار
املــاضــي وقـفـهــا الـتـنـسـيــق مــع إســرائـيــل،
احتجاجًا على خطة ضم أجزاء من الضفة
الـغــربـيــة إل ــى دول ــة االح ـت ــال ال ـتــي ّ
ردت
بحجز تحويل ما تصادره من ضرائب

شـهــريــا إل ــى الـحـكــومــة الفلسطينية ،ما
جـعــل األخ ـي ــرة تـضـطـ ّـر إل ــى خـصــم %50
من رواتــب كــوادر السلطة ومؤسساتها،
ّ
إضــافــة ال ــى أن االتـفــاقـيــات ،كـمــا يــذكــرنــا
غسان الخطيب ،تسمح باحتجاز األموال
ستة أشهر ،أي إلى نهاية شهر نوفمبر/
تـشــريــن الـثــانــي الـحــالــي ،وبـعــد ذل ــك يتم
وضـعـهــا فــي ح ـســاب إســرائـيـلــي خــاص،
يجعل عملية استعادتها طويلة وبالغة
التعقيد.
من دون التقليل من األزمة املالية وخوف
الـسـلـطــة م ــن ان ـه ـيــار ك ــام ــل ،وم ــن ضيق
الفلسطينيني الـشــديــد ،إذا كــان هــذا هو
السبب الحقيقي ،ملاذا لم تتشاور السلطة
م ــع ال ـق ـي ــادات وال ـخ ـب ــراء الفلسطينيني،
وملاذا اتخذت قرارها من دون علم حركة
فتح والـفـصــائــل الفلسطينية؟ ومل ــاذا لم
ي ـخ ـطــر ب ـب ــال ال ــرئ ـي ــس م ـح ـم ــود ع ـبــاس
أن ي ـ ـصـ ــارح ،هـ ــو أو رئـ ـي ــس ح ـكــوم ـتــه،
الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ب ــالـ ـخـ ـي ــارات أو
الـسـيـنــاريــوهــات املحتملة؟ ف ـقــرار إع ــادة
الـتـنـسـيــق ك ــان امل ـف ــروض أن ي ـكــون فعال
مقاوما ،وليس تكتيكا مدروسا لخدمة
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ول ـيــس ان ـت ـظــارا
لنتائج االنتخابات األميركية؟ كل الدول
تعمل لتهيئة نفسها لنتائج االنتخابات
الــرئــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة ،ول ـكــن ذل ــك يـكــون
ف ــي خــدمــة ت ـصــور اس ـتــرات ـي ـجــي ،ولـيــس
في إطار تجديد الــدور الوظيفي ألنظمة
مهزومة .وليست هذه األسئلة من قبيل
السذاجة ،لكن الخطوات اإلسرائيلية التي
سـمــح بـهــا تــرامــب ،مــن اع ـتــراف بالقدس
عاصمة إسرائيل ،واعتبار املستوطنات
قانونية وشــرعـيــة فــي قــامــوس السيادة
األمـيــركـيــة ،أسـســت لــواقــع جــديــد يحتاج
رؤية ثاقبة ،فالوصع الحالي خطر حتى
على السلطة الفلسطينية التي ال تهتم إال
باستمرارها وضمان دورها الوظيفي.
ف ــي ظ ــل اس ـت ـمــرار امل ـش ــروع الـصـهـيــونــي
ال بــد أن ينتهي دور الـسـلـطــة ،وتــرامــب
أع ـط ــى ق ــوة هــائ ـلــة لـلـيـمــن اإلســرائ ـي ـلــي
املـ ـتـ ـط ـ ّـرف فـ ــي ح ـل ــف غ ـي ــر م ـس ـب ــوق فــي
ش ــراس ـت ــه ب ــن إدارة أم ـي ــرك ـي ــة يـمـيـنـيــة
وال ـي ـمــن ال ـص ـه ـيــونــي .ك ـمــا أن الــرئـيــس
امل ـن ـت ـخــب ،ب ــاي ــدن ،ال ي ـع ــارض امل ـش ــروع
الـصـهـيــونــي ،وإن ـمــا يــريــد حــا «للعقدة
الفلسطينية» الـتــي تبقى مـصــدرا لعدم
االستقرار .وتجعل االتفاقيات التطبيعية
العربية اإلسرائيلية املتسارعة العامل
الفلسطيني أقـ ّـل تــأثـيــرا ،إال إذا ّ
تمسكت
ال ـق ـي ــادة الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ــال ـت ــزام حقيقي
بالحقوق الفلسطينية ،ألن ذلك يضعف
ص ـمــود الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،ويـســاهــم
ف ـ ــي إضـ ـ ـع ـ ــاف الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ــوج ـ ــدان
العربي .ولذلك ،فإن االحتفالية الرسمية
الفلسطينية غـيــر املـفـهــومــة بــرســالــة من
مسؤول إسرائيلي تبعث رسالة سلبية،
ّ
ضارة ،إلى الشعوب العربية والعالم،
بل
خـصــوصــا إذا ص ـ َـح ال ـحــديــث عــن إع ــادة
الـسـفـيــريــن الفلسطينيني إل ــى اإلمـ ــارات
والـ ـبـ ـح ــري ــن ،وت ــالـ ـي ــا إل ـ ــى أي دول ـ ـ ــة قــد
تـلـتـحــق بـهـمــا .كـمــا أن ه ــذه االحـتـفــالـيــة
ت ـع ـطــي ان ـط ـبــاعــا بـ ــأن ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن قد
طارت ،وأن خطة ضم الضفة لم تعد على
الطاولة ،األمر الذي يضلل كل مناصري
القضية الفلسطينية ،فإسرائيل ماضية
ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ــق ج ـ ـ ــزء مـ ـه ــم م ـ ــن ال ـص ـف ـق ــة،
ب ــاسـ ـتـ ـم ــراره ــا فـ ــي م ـ ـصـ ــادرة األراض ـ ـ ــي
وتوسيع املستوطنات ،أي رســم خريطة

االنحياز األميركي
السافر للمشروع
الصهيوني لم يبدأ
في عهد ترامب،
ولن ينتهي في
عهد بايدن

