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العالقات الأميركية ـ الرو�سية
في محادثات كيري بمو�سكو
} حميدي العبدالله
ما جاء في المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري خارجية روسيا
والواليات المتحدة ،والبيان الصادر رسميا ً عن الخارجية الروسية،
وتصريحات مستشار في الكرملين ،إضافة إلى ما قاله كيري على
حسابه الخاص على شبكة «تويتر» يتيح فرصة لتقييم ما حققته
المحادثات بين الجانبين ،واألسباب التي دفعت وزير خارجية الواليات
المتحدة إلى القيام بزيارة روسيا ،على الرغم من توتر العالقات بين
البلدين والعقوبات المفروضة على المسؤولين الروس.
الجانب الروسي على لسان مستشار في الكرملين أكد أنّ «المحادثات
لم ت��ؤ ّد إلى انفراجة كبيرة» .بيان وزارة الخارجية الروسية الذي
يمثل التقييم الرسمي لنتائج المحادثات أكد أنّ الفروف «أبلغ كيري
أنّ محاوالت الضغط علينا بالعقوبات ستؤدّي إلى طريق مسدود»،
في حين أكد الفروف في المؤتمر الصحافي المشترك مع كيري على أنّ
المحادثات وفرت «فهما ً متبادال ً بشكل أفضل».
كيري من جهته أكد أنّ التعاون بين واشنطن وموسكو هو «حاجة
ملحة» مشدّدا ً على أنه «من المه ّم أن تبقى خطوط االتصال بين الواليات
المتحدة وروسيا مفتوحة فيما نتعامل مع القضايا الدولية الملحة».
من خالل هذه التصريحات التي رافقت وأعقبت محادثات كيري في
موسكو يمكن تثبيت خالصتين:
الخالصة األول��ى ،ال��والي��ات المتحدة غير ق��ادرة على االستغناء
عن تعاون مع روسيا في ملفات دولية عديدة .روسيا من موقعها
الجيوسياسي ،وقدراتها العسكرية ،وموقعها في مجلس األمن كعضو
دائم ،وتحالفاتها الدولية ،ال سيما في إطار مجموعة «بريكس» ،ال يمكن
تجاهلها ،وال يمكن التعامل معها بمنطق العزل والقطيعة المطلقة .وهذا
يعني اإلقرار بأمرين أساسيين ،األول أنّ روسيا دولة كبرى حتى وإنْ
لم تكن دولة عظمى ،كان وسيكون لها دور كبير ومستق ّل في التعامل
مع القضايا الدولية ،وال يمكن في أيّ حال من األحوال العودة إلى حقبة
التسعينات عندما تح ّولت روسيا إلى دولة تابعة تماما ً للدول الغربية،
وتابعة تحديدا ً للواليات المتحدة .األمر الثاني ،مهما بلغ مستوى التوتر
في العالقات بين الواليات المتحدة وروسيا ،فإنّ ثمة حاجة الستمرار
تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية التي تدخل في صلب اهتمام
واشنطن وموسكو .وهذا يعيد إلى األذهان حقبة العالقات بين الغرب
واالتحاد السوفياتي في ظ ّل ما عُ رف بسياسة التعايش السلمي ،حيث
انتظمت العالقة بين الغرب والمعسكر االشتراكي بزعامة االتحاد
السوفياتي على قاعدة التعاون والصراع ،التعاون لحصر النزاعات
والحؤول دون اتساعها ،ولكن من دون أن يزول التنافس والصراع على
النفوذ على المستوى الدولي.
الخالصة الثانية ،أنّ الخالفات بين روسيا والواليات المتحدة حول
جميع القضايا الدولية ،سواء األزمة األوكرانية ،أو الحرب على اليمن ،أو
الوضع في سورية ،أو مكافحة اإلرهاب ،ال تزال على حالها ،واستخدام
تعبير «فهما ً متبادال ً في شكل أفضل» وإجراء محادثات «صريحة» وهي
العبارة التي ردّدها كيري ،تؤكد أنه لم يت ّم تحقيق أيّ اختراق إزاء أيّ
قضية مطروحة ،وج ّل ما تحقق هو إحياء قناة اتصال رفيعة المستوى،
بدال ً من استمرار القطيعة التي قد تقود إلى تفاقم األزمات.