األجـ ـ ـ ــزاء ال ـت ــي ت ـن ــوي إس ــرائـ ـي ــل ضـمـهــا
ّ
على األرض ،وليس فقط فــي مخططات
املشروع الصهيوني.
بـ ــدأت إس ــرائ ـي ــل ،ف ــي األسـ ـب ــوع املــاضــي،
وخــال إعالنات االنتصار الفلسطينية،
بناء ألفي وحــدة سكنية قرب مستمعرة
عـلــى أراض ــي جـبــل أب ــو غنيم امل ـصــادرة،
ل ـ ـعـ ــزل م ــديـ ـن ــة بـ ـي ــت لـ ـح ــم عـ ــن ال ـ ـقـ ــدس،
وبـ ـن ــاء وح ـ ـ ــدات س ـك ـن ـيــة لـلـمـسـتــوطـنــن
داخــل الـقــدس ،لربطها بــواحــدة مــن أكبر
امل ـس ـت ــوط ـن ــات ت ـم ـه ـي ــدا ل ـع ـم ـل ـيــة ال ـضــم
ال ـت ــي ت ـص ـبــح ،ف ــي ح ــال ــة عـ ــدم تـنـفـيــذهــا
فــي املستقبل القريب ،مــن الحقائق على
األرض ،ولن تعارضها أي إدارة أميركية
مقبلة .عن أي التزام باالتفاقيات املوقعة
تتحدث الرسالة اإلسرائيلية التي أعلنت
ف ـي ـهــا اق ـ ـتـ ــراب ت ـح ــوي ــل أم ـ ـ ــوال امل ـقــاصــة
الفلسطينية إلى السلطة؟ حتى اتفاقيات
أوسلو ومــا تبعها ،وعلى الرغم من كل
مـصــائـبـهــا ،ت ـلــزم ال ـطــرفــن ب ـعــدم اتـخــاذ
إج ـ ــراءات تغير مــن الــوضــع الـقــائــم على
األرض ،وذلك يتضمن مصادرة األراضي
وإقــامــة املستوطنات وإن لم تشر إليها،
لكن إسرائيل منذ عام  1993لم تلتزم إال
ّ
بالجوانب التي تعزز سيطرتها األمنية
ّ
والسياسية ،وتجاهلت أي بنود تحد من
قمعها وبـطـشـهــا ،وم ــن ســرقــة األراض ــي
وت ــدمـ ـي ــر الـ ـبـ ـي ــوت وتـ ـش ــري ــد س ـك ــان ـه ــا،
بغرض تغير الواقع على األرض لصالح
مشروعها.
لــم ت ـحــاول ال ــدول الـعــربـيــة الغنية خــال
األش ـه ــر ال ـس ـتــة املــاض ـيــة ن ـج ــدة الـشـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي ،وه ــي أي ـض ــا م ـلــومــة على
عدم نجدة السودان وأهله ،وذلك ال ّ
يبرر
تطبيع ال ـس ــودان أو مــوقــف الـسـلـطــة ،إال
أن ه ــذه ال ـ ــدول تـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة تــرك
شعوب عربية عرضة لالبتزاز األميركي
– الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ،فـ ـل ــم يـ ـت ــوق ــف تـطـبـيــق
صـفـقــة ال ـق ــرن ،ألن ـهــا فــي الـنـهــايــة صفقة
مـكـمـلــة ل ـل ـم ـشــروع ال ـص ـه ـيــونــي ،وإدارة
بايدن ستبطئ تسارع تصفية القضية
الفلسطينية ،ولن توقفه أو تنهيه .وذلك
يعطي مساحة للتنفس ،وليس للرضوخ
ل ـض ـغــوط أوروب ـ ـيـ ــة وأم ـي ــرك ـي ــة ،بـغــرض
إحياء «عملية السالم» التي شكلت غطاء
لتنفيذ إسرائيل مشروعها االستيطاني.
لتتذكر السلطة أن الشعب الفلسطيني
يبقى الرقم الصعب في املعادلة ،فال يحق
لها املشاركة في إخضاعه وتطويعه ،فما
فعلته أخيرا تدمير للمعنويات ال يغتفر
وال ُينسى.
(كاتبة من األردن)

مع إعالن السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي،
ومن دون مقابل فعلي من قبل دولة االحتالل أو اإلدارة األميركية ،جرى الحديث
أن الضحية األولى لهذه العودة ستكون عملية املصالحة الفلسطينية ،والتي يمكن
القول إنها شهدت خالل الشهور املاضية ،شكليًا على األقل ،خطوات غير مسبوقة
كان هدفها محاولة مواجهة الهجمة على القضية الفلسطينية ،سواء عبر الخطة
األميركية املسماة «صفقة القرن» ،أو التوجه اإلسرائيلي إلى ضم أجزاء من الضفة
الغربية ،أو القطار التطبيعي الــذي تقوده دول عربية ،والــذي يصب مباشرة في
صالح تصفية القضية الفلسطينية.
ً
قد تكون فعال املصالحة ضحية القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية ،والذي ال
يوجد تفسير حقيقي له سوى السعي إلى استعادة أمــوال الضرائب لدفع رواتب
املوظفني وإرسال رسالة مبكرة إلى اإلدارة األميركية بـ«حسن نوايا» السلطة تجاه
إسرائيل .تصريحات عديدة ظهرت بعد القرار من حركة «حماس» وغيرها من
الفصائل ،توحي فعليًا بأن عجلة املصالحة ستتوقف في الفترة املقبلة .لكن السؤال
الذي يجب أن يطرح هنا يتمحور حول مدى الجدية التي كانت تسير بها جهود
املصالحة ،وما إذا كانت الخطوات التي اتخذت ،أو على األقل اللقاءات التي عقدت،
كانت ستؤدي فعليًا إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني.
ال يـحـتــاج األم ــر إل ــى الكثير مــن التفكير لــإجــابــة ،خـصــوصــا بالنسبة ملتابعي
محاوالت إنهاء االنقسام واملمتدة منذ عام  2007إلى اليوم .فكل ما حدث خالل
األشهر املاضية ،والذي بدا أنه يصب في خانة تحقيق املصالحة الفلسطينية ،وكل
ما قيل في هذا اإلطــار بعد العديد من االجتماعات ،كان يوحي بأن هناك تعويمًا
للقضية ،خصوصًا حــن يـجــري الحديث عــن اتـفــاقــات مــن دون اإلش ــارة إلــى أي
تفاصيل حولها .هذا ما حدث أخيرًا في االجتماع الذي عقد في القاهرة بني «فتح»
و«حماس» .فاإلعالن األولي بعد اللقاء األخير جاء مشابهًا إلى حد كبير للبيانات
التي صــدرت سابقًا بعد اجتماعات عقدت أخيرًا ،على غــرار اجتماع إسطنبول.
بعد اجتماع القاهرة ،خرج بيان (لم ينشره موقع «حماس» الرسمي) ،يعلن عن
عدد من النقاط الخالفية ،إال أنه لم يذكر تفاصيل هذه التفاهمات.
تفاهمات حول ٍ
وأصدرت حركتا «فتح» و«حماس» بيانًا مقتضبًا حمل صياغة دبلوماسية تبقي
الباب مفتوحًا الستئناف الحوارات الحقًا ،إذ لم يتم التطرق لطبيعة امللفات التي
جرى التباحث فيها.
مثل هذه البيانات واإلعالنات يمكن إسقاطها على كل اللقاءات التي جرت في الفترة
املاضية ،وهدفت إلى إنهاء االنقسام ،بداية من اجتماع األمناء العامني للفصائل
الفلسطينية ،والــذي عقد فــي سبتمبر/أيلول املــاضــي ،إذ إن هــذا االجتماع وضع
العديد من العناوين الكبيرة لتحقيق هــدف املصالحة وإصــاح منظمة التحرير،
وحدد لذلك سقوفًا زمنية ال تتجاوز خمسة أسابيع ،لكن أيًا منها لم يتحقق حتى
اآلن ،ويبدو أنه لن يتحقق ،أو لم يكن مقدرًا له أن يتحقق منذ البداية.
اليوم ،وبعد القرار األخير للسلطة ،يمكن االستنتاج بأن املصالحة ،كالعادة ،لم تكن
خيارًا حقيقيًا ،بل ورقة مساومة ،تلجأ إليها السلطة في فترات التعثر التفاوضي.
إذ إن السلطة عمدت إلى تحريك ملف املصالحة في فترات كانت تشهد فيها العملية
التفاوضية جمودًا ،أو تعنتًا إسرائيليًا ،ودائمًا ما كان ينتهي هذا التحريك إلى ال
شــيء .ويـبــدو أن األمــر نفسه جــرى حاليًا ،رغــم أن التقديرات كانت تقول عكس
ذلك في ظل التطورات غير املسبوقة التي شهدتها القضية الفلسطينية مع رئاسة
ترامب .لكن قد تكون األمور اختلفت اليوم بالنسبة إلى السلطة مع ترقب وصول
بــايــدن إلــى البيت األبـيــض ،فــاألولــويــة بالنسبة لها جـ ّـس نبض اإلدارة األميركية
َ
الجديدة ،وليبق ملف املصالحة خيارًا جانبيًا.