لقاء الجبير ـ ظريف...
ما بعد كامب ديفيد و�سوت�شي
} سعد الله الخليل
بين كامب ديفيد وسوتشي ثمة تفاهمات ونقاشات ما يبقى من تفاصيلها
ُص ّد ُر إلى العلن ،والتقاط
حبيس الكواليس واألدراج المقفلة أه ّم وأقوى مما ي َ
اإلش��ارات ومقاطعتها مع بعضها بعضا ً كفيالن بفك بعض شيفراتها وفهم
توجهات قطبي العالم حيال ما يجري حول الكرة األرضية بشكل عام ،وفي
الشرق األوسط المنطقة األكثر حرارة بشكل خاص.
فعشية قمة كامب ديفيد استدعى الرئيس األميركي باراك أوباما قادة دول
الخليج لشرح سياسته في الشرق األوسط ،وأوفد وزير خارجيته جون كيري
إلى روسيا للبحث في حلول شاملة لنزاعات المنطقة من سورية إلى اليمن
وصوال ً إلى أوكرانيا ،ما يجعل من اجتماع سوتشي األه ّم في تاريخ لقاءات
البلدين ولع ّل لقاء الرئيس الروسي فالديمير بوتين بكيري أكبر المؤشرات على
أهمية االجتماع إلى جانب التوقيت الحساس وما صدر في أعقابه من تأكيد على
التوافق الروسي األميركي بالسير نحو التسويات السياسية للملفات العالقة بما
يرجح كفة التفاهمات وانتهاء حقبة المواجهة والسير في خيارات الحروب بعد
وصولها إلى مراحل ال يمكن السير بها نحو األمام لعجزها عن تحقيق أهدافها
المعلنة وتح ّولها إلى حروب عبثية تحرق أوراقها ما يدفع بواشنطن إلى رميها
على الطاولة بدال ً من نثر رمادها هباءً.
الموقف األميركي وم��ا ي��دور في ذهنه كشف عنه المحلل االستراتيجي
األميركي آرون ديفيد ميلر نائب مدير معهد ودرو ويلسون للسياسات الدولية
بأنّ قمة كامب ديفيد فيها الكثير من المجامالت واالبتسامات ،فيما الواليات
المتحدة لن تكون قادرة على توفير ما يطمئن السعوديين القلقين حيال ما تراه
الرياض تط ّورا ً للنفوذ اإليراني في المنطقة ،خاصة أنها تحاول عقد صفقة معها
يفسر هذا الموقف إيفاد أوباما لكيري إلى روسيا قبل
حول ملفها النوي ،وربما ّ
القمة ،فلو كانت محادثات كامب ديفيد للتوصل إلى موقف أميركي ـ خليجي
ينسجم مع هواجس الخليج ،لتأجل اجتماع سوتشي إلى ما بعد كامب ديفيد،
لنقل رسالة موحدة توقف طهران عند حدودها وترسم خطوط مستقبلها وفقا ً
لمقتضيات التحالف الخليجي األميركي ،وطالما أنّ زيارة كيري حدثت قبل القمة
فرسائل التوافق تسير نحو خيار آخر غير ما تشتهيه الرياض ،رغم العالقات
األميركية ـ السعودية المتميّزة إال أنّ هواجس الرياض والخليج ال مكان لها في
الخطط األميركية كونها تدرك حجم االعتماد الخليجي عامة والسعودي بشكل
خاص على أميركا أمنا ً وتسليحاً ،بثمن يبلغ مليارات الدوالرات ،عدا عن  35ألف
جندي أميركي في الخليج ،وهي قضايا غير قابلة للنقاش وال ينافسها عليها أيّ
منافس.
ي��ف��رض االت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع ط��ه��ران رس��م واش��ن��ط��ن لخريطة الخليج
الجيوسياسية وفق مقتضيات االتفاق ،وهو ما يتبلور في كامب ديفيد حيث
الرسالة األميركية للمجتمعين تنحو باتجاه التعامل مع إيران كقوة فرضتها
الوقائع ال فائدة من السير في خيارات الحرب معها ومعاداتها ،رغم التصريحات
النارية حول حق دول الخليج في القلق من إيران والتزامه حماية أمن دول الخليج
من التهديدات ،وهو كالم ال يتعارض مع تعليمات واشنطن بالسير نحو التهدئة
مع إيران ما يستدعي ترميم الكيانات الخليجية المتهالكة وإعادة تأسيس قواعد
تلك الدول لضمان بقائها في وجه التحديات الداخلية والخارجية.
بعد عقود من قرع طبول الحرب السعودية ض ّد إيران والتي قطف األميركي
وأسس لتفاهم نووي بات من الضروري تصويب الشراع
ثمارها ماديا ً وسياساًّ ،
الخليجي باتجاه آخر بما يتالءم مع رياح المنطقة ويحافظ على مركب واشنطن
في المنطقة ولو اقتضى األمر تغيير الربان ففي الخليح ما يكفي للقيادة وفق
الرياح األميركية.
بعد تفاهمات سوتشي وكامب ديفيد ستبقى الرياض ممسكة بشراع الخليج
فيما تتكفل واشنطن بتأمين استدارة القارب وبتسهيل روسي وأول غيث العهد
الجديد لقاء قريب بين وزيري خارجية إيران والسعودية جواد ظريف وعادل
الجبير.

«توب نيوز»

درع �صاروخية للخليج
فطور كامب ديفيد هو بداية وضع يد أميركية داخلية على حكومات الخليج،
فخالل سنوات قليلة لن يبقى في الخليج أسرة تحكم.
سيصير في الخليج أسرة لها مكانة ونصيب من المال كي تترك لألميركيين
إدارة انتخابات يأتون بها بمواالة ومعارضة يديرون اللعبة بينهما مع مال
وفير.
يسحب األميركيون درعهم الصاروخية من أوروب��ا بعد الفشل في تركيع
روسيا ،ألنّ الدرع كانت أصالً للهيمنة على دول البلطيق والشرق األوروبي من
الداخل.
ستنتقل الدرع الصاروخية إلى دول الخليج المذعورة من تنامي قوة إيران.
ذهب كيري الى روسيا ينقل بشارة التخلي عن الدرع في أوروبا ،ويطلب عدم
التعامل مع نشرها في الخليج تصعيداً.
اشترط الروس رفض ايّ تدخل في تسليحهم إليران من جهة ،ومصالحة
سياسية خليجية إيرانية مقابلها ،لحلحلة الملفات.
ق ّررت روسيا تسليم صواريخ دفاع جوي متط ّورة إليران استباقاً.
الخليج سيصير ثكنة صاروخية أميركية وستصير العائالت الحاكمة
«ديكور» في القرار ،وسيشترك المعارضون في معادلة الحكم والسياسة تحت
سقوف جديدة ويدير األميركيون لعبة القرار.
نفط وصواريخ في الخليج وشيوخ.

التعليق السياسي

 67عام ًا على نكبتنا فى فل�سطين:
كيف ن�ستعيد الوطن الذى ت�س ّرب من بين �أيدينا؟!
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} د .رفعت سيد أحمد
تم ّر هذه األيام الذكرى الـ 67لنكبة 1948؛ تلك النكبة التي ال تزال آثارها باقية
حتى اليوم ،وال تزال نارها متقدة ،رغم محاوالت العدو الصهيوني ومن يؤازره
دوليا ً وإقليمياً ،لطمس تلك النار ،التي تقول سطورها الناصعة أنّ ثمة شعبا ً كان
هنا وقامت عصابات مجرمة بقتله أو طرده من أرضه المقدسة.
* إنّ حرب  1948التي أسماها العدو الصهيوني بـ(حرب االستقالل) ال تزال
دائرة ،وال يزال أبطال فلسطين ،من أبناء شعبها الصامد ،يقاومون ،رغم التخلي
العربي واإلسالمي عنهم ،تلك المقاومة التي أربكت قادة الكيان الصهيوني وجيشه،
وجعلتهم يش ّنون أكثر من حرب مد ّمرة ض ّد هذا الشعب ،وآخرها الحرب على غزة
في تموز  ،2014ورغم ذلك لم يقبل بالصلح أو المساومة على حقوقه التاريخية
الثابتة ،األمر الذي دفع أحد قادة ومجرمي هذا الكيان (أرييل شارون) ذات يوم إلى
أن يقول بغيظ وكراهية (إنّ حرب  1948لم تنته بعد) أيّ أنّ مشروع بناء دولتهم
الصهيونية لم يكتمل طالما هناك شعب آخر هو صاحب هذه األرض يقاوم ويرفض
االعتراف بتلك الدولة ،حتى لو اعترف بها أمثال أبو مازن ،ومن ّ
لف لفه من دعاة
التسوية البائسة.