محاكمات نورمبرغ ...
القوة تحكم العدالة
فاطمة ياسين

عقدت ،في العشرين من نوفمبر /تشرين الثاني عام  1946أولى جلسات محاكمات
نورمبرغ الشهيرة ،والتي خصصت ملجرمي الحرب العاملية الثانية األملان .حوكم في
الجلسات التي امتدت نحو عشرة أشهر 24 ،متهما أملانيًاّ ،
مناصب
ممن تسلموا
ً
عسكرية وسياسية مهمة مــع هتلر .وجهت سلطات االدع ــاء الـعــام ،وكــانــت مؤلفة
مــن وفــود مــن ال ــدول املنتصرة فــي الـحــرب ،اتهامات التآمر وارتـكــاب جــرائــم حــرب،
وجــرائــم ضد السلم وضــد اإلنسانية .وأص ــدرت املحكمة التي كــان قضاتها أيضًا
من الدول املنتصرة في الحرب ،حكما على معظمهم باإلعدام ،فيما ّبرأت ثالثة فقط،
َّ
متهم منهم كــان قــد ُحكم عليه بــاإلعــدام ونـفــذ فيه الحكم!
وقــد ّتمت الحقا تبرئة
ٍ
ٌ
صحيح أن اإلرث األملاني العسكري كان ذا طبيعة توسعية وعدوانية ،لكن نموذج
نورمبورغ للعدالة الدولية التي تبنتها هيئة األمــم املتحدة ،بجهود الــدول املنتصرة،
ّ
عبر بوضوح عن ثقافة املنتصر ،الــذي أجبر املهزوم على توقيع صك الهزيمة ،ثم
ساقه إلى قاعة املحكمة ،ومن ثم إلى منصة اإلعدام .منع نظام القطبني الذي ّ
ترسخ
بعد نهاية الحرب العاملية الثانية نشوء نظام عدالة دولي قوي وفعال ،مع وجود تنافر
بني أفكار املعسكر الغربي واألفكار الشيوعية ،وقد شهد العالم بالفعل في تلك الفترة
جرائم دولية ال شك فيها ،مثل التي حصلت في فيتنام وكوريا والتشيك ،ومناطق
أخرى ،تم غض الطرف عنها للحفاظ على توازن نظام القطبني الذي ال يمكن اختراقه
بحرب عاملي ٍة جديدة ،كان العالم في غنى عن خوضها  ..ومع انهيار الشيوعية،
إال ّ ٍ
وتفكك نظام االتحاد السوفييتي ،بــرزت القوة األميركية املسيطرة ،وسمح للنظام
مغمضا إحدى عينيه ،متغاضيا عن جرائم ليس له حيلة
الحقوقي الدولي أن يعمل ِ
تجاهها .وما عقد من محاكمات ملجرمي الحرب في رواندا وصربيا وأماكن أخرى
كان نموذجا ملحاكمات املنتصر واملسيطر ،حيث تم استبعاد كل الجهات التي ّمولت
ّ
شخصيات بعينها
وصدرتها إلى مجرمي الحرب ،واقتصرت اإلدانة على
األسلحة
ٍ
اعتبرت رمزا إلدانة السلوك اإلجرامي املباشر ،من دون ّ
التطرق إلى الظروف التي أدت
إلى تمكني هذه الشخصيات من تنفيذ جرائمها.
عقلية استثناء القوي ،وتحييده عن القوانني التي تنطبق على الجميع عداه ،ما زالت
سياسة دائمة ،وبرنامجا عند كال الحزبني في أميركا ،الجمهوري والديمقراطيْ ،
وإن
بنسب متفاوتة .وقد وصف جون بولتون ،مستشار األمن القومي السابق في إدارة
ٍ
دونالد ترامب ،عشية صدور قرار املحكمة الجنائية الدولية في إبريل /نيسان العام
 ،2019القاضي برفض التحقيق في جرائم حرب أفغانستان ،بأسعد ثاني يوم في
حياته ،أما اليوم السعيد األول فكان حني أقنع إدارة الرئيس جورج بوش باالنسحاب
من التوقيع على معاهدة رومــا التي أنشأت املحكمة الجنائية الدولية .يعكس هذا
املوقف ًخصاما مستحكما بني العدالة الدولية والنظام األميركي ،وأميركا ما زالت
ّ
متمسكة بروح املنتصر الذي يمتلك القانون وآلية تنفيذه ،وتعتمد في تمرير هذه
الفكرة على قوتها الهائلة التي تسقط أمامها أي سيادة لروح العدالة في العالم.
ّقدمت «هيومن رايتس ووتش» ومنظمات أخرى استئنافا ضد قرار وقف التحقيقات
في أفغانستان ،وتمت املوافقة على االستئناف .وهنا اتبعت أميركا أساليب جديدة
باملمانعة ،فقد أصــدرت الواليات املتحدة أمــرا بوقف منح تأشيرات دخــول ملوظفي
املحكمة الدوليةّ ،
وهدد وزير الخارجية ،مايك بومبيو ،بأن الواليات املتحدة يمكن أن
تذهب إلى أبعد من ذلك ،بفرض عقوبات اقتصادية ،إذا ما أخضعت املحكمة الدولية
مواطنني أميركيني للتحقيق! تمارس أميركا عنفا سياسيا دوليا باإلبقاء على روح
نورمبرغ ،حيث يفرض املنتصر شروطه ،وتتزعزع الثقة باملحاكم الدولية التي تكون
ً
فعالة ضد دول وأشخاص ،ومحجوبة عن آخرين ،بحسب املصالح وأولويات القوي،
ما يعني أن النظام الــدولــي ،وعلى الرغم من مــرور  74عاما على افتتاح محاكمات
مجرمي الحرب األمل ــان ،ما زال يترنح تحت وطــأة نتيجة تلك الـحــرب ،وهــو بحاجة
إلعادة نظر جذرية بقوانني تطبيق هذه العدالة وأساليبه.
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آراء

ما فعلته فرنسا باألمم المتحدة
عائشة البصري

عــاد الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون،
ينتقد األمــم املتحدة ،لكنه هــذه امل ـ ّـرة خص
مجلس األم ــن ،ففي مقابلة أجــراهــا ،أخيرا،
مــع مــوقــع «ل ــوغ ــران كــونـتـيـنــان» الـفــرنـســي،
صـ ـ ّـرح إن «م ـج ـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ل ــم يعد
ً
ي ـن ـتــج حـ ـل ــوال م ـف ـي ــدة ال ـ ـيـ ــوم» .ولـ ــم يـسـبــق
لــرئـيــس فــرنـســي أن عــاتــب املنظمة األممية
ّ
الحدة ،وكان ماكرون ،قبل شهرين ،قد
بهذه
وصفها بأنها غارقة في «حال فوضى ،على
غ ــرار عــاملـنــا ال ـي ــوم» .وع ــاب عليها عجزها
عقوبات على الدول التي انتهكت
عن فرض
ٍ
الخطوط الـحـمــراء ،وارتكبت جــرائــم «حــرب
الـ ـض ـ ّـم واسـ ـتـ ـخ ــدام األس ـل ـح ــة الـكـيـمـيــائـيــة
واالعتقال الجماعي» ،في تلميح واضح إلى
روسيا وسورية وتركيا.
يـحــاضــرنــا الــرئـيــس الـفــرنـســي ،بــن الفينة
واألخـ ـ ــرى ،ع ــن «إخ ـف ــاق ــات» األمـ ــم املـتـحــدة،
وكأنه ال يرأس بالدا ساهمت ،إلى حد كبير،
في فشل املنظمة ،ونشرت الدمار والفوضى
من سواحل ليبيا إلــى رمــال مالي والنيجر
ون ـي ـج ـيــريــا .أم ــا ع ــن ف ــوائ ــد مـجـلــس األم ــن،
فكانت فرنسا ،وما زالت ،أكبر مستفيد منه.
ولــوال إصــرار رئيس الــوزراء البريطاني من
 1940إلى  ،1946ونستون تشرشل ،ملا ولجت
باريس دائرة الخمسة الكبار وتربعت على
مقعد دائ ــم بمجلس األم ــن وتـمـتـعــت بحق
النقض (الفيتو) .وفي انتقادات ماكرون من
املغالطة والجحود ما يضطرنا للعودة إلى
تــاريــخ نـشــأة املنظمة األمـمـيــة الـتــي لــم يكن
ّ
فيه لفرنسا محل من اإلعراب.
ت ــدي ــن األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ب ــوج ــوده ــا لـلــرئـيــس
األم ـي ــرك ــي ،فــرانـكـلــن روزفـ ـل ــت ،الـ ــذي بـلــور
م ـش ــروع ـه ــا حـ ـ ــول فـ ـك ــرة «رجـ ـ ـ ــال ال ـش ــرط ــة
األربعة» في  ،1943وكان يعني بهم الحلفاء
الــرئ ـي ـس ـيــن ف ــي ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة،
أمـيــركــا وبــريـطـًـانـيــا واالت ـح ــاد السوفييتي
والـ ـص ــن .ووف ــق ــا ل ـت ـلــك األطـ ــروحـ ــة ،ارتـ ــأى
أن تـتــولــى ه ــذه ال ـق ــوى مـســؤولـيــة الـحـفــاظ
على النظام واألمــن في «مناطق نفوذ» كل
واحــدة منها ،واقترح نزع سالح كل الــدول،
مــا ع ــدا الـتــي يمثلها الـحـلـفــاء املـنـتـصــرون.
ونـ ـظ ــرا ل ـخ ـض ــوع نـ ـظ ــام ف ـي ـشــي ال ـفــرن ـســي
ألملانيا النازية بني  1940وّ ،1944
وزجــه 75
ألــف يهودي في معسكرات اإلب ــادة ،لم يكن
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ون ـظ ـيــره الـســوفـيـيـتــي،

فرنسا منصبا يفترض أن تتنافس عليه
ض ـ ــاء .وعـ ـل ــى م ـ ــدى ال ـ ـ ـ 23
كـ ــل الـ ـ ـ ــدول األعـ ـ ـ ّ
سنة املــاضـيــة ،ســخــرت فرنسا م ــوارد هذه
اإلدارة املــاديــة والبشرية لخدمة عقيدتها
العسكرية التي تقوم على ضــرورة اللجوء
إلى مجلس األمن الدولي لشرعنة عملياتها
العسكرية ،واستخدام عمليات حفظ السالم
إحــدى األدوات لتعزيز موقعها دوليا .ولم
يكن عدد عمليات حفظ السالم األممية في
أفــريـقـيــا ف ــي  1997ي ـت ـجــاوز ث ــاث بـعـثــات،
تنتشر فــي ليبيريا وأن ـغ ــوال و«ال ـص ـحــراء
الغربية» .ولكن بعد ترؤس فرنسا اإلدارة
املـ ـش ــرف ــة عـ ـل ــى هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات أن ـ ـشـ ــأت،
ـض مــن مجلس األم ــن ،أرب ــع بعثات
بـتـفــويـ ٍ
جـ ــديـ ــدة وض ـخ ـم ــة فـ ــي مـ ــالـ ــي ،وال ـك ــون ـغ ــو
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،وس ــاح ــل الـ ـع ــاج ،وأفــريـقـيــا
الوسطى ،تحت الفصل السابع من ميثاق
األمــم املتحدة الــذي يجيز استعمال القوة.
ً
مباشرة
وانتشرت بعثات السالم بال سالم،
ّ
بعد التدخل العسكري الفرنسي الذي عقد
الوضع في هذه البلدان أو زاده تعقيدا.
ن ـســف هـ ــذا ال ـج ـيــل م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات األم ـم ـيــة
املـ ـ ـب ـ ــادئ الـ ـث ــاث ــة الـ ـت ــي ك ـ ــان يـ ـق ــوم عـلـيـهــا
حفظ الـســام التقليدي مــن ض ــرورة موافقة
األط ـ ـ ـ ـ ــراف ،وض ـ ـمـ ــان عـ ـ ــدم ال ـت ـح ـي ــز ،وعـ ــدم
استخدام القوة إال من أجل الدفاع عن النفس.
ّ
ـوات
تـحــولــت القبعات ال ــزرق األمـمـيــة إلــى قـ ٍ
مقاتلة ،ليس لحماية املدنيني ،وإنما لحماية
مـصــالــح فــرنـســا قـبــل كــل ش ــيء ،فـفــي ساحل
العاج ،قاتلت قوات حفظ السالم إلى جانب
الجنود الفرنسيني ،بعد أن رفــض الرئيس
امل ـن ـت ـه ـيــة واليـ ـت ــه ،لـ ـ ــوران غ ـبــاغ ـبــو ،نـتــائــج
انتخابات  ،2011وقصفت القصر الجمهوري
ب ـمــروح ـيــات ـهــا ال ـب ـي ـض ــاء ،إلـ ــى أن اعـتـقـلــت
فرنسا غباغبو وسلمته ملرشحها املفضل،
بيد ،وسلمته السلطة باليد
الحسن واتــاراٍ ،
األخ ـ ــرى .بـتـفــويــض أم ـمــي وج ـنــود أمـمـيــن،
قــادت باريس انقالبا باسم حماية املدنيني
وال ــدف ــاع عــن الــديـمـقــراطـيــة ،وم ــا زال وات ــارا
تحت حمايتها يحكم عنوة ،بعد أن انتهك
دستور بــاده الــذي يمنع ممارسة أكثر من
عهدتني رئاسيتني .وفي جمهورية الكونغو،
حــاربــت قــوات حفظ الـســام جماعات حركة
ّ
املتمردة في  ،2013مستخدمة مدافع
إم 23
ال ـهــاون وط ــائ ــرات الهليكوبتر ومــروحـيــات
هجومية ودبابات قتالية ونيران املدفعية،
ّ
ثم عــززت حربها باستعمال طــائــرات بدون