***
{ في أجواء الذكرى الـ 67لحرب  1948التي تواضع المؤ ّرخون على تسميتها
بـ(النكبة) نحتاج ليس فقط إلى تذ ّكر دروسها وما جرى فيها ،بل إلى بناء
استراتيجية حقيقية شاملة للمقاومة انطالقا ً من هذا الجرح النازف.
دعونا أوال ً نذ ّكر الرأي العام بما جرى في العام  1948من مراحل عدوانية انتهت
في  1948/5/15بالهزيمة أو النكبة ،فماذا عن تلك المراحل؟
 – 1يحدثنا التاريخ أنه قد صدر ق��رار تقسيم فلسطين إلى دولتين يوم
 1947/11/29حين وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على القرار رقم 181
الذي يوصي بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة فلسطينية ،ولقد رحب
الصهاينة بمشروع التقسيم ،بينما شعر العرب والفلسطينيون تجاهه باإلجحاف
والظلم.
 - 2تصاعدت حدة القتال بعد قرار التقسيم ،وفي بداية عام  1948ت ّم تشكيل
جيش اإلنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي ،وبحلول كانون الثاني  1948كانت منظمتا
«أرغون» و«شتيرن» قد لجأتا إلى استخدام السيارات المفخخة « 4كانون الثاني
تفجير مركز الحكومة في يافا ،مما أسفر عن مقتل  26مدنيا ً فلسطينياً» ،وفي آذار
 1948قام المقاتلون الفلسطينيون غير النظاميّين بنسف مق ّر الوكالة اليهودية في
القدس ،مما أدّى إلى مقتل  11يهوديا ً وجرح .86
 - 3استشهاد عبد القادر الحسيني في القسطل يوم .1948/4/8
 - 4مذبحة دير ياسين يوم  ،1948/4/9التي قتل فيها  253فلسطينيا ً وهجر
الباقون مع تدمير البيوت والحقول ،األمر الذي أصاب العديد من المدن والقرى
بالرعب فسقطت تباعا ً «طبريا وحيفا يوم  ،1948/4/19بيسان وصفد ويافا
 1948/4/22ثم توالى السقوط».
 - 5في  12نيسان  1948تق ّر الجامعة العربية زحف الجيوش العربية إلى
فلسطين ،واللجنة السياسية تؤكد أنّ الجيوش لن تتدخل قبل انسحاب بريطانيا
المزمع في  15أيار ،وكان االنتداب البريطاني على فلسطين ينتهي بنهاية يوم 14
أيار  ،1948وفي اليوم التالي أصبح إعالن قيام «دولة إسرائيل» ساري المفعول،
ومباشرة بدأت الحرب بين الكيان الجديد والدول العربية المجاورة التي كانت
جيوشها بائسة وضعيفة ومتف ّرقة فضالً عن خيانة (الحكام) وقتذاك وعمالتهم
لإلنكليز!

من نتائج حرب � 1948إجبار � 800ألف
فل�سطيني من �أ�صل مليون وثالثمئة
�ألف (� ّأي  60في المئة من الفل�سطينيين)
على الهجرة وارتكاب العدو
لـ 34مذبحة و�سقوط  78في المئة من
�أر�ض فل�سطين فى �أيدي ال�صهاينة
وتدمير  400قرية ومدينة!