ج ــوزي ــف س ـت ــال ــن ،ي ـع ـت ـبــران فــرن ـســا دول ــة
م ـن ـت ـص ــرة ،بـ ــل ك ـ ــان روزف ـ ـلـ ــت ي ـع ـت ــزم ن ــزع
سالحها وجعل مصيرها مشابها ألملانيا.
وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،لـ ــم ت ـك ــن ف ــرن ـس ــا ضـمــن
الـ ـ ــدول الـ ـ ـ  26ال ـت ــي وق ـع ــت ف ــي  1942على
إع ــان واشـنـطــن املـ ّ
ـؤســس مل ـشــروع املنظمة
الــدولـيــة .ح ـ ِـرص الحلفاء على استبعادها
مــن امل ـفــاوضــات الــاح ـقــة ،ول ــم يـتــم قبولها
ط ــرف ــا م ـف ــاوض ــا ف ــي م ــؤت ـم ــر دومـ ـب ــارت ــون
أوكــس في  ،1944أو في مؤتمر يالطا الذي
انعقد السنة التالية ،واجتمع فيه روزفلت
وتـشــرشــل وس ـتــالــن ،وات ـف ـقــوا عـلــى تقاسم
م ـنــاطــق ال ـن ـفــوذ ف ــي عــالــم م ــا ب ـعــد ال ـحــرب،
ووضعوا خريطة لدور الشرطي املنوط بكل
واحد منهم داخل منظمة األمم املتحدة .وفي
امل ــؤت ـم ــر ،ن ـجــح ت ـشــرشــل ف ــي ف ــرض فــرنـســا
شرطيا خامسا في مجلس األمن .كان ثعلب
السياسة البريطانية حريصا على إعــادة
ب ـنــاء فــرنـســا لـتـصـبــح دولـ ــة قــويــة ف ــي قلب
أوروبا ،تقي بالده شر االتحاد َالسوفييتي
في املستقبل .تنازل روزفـلــت ،وقـ ِـبــل فرنسا
ف ــي مـجـلــس ال ـك ـب ــار ،وعـ ــزف ع ــن ف ـكــرة نــزع
سالح بقية دول العالم .تبلور مشروع األمم
املتحدة وتـغـ ّـيــر ،ولكن الـهــدف األس ــاس ظل
الـحـفــاظ عـلــى املـصــالــح اإلمـبــريــالـيــة لـلــدول
العظمى في مناطق نفوذهاّ .
على مدى الـ  75سنة املاضية ،سخر الخمسة
الكبار مجلس األمن ،وباقي أجهزة املنظمة
الدولية ووكاالتها ،لخدمة مصالحهم قبل
ك ــل شـ ــيء .وم ــن أك ـثــر األخ ـط ــاء شـيــوعــا في
العالم اعتبار أميركا أكثر الــدول استغالال
ملـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي ،فــي حــن أن فرنسا
ّ
تفوقت عليها في استصدار قرارات املجلس
ال ـتــي شــرعـنــت حــروب ـهــا الـنـيــوكــولــونـيــالـيــة
في أفريقيا ،فإن كان مجلس األمن قد أجاز
ـات
اس ـت ـخــدام ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة م ــن تـحــالـفـ ٍ
ق ــادتـ ـه ــا أمـ ـي ــرك ــا أرب ـ ـ ــع م ـ ـ ــرات (ف ـ ــي ك ــوري ــا
وال ـع ــراق وال ـصــومــال وهــاي ـتــي) ،فــإنــه منح
فرنسا الـضــوء األخـضــر للتدخل العسكري
في روانــدا ،وليبيا ،ومالي ،وساحل العاج،
وأفريقيا الوسطى ،والكونغو الديمقراطية.
زاد نـ ـف ــوذ ف ــرن ـس ــا ف ــي األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة مــع
سطوتها على إدارة عمليات حفظ السالم
بـ ـحـ ـل ــول الـ ـ ـع ـ ــام  ،1997وتـ ـ ــوالـ ـ ــي خ ـم ـســة
مـ ـس ــؤول ــن ف ــرن ـس ـي ــن عـ ـل ــى رئـ ــاسـ ــة ه ــذه
الـعـمـلـيــات ،عـلــى الــرغــم مــن مـحــاولــة األمــن
ال ـعــام ،أنطونيو غــوتـيــريــس ،كسر احتكار

حماية المدنيين آخر
هموم المسؤولين
الفرنسيين الذين
ح ّركهم حرصهم
على نفط ليبيا ،وبيع
أسلحة الدمار ،واحتكار
موارد الصحراء الكبرى
شاءت سخرية القدر
أن يتحول الشرطي
الخامس غير المرغوب
فيه إلى أول شرطي
في مجلس األمن

طيار ألول مرة في تاريخ األمم املتحدة .وهذا
كله دفاعا عن نظام الرئيس جوزيف كابيال،
ال ــذي ك ــان يتيح لـفــرنـســا ،ولــرجــال الشرطة
األربعة اآلخرين ،استغالل كل مــوارد البالد
من حجر األملاس ،وذهب ،ونفط ،ويورانيوم،
ّ
ويسهل عمل شركاتهم العمالقة
وكوبالت،
في البالد.
ّ
لم يتذكر ماكرون الذي يتحدث عن الفوضى
أن بالده كانت أول من قصف ليبيا وزعزع
اسـتـقــرارهــا ونـشــر الـفــوضــى فــي جــزء كبير
مــن أفريقيا ،بعد أن نجحت فــي استصدار
قــرار مجلس األمــن  1973الــذي فسح املجال
أم ــام الـتــدخــل الـعـسـكــري األج ـن ـبــي .حققت
بــاريــس أهدافها بعد مقتل ّ
معمر القذافي،
وتسليح جهاديني ّ
حولوا مشروع انتفاضة
ـرب أهلية ،ثــم عــاد مئات
ديمقراطية إلــى حـ ٍ
املـقــاتـلــن الـ ـط ــوارق بــأسـلـحـتـهــم إل ــى إقليم
أزواد في شمال مالي ،وق ــادوا هناك ّ
تمردا