 - 6المعارك في فلسطين بدأت في ايار  1948بعد انتهاء االنتداب البريطاني
على فلسطين وإعالن العصابات الصهيونية قيام دولة «إسرائيل» على المساحات
الخاضعة لسيطرتها في فلسطين ،وتدفقت الجيوش العربية ضعيفة اإلعداد
والتسليح في مصر وسورية والعراق وإمارة شرق األردن على فلسطين ،ونجح
البعض من تلك القوات العربية في تحقيق انتصارات مؤقتة ،وفي السادس عشر
من أيار  1948اعترف رئيس الواليات المتحدة هاري ترومان بدولة «إسرائيل»
ودخلت أول وحدة من القوات النظامية المصرية حدود فلسطين وهاجمت هذه
القوات مستعمرتي كفار داروم ونيريم الصهيونيتين في النقب ،كما عبرت ثالثة
ألوية تابعة للجيش األردني نهر األردن إلى فلسطين ،واستعادت القوات النظامية
اللبنانية قريتي المالكية وقدس على الحدود اللبنانية وح ّررتهما من عصابات
«هاغانا» الصهيونية.
 - 7استم ّرت المعارك على هذا النحو حتى تدخلت القوى الدولية وفرضت

فقط بالمقاومة تتح ّرر فلسطين
الهدنة األولى «من  6/11إلى  »1948/7/8ثم اشتعلت المعارك لتعقد هدنة
ثانية من « 7/18إلى  ،»1948/11/10ثم عاد القتال ليستم ّر حتى  7كانون
الثاني  1949موعد الهدنة الثالثة وما بين هذه الهدنات كانت «إسرائيل» تتسلح
وتتسع وتقوى ،والعرب يتف ّرقون ويتراجعون لتنتهي الحرب بتوقيع مصر التي
كانت خاضعة للملك فاروق الذي ال يزال البعض من ناقصي النخوة والمروءة
العربية يحبّونه ويقدّسونه في األدب والفن والسياسة! قامت مصر وقتها بتوقيع
اتفاق هدنة في  24شباط  1949تالها لبنان في  23آذار  1949ثم األردن في 3
نيسان  ،1949فسورية في  20تموز  ،1949ودائما ً كانت مصر هي البادئة سواء
بالحرب أو باالستسالم وحتما ً سيتبعها العرب حتى يومنا هذا! وكان من نتائج
هذه الحرب سهولة احتالل الصهاينة ألغلب مدن الشمال الفلسطيني مع الل ّد والرملة
والنقب ،الذي كان يشكل لوحده نصف مساحة فلسطين ،وذلك نتيجة انكسار
الجيوش العربية بعد األشهر الستة األولى من القتال ،التي عانت فيها العصابات
الصهيونية ،ثم استطاعت أن تستعيد زمام المبادرة وتنتصر نتيجة التف ّرق العربي
وعدم التنسيق بين الجيوش ،وعدم االستعداد الجيد للقتال وغلبة القرار السياسي
على القرار العسكري مع خيانة الحكام وبخاصة ملك مصر؛ فاروق!
ومن النتائج المؤلمة أيضا ً لهذه الحرب إجبار حوالى  800ألف فلسطيني على
الفرار والهجرة القسرية من ديارهم من أصل مليون وثالثمائة ألف فلسطيني أي
نحو  60في المئة من أهل فلسطين ،وذلك نتيجة ارتكاب الصهاينة  34مذبحة
مروعة ،أثرت سلبا ً على روحية الصمود الفلسطيني ،وكان من النتائج الخطيرة
لهذه الحرب المؤلمة سقوط  78في المئة من أراضي فلسطين في أيدي الصهاينة،
فضالً عن دمار قرابة الـ 400قرية ومدينة مع تهويدها بالكامل.
***
اآلن ،نحن في العام  ،2015وبعد  67عاما ً على النكبة ،يه ّمنا أن نسأل السؤال
األه ّم ،وهو :ماذا بعد؟ ماذا في إمكان األمة ،وفي قلبها الشعب الفلسطيني أن تفعل
لمواجهة العدو الصهيوني الرابض فوق أقدس بالد المسلمين والعرب ،تلك التي
تحتوي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ،والتي يتخذها قاعدة للعدوان
والتآمر جماعات اإلرهاب المسلح لضرب وتفكيك البالد العربية ،وبخاصة سورية
ومصر وليبيا واليمن ،سواء بشكل مباشر أو عبر وكالء عرب ومسلمين.
ماذا بإمكاننا أن نفعل؟
لإلجابة على هذا السؤال نسجل عناوين رئيسية للمواجهة يحتاج ك ّل منها إلى
تفصيل أوسع:
أوالً :تحتاج المواجهة إلى استراتيجية شاملة للمقاومة يخدم فيها العمل
السياسي (والذي نقصد به هنا العمل السياسي المقاوم وليس العمل السياسي
القائم على خيار أوسلو البائس) يخدم هذا العمل الجهاد المسلح سواء في رام الله
أو غزة في أراضي  1948أو خارج فلسطين ،وأال ينحرف هذا العمل السياسي –
كما هو اآلن  -إلى عقبة في سبيل الكفاح المسلح ،وأن يعتزل ويرحل حين تكون
األولوية للبندقية ،ورغم صعوبة هذا األمر لدى البعض من ساسة فلسطين منذ
توقيع اتفاقات أوسلو البائسة ( )1993والتي ح ّولت المفاوض الفلسطيني إلى
أداة في أيدي المشروع الصهيوني لمزيد من بناء المستوطنات ،وقتل الفلسطينيين
وال��ع��دوان عليهم ،وص��ارت (السلطة الفلسطينية) حاجة «إسرائيلية» أكثر
منها مطلبا ً فلسطينياً .فإنّ إمكانية تجاوزه بفضل العديد من شرفاء حركة فتح
ومناضليها ،ممكنة ،وذلك ألنّ استراتيجية جديدة للتحرير والمقاومة هي أحوج ما
يطلبه الفلسطينيين اليوم بعد  67عاما ً على النكبة.

ثانياً :على الفصائل الفلسطينية الـ 13التي تف ّرقت بها السبل في السياسة
والعمل الميداني ،أن تسعى مجددا ً وبعد طول زمن النكبة ( 67عاماً) والمستم ّر
حتى اليوم؛ إلى بناء وحدتها الداخلية في كامل الوطن الفلسطيني المحت ّل ،وأن
تنحي خالفاتها جانباً ،وأن يكون هدف تحرير فلسطين من دنس الصهاينة وفق
ّ
برنامج عمل استراتيجي هو الهدف األسمى والقاسم المشترك ،أما صراعات القبائل
واأليديولوجيات واألجنحة ،فلقد ثبت يقينا ً أنها مهلكة ومؤذية للشعب والقضية.
ثالثاً :من العار أن تظ ّل الحكومات العربية الحالية هي المحاصرة للشعب
الفلسطيني ،وهي المشاركة للعدو الصهيوني في حصاره وتجويعه بحجة
(مقاومة اإلرهاب)؛ صحيح هناك جماعات مجرمة مسلحة تقاتل الجيوش العربية
(خاصة في سورية وسيناء) وتنسب نفسها زورا ً إلى اإلسالم أو فلسطين أو بيت
المقدس ،لكن مواجهة تلك (الجماعات) أو (العصابات) ال ينبغي أن يؤدّي بنا
إلى اإلساءة إلى اإلسالم أو فلسطين ،فالواقع يؤكد أن تلك الجماعات المسلحة هي
أش ّد أعداء فلسطين ،وهي التي حرفت بوصلة الصراع بعيدا ً عن األقصى والقدس،
وهي خادمة للعدو الصهيوني وستثبت األيام أنها كانت تعمل استخباريا ً مع
(الموساد).

فل�سطين �ضاعت ب�سبب الخيانة
و(الفرقة) ولن تعود �سوى
با�ستراتيجية �شاملة للمقاومة يخدم
فيها ال�سيا�سي الم�سلح ويحت�ضن فيها
المحيط العربي ال�شعب الفل�سطيني وال
يتركه وحيداً �أمام «�إ�سرائيل»!
{ نّ الواجب األخالقي ،والديني ،والقومي والعروبي يفرض على الدول العربية
كافة أن ترفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وأن تف ّرق وبحسم بينه وبين بعض
القوى المجرمة التي تنسب نفسها زورا ً إلى فلسطين أو إلى اإلسالم ،والتي تقوم
بعمليات إرهابية ض ّد البالد العربية ،وال تخدم سوى تل أبيب وواشنطن!