ض ــد ال ـج ـي ــش ال ـن ـظ ــام ــي .ص ـ ـ ـ ّـورت ب ــاري ــس
االق ـت ـت ــال إرهـ ــابـ ــا ،وأق ـن ـع ــت م ـج ـلــس األم ــن
بضرورة وقــف ّ زحــف الجماعات اإلرهابية.
وك ـعــادت ـه ــا ش ــن ــت ق ــوات ـه ــا ال ـخ ــاص ــة حــربــا
سريعة ،أسمتها عملية «القط املتوحش» في
ّ
 ،2013ثم انسحبت بعد  22يوما ،وسلمت
مشعل الحرب ضد اإلرهــاب للقبعات الزرق
ال ــذي ــن يــدف ـعــون ثـمـنـهــا بـحـيــاتـهــم ،وي ــؤدي
كلفتها دافعو الضرائب عبر العالم.
ح ـم ــاي ــة امل ــدنـ ـي ــن آخ ـ ــر هـ ـم ــوم امل ـس ــؤول ــن
الفرنسيني الذين ّ
حركهم حرصهم على نفط
ليبيا ،وبيع أسلحة الدمار ،واحتكار موارد
الصحراء الكبرى من ذهب ويورانيوم ونفط
تـحـصــل عـلـيـهــا ب ــاري ــس بــأب ـخــس األث ـم ــان،
وتوفير املواد الخام لتطوير الطاقة النووية
التي تعتمد عليها فرنسا ،فضال عن الدفاع
عن هيمنة «توتال» و«أريفا» ،وغيرهما من
الشركات الفرنسية العمالقة في املنطقة.
 ..يواصل بلد األنوار سياساته االستعمارية
فـ ــي أف ــري ـق ـي ــا ت ـح ــت راي ـ ـ ــة األم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة،
ويحاضرنا ماكرون عن الحريات والحقوق،
ُ
وم ــا زالـ ــت بـ ــاده ت ــرغ ــم  15دولـ ــة أفــريـقـيــة،
تنتمي ملنطقة الفرنك األفريقي ،على إيداع
 %50مــن احـتـيــاطـهــا الـنـقــدي ل ــدى الـخــزانــة
الـفــرنـسـيــة ك ـض ـمــان لـعـمـلـتـهــا ،م ــن دون أن
تـسـتـفـيــد ه ــذه ال ـ ــدول م ــن ال ـفــوائــد الـعــائــدة
من هذه األصــول التي تستفرد بها فرنسا.
واألس ـ ــوأ أن دولـ ــة ح ـقــوق اإلن ـس ــان تـفــرض
على هذه الدول قروضا بالفائدة ،إن رغبت
في االقتراض من احتياطاتها املودعة رغما
عـنـهــا ف ــي ب ــاري ــس .وال تـسـمــح أي ـضــا لـهــذه
الـ ــدول ال ـتــي تــوهــم نـفـسـهــا بــأنـهــا مستقلة
بتحويل الفرنك إال إلى اليورو فقط ،وبدون
تحديد الكمية التي يمكن تحويلها دوريا.
ممارسات ال إنسانية ما تزال
هذا جزء من
ٍ
ت ـقــوم ب ـهــا فــرن ـســا امل ـت ـح ـضــرة ،ع ـلــى الــرغــم
ّ
مــن إع ــان مــاكــرون عــن التخلي عــن الفرنك
االس ـت ـع ـمــاري ،ون ـشــأة ُعـمـلــة بــديـلــة تسمى
«إيكو» لم ُت ّ
فعل بعد.
لقد شاءت سخرية القدر أن يتحول الشرطي
الخامس غير املرغوب فيه إلى أول شرطي
في مجلس األمن .ولعل أفضل جواب لنفاق
ماكرون وجحوده ما جنته بــاده من األمم
املتحدة رضــوخــه لطلب أملــانـيــا ،أن تتخلى
فــرنـســا عــن مقعدها الــدائــم بمجلس األمــن
ملصلحة االتحاد األوروبي.
(كاتبة مغربية)

مصر والتطبيع ...من العزلة إلى مخاطر الحصار
عصام شعبان

دخ ــل الـتـطـبـيــع ال ـعــربــي اإلســرائ ـي ـلــي مرحلة
جديدة ،مع هرولة اإلمارات والبحرين إلى تل
ُ
أبيب .وال مبالغة أن اعتبرت االتفاقات املعلنة
أخ ـي ــرا نـقـطــة زم ـن ـيــة فــاص ـلــة ،وم ــؤش ــرا على
إمكانات تغير التحالفات وموازين القوة في
الشرق األوسط .تعقد اإلمارات اتفاق سالم مع
دولةٍ ال يجمعها معها حدود ،ولم تدخل معها
في حــرب .ويشير االتفاق ،بصيغته الحالية،
إلى تعاون أقرب إلى تحالف ،حتى إن بعضهم
نتاج تنوع جوانبه وشمولها ،وتكثيف حالة
االحـتـفــاء ت ـســاءل ،بشكل ســاخــر ،متى سيتم
إعالن الوحدة الكونفيدرالية بني البلدين؟
محاوالت بائسة للتبرير،
ال يخلو االتفاق من
ٍ
منها أن إســرائ ـيــل ودول الـخـلـيــج عمليا في
مواجهة إي ــران .ويـحــاول هــذا املنطق الفاسد
اسـتــرضــاء دول مجلس الـتـعــاون مــن جــانــب،
وتشجعيها على التطبيع ،وتضخيم املخاوف
مــن خـطــر إيـ ــران عـلــى جــانــب آخ ــر .كـمــا يـبـ ّـرر
االتفاق بأن ثالث دول سبق أن عقدت اتفاقات
مماثلة .واملقارنة هنا خادعة ،ألن تلك الدول
دخلت في صراع عسكري ،واحتلت أراضيها،
ـات ع ـق ــدت تـحــالـفــا
ول ــم تـسـتـهــدف م ــن ات ـف ــاق ـ ٍ
مــع إســرائ ـيــل كــالــذي يـتــم تـســويـقــه إمــارات ـيــا.
وحتى اتفاقية كامب ديفيد مع مصر تعتبر
سالما رسميا وباردا ،لم يوثر ،على الرغم من
قــدمــه ،فــي وج ــدان الـشـعــب امل ـصــري ،الــرافــض
أغلبه التطبيع ،بل يقف في مقدمة الشعوب
الـتــي ت ــرى إســرائـيــل ال ـعــدو ،وامل ـه ـ ّـدد األخـطــر
للمنطقة .أما ّ
زج القضية الفلسطينية وربط
وقــف االستيطان (خطة الضم التي أعلنتها
إســرائـيــل) بالتطبيع محض أكــاذيــب سبقت
االتفاقّ ،
ومهدت له .وقد كتب سفير اإلمارات
في واشنطن ،يوسف العتيبة ،افتتاحية في
صـحـيـفــة يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت اإلســرائـيـلـيــة،
أعـلــن فيها اس ـت ـعــداد بـلــده «الـتـطـبـيــع مقابل
وقف االستيطان» ،وهذا تكذبه أخبار استمرار
االستيطان ،بعد توقيع االتفاق في سبتمبر/
أيلول املاضي .عدا عن شواهد تاريخية مثلت
فـيـهــا املـسـتــوطـنــات قـضـيــة أســاس ـيــة تضمن
توسع إسرائيل ،وهي إحدى ركائز السياسة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـجــانــب ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ح ــدود
تضمن أمنها ،والسيطرة على القدس.
وقـ ـ ــد شـ ـه ــدت هـ ـ ــذه املـ ـلـ ـف ــات تـ ـعـ ـث ــرا فـ ــي كــل
مفاوضات الـســام سابقا ،ومنها مباحثات
ك ــام ــب ديـ ـفـ ـي ــد ،ح ـي ــث ك ـ ــان رئـ ـي ــس ح ـكــومــة

إس ــرائ ـي ــل ف ــي ح ـي ـنــه ،ب ـي ـغــن ،يــرفــض تفكيك
م ـس ـتــوط ـنــات س ـي ـنــاء وق ـط ــاع غ ــزة والـضـفــة
الـغــربـيــة ،وحـ ــاول الــرئ ـيــس األم ـيــركــي كــارتــر
(ح ـس ــب ش ـهــادتــه ف ــي ك ـت ــاب فـلـسـطــن ســام
ال ت ـفــرقــة ع ـن ـصــريــة ،تــرج ـمــة ع ـ ــادل ب ـشــري)
الوصول إلى حلول عبر الحوار مع الرئيس
امل ـ ـصـ ــري ،أن ـ ــور الـ ـ ـس ـ ــادات ،وأطـ ـ ـ ــراف عــربـيــة
ّ
متشددة» على عكس ما تعلنه رسميا.
«غير
ُ
وكـشــف حديثا ( )2014عــن رســائــل أميركية
ـوار فــي هــذا
تـفـيــد بـقـيــام أطـ ــراف ب ـجــوالت حـ ـ ٍ
ال ـش ــأن ،بـعــد س ـنــوات مــن امل ـفــاوضــات أخـلــت
ب ـمــوج ـب ـهــا إس ــرائـ ـي ــل ،ف ــي إبـ ــريـ ــل /ن ـي ـســان
 ،1982كــامــل مستوطناتها مــن سيناء .وفى
 1989ح ـ ّـررت طــابــا الـتــي كــانــت تـتـمـ ّـســك بها
إس ــرائ ـي ــل ،طـمـعــا ف ــي تــوسـيــع ن ـفــوذهــا على
الـبـحــر األح ـم ــر بـجــانــب مـيـنــاء إيـ ــات ،لــدعــم
املناورة
قدرتها اقتصاديا وعسكريا ،وربما
ّ
مـسـتـقـبــا إذا اق ـت ـضــى األمـ ـ ــر ،وه ـ ــذا يــؤشــر
إل ــى أهـمـيــة املـسـتــوطـنــات وال ـن ـفــوذ الـبـحــري
إلســرائ ـيــل ،كـمــا تـعــد امل ـم ـ ّـرات الـبـحــريــة هدفا
اسـتــراتـيـجـيــا ل ـهــا ،ل ـيــس لـطـبـيـعــة إســرائ ـيــل
العسكرية وحسب ،ولكن أيضا ألهمية املنافذ
البحرية اقتصاديا.
كان رد الفعل العربي على الغزو اإلسرائيلي
للبنان ضعيفا ،عـقــدت الـقـمــة الـ ــ 15لجامعة
ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة (س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول )1982
ب ـم ـش ــارك ــة  19دولـ ـ ـ ــة ،وغـ ــابـ ــت ع ـن ـه ــا مـصــر
وليبيا .طرحت السعودية مشروعا للسالم،
ع ـ ـ ّـده بـعـضـهــم اع ـت ــراف ــا ضـمـنـيــا بــإســرائ ـيــل
مقابل التسوية ،بينما ظلت مصر في عزلتها
عن القضايا العربية والقضية الفلسطينية،
ول ــم تنقطع ه ــذه الـعــزلــة إال مــع لـقــاء الزعيم
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ي ــاس ــر عـ ــرفـ ــات ،م ــع الــرئ ـيــس
حسني مبارك في القاهرة (ديسمبر /كانون
األول  .)1983ويرجع بعضهم سبب اللقاء إلى
إحساس عرفات بأن االصطفافات والخالفات
العربية ليست في صالح فلسطني .كما سبق
ذلك لقاء مبارك ورئيسة الوزراء البريطانية،
تــاتـشــر (ف ـب ــراي ــر /ش ـبــاط  )1983بـعــد الـغــزو
اإلســرائـيـلــي للبنان بثمانية أشـهــر .وتـنــاول
م ـ ـبـ ــارك ،ح ـس ــب وثـ ــائـ ــق ب ــري ـط ــان ـي ــة ن ـشــرت
أخيرا ،نقاشات حول تسوية شاملة للقضية
الفلسطينية تشمل دول ــة مـنــزوعــة الـســاح،
وعدم ترحيل الفلسطينيني من لبنان .وإتمام
حكم ذاتي في غزة والضفة.
ومـ ــع ال ـت ـس ـل ـيــم بـ ــأن ات ـف ــاق ـي ــة ك ــام ــب ديـفـيــد
عــزلــت مصر عــن محيطها الـعــربــي ،لكن ذلك
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ّ
يضرها وحدها ،بل أضعف فــرص تشكل
لم
موقف مساند للقضية الفلسطينية .ويظهر
في السياق التاريخي أن كل مرحلةٍ من توتر
العالقات العربية وتصاعد الخالفات ،والعجز
عن الوصول إلى حد أدنى من التوافق ،تشكل
فرصة إلسرائيل ،وتنشئ أرضية لتوسعها،
وبالتالي فرض أجندتها في املنطقة ،بتسهيل
معها،
جذب أطراف عربية إلى إقامة عالقات
ً
تستغل فيها أحيانا الخالفات العربية ،بداية
من عزل مصر ،ثم اجتياح لبنان ،ومحادثات
مدريد التي تلت غــزو الـعــراق الكويت ،1990
وص ــوال إل ــى تــوقـيــع اتـفــاقـيــة إع ــان امل ـبــادئ
ب ــن مـنـظـمــة الـتـحــريــر وإس ــرائ ـي ــل ،املـعــروفــة
بــاتـفــاقـيــة أوس ـلــو (سـبـتـمـبــر /أي ـلــول .)1993
وأخـ ـي ــرا ،شـكـلــت س ـيــاســة املـ ـح ــاور الـعــربـيــة
ال ـتــي تـكــونــت م ــع الـ ـث ــورات ال ـعــرب ـيــة ،وحـتــى
إع ــان الـتـحــالــف الــربــاعــي (مـ ًصــر واإلمـ ــارات
والسعودية والبحرين) فرصة وإطارا ملوجة
التطبيع الجديدة .ويستطيع ّاملتتبع قياس
محطات التطبيع العربي ومــؤشــرات ّ
تمدده
مــع األزمـ ــات الـعــربـيــة ،ورب ـمــا ت ـكــون املــرحـلــة
الحالية ،وهي أضعف حلقات العمل العربي،
دول لم
األخيرة التي تستوعب ما تبقى من ٍ
تعلن أو تقم عــاقــات تطبيع عبر معاهدات
وات ـفــاقــات رسـمـيــة .وتـحـمــل مــوجــة التطبيع
ال ـج ــدي ــدة اح ـت ـم ــاالت م ـخــاطــر مـتـنــوعــة على
مصر ،ويساهم االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي
ف ــي ح ـص ــاره ــا ج ـغــراف ـيــا ع ـلــى طـ ــول ســاحــل
البحر األحمر من شماله إلى جنوبه ،ويحمل
تـ ـه ــدي ــدات أم ـن ـي ــةُ ،
وي ـض ـع ــف ق ـ ـ ــدرات مـصــر
ٍ
الــدفــاعـيــة .بــاإلضــافــة إل ــى نـتــائــج اقـتـصــاديــة
سـلـبـيــة ،ويــزيــد مــن ال ـت ـحـ ّـديــات االقـتـصــاديــة
والعسكرية ،ويحمل أعباء جديدة.
وقد حققت اإلمارات خالل حربها على اليمن
ن ـف ــوذا ل ـهــا ج ـن ــوب ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ،ع ــدا عن
وجودها في منطقة القرن األفريقي،
تكثيف
ٌ
وهي منطقة تمثل أهمية استراتيجية لألمن
ال ـق ــوم ــي املـ ـص ــري ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تــأثـيــرهــا
فــي مـلــف مـيــاه الـنـيــل .وف ــي الـسـيــاق مخاطر
م ـت ـع ـ ّـددة ،مـنـهــا م ــا ن ـشــر ف ــي وس ــائ ــل إع ــام
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة وأم ـي ــرك ـي ــة ،ع ــن عـ ــزم اإلم ـ ـ ــارات
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مـ ـ ــع إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل إلن ـ ـ ـشـ ـ ــاء مـ ــرافـ ــق
استخباراتية مشتركة فــي جــزيــرة سقطرى
الـيـمـنـيــة ،ملــراق ـبــة خـلـيــج ع ــدن وب ـحــر الـعــرب
وب ــاب امل ـنــدب .وق ــد زار ضـبــاط إسرائيليون
املنطقة إلنـشــاء محطة مماثلة لتلك القائمة
ف ــي ج ـنــوب أس ـم ــرة ،ب ـغــرض مــراق ـبــة جـنــوب

المدير الفني

السياسة
¶

جمانة فرحات

الثقافة

معن البياري

التليلي

إميل منعم ¶

¶

¶

المجتمع

تحقيقات

حكيم عنكر ¶

سكرتير التحرير

االقتصاد مصطفى عبد السالم

¶

نجوان درويش

¶

مدير التحرير ارنست خوري

¶

منوعات

ليال حداد

يوسف حاج علي

محمد عزام

¶

¶ مراسلون

¶

الرياضة

الرأي
نبيل

نزار قنديل

يساهم االتفاق
اإلماراتي اإلسرائيلي
في حصار مصر
جغرافيًا على طول
ساحل البحر األحمر
الحيز الذي ال تستطيع
إسرائيل السيطرة عليه
جغرافيًا ،تسعى إلى
بسط نفوذها عليه
عبر وسطاء

الـبـحــر األح ـم ــر .واإلش ـ ــارة هـنــا إل ــى مواجهة
الطرفني (اإلماراتي واإلسرائيلي) نفوذ إيران،
لـكــن ه ــذا ال يـنـفــى خـطــر ه ــذه األنـشـطــة التي
ّ
تحد من إمكانات الدفاع والهجوم ،فضال عن
الحد من إمكانات مستقبلية ألنشطة مالحية
واق ـت ـص ــادي ــة ف ــي امل ـن ـط ـق ــة .وت ـظ ـه ــر أنـشـطــة
األفريقي ميلها إلى
اإلم ــارات في دول القرن ُ
الـتـحـكــم ف ــي امل ــوان ــئ .وإذ أخ ــذ ف ــي االعـتـبــار
ات ـفــاق التطبيع اإلم ــارات ــي مــع إســرائ ـيــل ،في
جــوان ـبــه امل ـت ـعــددة ،ف ــإن مــن ال ـ ــوارد أن تكون
السيطرة على املوانئ مشتركة بني الجانبني،
خ ـصــوصــا أن إس ــرائ ـي ــل تـهـتــم بـمـلــف الـنـقــل
ال ـجــوي وال ـب ـحــري .وق ــد ك ــان ضـمــن مـقـ ّـدمــات
ال ـت ـفــاهــم الـ ـس ــودان ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،تـمـهـيــدا
للتطبيع ،طـلــب إســرائ ـيــل الـسـمــاح بتحليق
ط ـي ــران ـه ــا ف ـ ــوق أجـ ـ ـ ــواء ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،ب ـغــرض
اختصار مدة الرحالت.
أما منافذ البحر األحمر شماال ،وبعد فشلها
في االستيالء على ّطابا ،سعت إسرائيل إلى
تحرير حركتها .ومثل اتفاق ترسيم الحدود
بني مصر والسعودية طريقا إلى ذلك ،حيث
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استطاعت إسرائيل ،بعد فقد مصر جزيرتي
ت ـيــران وصـنــافـيــر ،االس ـت ـخــدام األم ـثــل مليناء
إيالت .وبذلك تكون قد نفذت شماال وجنوب
الـبـحــر األح ـمــر ،ومـ ّـهــدت الـطــريــق ملـشــروعــات
ع ــدي ــدة ،وفــرتـهــا إم ـكــانــات املــاحــة الـبـحــريــة.
وحـســب مــا أعـلــن عـنــه أخ ـيــرا ،فــإنـهــا تستعد
لنقل الغاز إلى أوروبــا عبر ميناء إيالت ،هو
ما سيؤثر بال شك على عوائد قناة السويس
(  5,9مـلـيــارات دوالر فــي عــام ،)2019/2018
ويحد من وظيفة تفريعة قناة السويس التي
كــان أحــد أهــدافـهــا حينها قطع هــذا الخيار.
ّ
ويعمق الوجود اإلسرائيلي بحريا إمكانات
إسرائيل عسكريا ،ما يمثل ضغطا على مهام
الدفاع أيضا .وتضاف إلى احتماالت املخاطر
مشروعات
إمكانية أن تنفذ شركات إماراتية
ٍ
بتعاون إسرائيلي داخل سيناء ،والتي تحتل
في العقلية الصهيونية مكانة دينية ثقافية
وتــاري ـخ ـيــة ه ــام ــة ،وض ـحــت خ ــال احـتــالـهــا
وترويج بعض املــزارات فيها بوصفها أرضا
إسرائيلية ّ
مقدسة.
لم تتغير هــذه الذهنية ،وليس أدل على ذلك
تحليل م ــدل ــوالت مـسـ ّـمــى االت ـف ــاق «أب ــراه ــام»
ث ـقــاف ـيــا وت ــاري ـخ ـي ــا ،ومـ ــا ي ـم ـث ـلــه م ــن روايـ ـ ــةٍ
ت ــوراتـ ـي ــةٍ  ،ي ـتــم ب ـهــا ت ــروي ــج امل ـي ــل الـتــوسَـعــي
ْ
َ
ذلـ َـك ُالـ َـيـ ْـو ِم قط َع
إلسرائيل ،وفقا َللتوراة «في ِ
َ
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َ
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ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ير ،نه ِر
األ َرضِ ،من نه ِر ِمصر ِإلى النه ِر الك ِب ِ
ُْ
الفرات» (سفر التكوين) .حتى لو أن ذلك اعتبر
محض دعــايــة ،وأن إســرائـيــل دول ــة علمانية،
فإن األطماع الصهيونية ال تتوقف على حدود
فلسطني ،والحيز الــذي ال تستطيع إسرائيل
الـسـيـطــرة عـلـيــه جـغــرافـيــا ،تـسـعــى إل ــى بسط
نفوذها عليه عبر وسطاء ،ألن امليل التوسعي
إلسرائيل ما زال قائما ،وكل سنوات التطبيع
ّ
تنهه.
والتفاوض أكدت ذلك ولم ِ
يتبقى أن االتـفــاق سيؤثر فــي صــورة مصر،
وال ـتــي كــانــت ت ـسـ ّـوق بــوصـفـهــا راع ــي جهود
الـســام فــي املنطقة ،والــدولــة األكـبــر واألكـثــر
تـ ــأث ـ ـيـ ــرا ،واألق ـ ـ ـ ـ ــرب ت ـف ــاه ـم ــا م ـ ــع ال ـ ــوالي ـ ــات
املـتـحــدة فــي صـيــاغــة سـيــاســات املـنـطـقــة هي
وال ـس ـع ــودي ــة ،بـيـنـمــا اآلن ت ـتــوســع اإلم ـ ــارات
على حساب الــدولـتــن ،وتـقــدم نفسها قائدة
للمنطقة .وهذا ربما ما يؤشر إلى احتماالت
تراجع عالقات اإلمارات مع السعودية ،والذي
بدأت بوادره في عدة ملفات ،منها الحرب في
اليمن ،وخفوت الترحيب املصري باالتفاق.
(كاتب مصري)
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