* إنّ احتضان ودعم المقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني وتقوية إرادته
وتثبيته في األرض الفلسطينية يع ّد ضرورة من ضرورات األمن القومي العربي،
هكذا ينبغي أن تدرك الدول العربية المحيطة بفلسطين.
* وختاما ً ينبغي أن نؤكد – ونحن في الذكرى الـ 67للنكبة  -أنّ أه ّم درس
لحرب  1948التي لم تنته بعد ،هو أنّ استرداد فلسطين ،هو مسؤولية األمة كلها
وليست مسؤولية الشعب الفلسطيني لوحده ،وأنه إذا توافرت اإلرادة واإليمان ،فإنّ
فلسطين ستعود مهما طال الزمن؛ خاصة أنّ هذا المشروع الصهيوني (الذي يبلغ
من العمر  67عاماً) هو في حكم الواقع ض ّد حقائق الجغرافيا والتاريخ وسيزول
بإذن الله ،بالمقاومة ...وليس بالمفاوضات البائسة!
E – mail : yafafr @ hotmail. com

«كامب ديفيد الخليجية»...
�صفر حلول للم�أزق ال�سعو ـ �أميركي �إ ّال �إذا؟
} حسن شقير

*

م��اذا سيخرج ع��ن قمة كامب ديفيد ،بين الرئيس
األميركي باراك أوباما ،وقادة الدول الخليجية ،بأشخاص
بعضهم ،وبمن ينوب عنهم ،من البعض األخر...
إذا تجاوزنا البحث عن األسباب الحقيقية وراء تخلف
البعض منهم عن الحضور بأنفسهم إلى أميركا ،كون
ذلك ،قد تناوله كث ٌر في اليومين الماضيين ،وحرصا ً منا
على عدم التكرار ،فإنّ جميع ما ُذكر من أسباب  -قد يكون
وجيها ً  ،-ويحتمل الصحة في معظم ثنايا تأويالته...
ألجل ذلك فإننا سنترك هذا الجانب من مقدمات القمة
 على أهميته  ،-وذل��ك لصالح الغوص في القضاياالجوهرية ،والتي دفعت بأوباما إلى دعوة هؤالء القادة
إلى هذه القمة ،وذلك في الساعة التي تلت إعالن البيان
النووي المتفاهَ م عليه ما بين إيران ومجموعة ( )1+5في
 2نيسان الماضي.
إذاً ،فإنّ ظروف الدعوة األميركية وتوقيت حصولها،
يفترضان أنّ ج��دول أعمالها سيتصدّره بال شك جميع
تلك الهواجس الخليجية من لحظة إتمام االتفاق النووي
مع إيران ،وذلك دون حصول أميركا لقاء ذلك ،على أية
ضمانات إيرانية ح��ول ال��دور اإلي��ران��ي في اإلقليم ،إنْ
لجهة تحجيمه أو تحديده ،أو حتى التعهّد اإليراني بعدم
متابعة توسعه في المنطقة على حساب هذه الدول  -كما
يردّد قادتها على الدوام.
أسئل ٌة ثالثة تفرض نفسها بقوة ،وبشكل منطقي،
وذلك بعد شبه اتفاق الجميع ،على أنّ المأمول الخليجي
من هذه القمة ،في فرملة االندفاعة األميركية نحو توقيع
ضرب من الخيال...
االتفاق ،لهو
ٌ
 - 1ما ال��ذي يدفع أوباما إلى اإلص��رار على توقيع
االتفاق النووي ،وذلك خالفا ً لرغبة حلفائه الخليجيين؟
 - 2ما الذي سيحاول أوباما تعويضهم به ،ج ّراء
موقفه هذا؟
 - 3هل س ُتشكل ه��ذه التعويضات مظلة أميركية
فعلية لحماية الدولة الخليجية من أي خطر؟
في محاولتنا اإلجابة عن السؤال األول ،فإنّ منطق
المصالح في العالقات بين الدول ،يفترض بأنّ أوباما يرى
أنّ ما ستجنيه أميركا من توقيعها على االتفاق النووي،
حصله في حال امتناعها عن السير به ،ال بل
هو أكثر مما ُت ّ
انه  -أيّ أوباما  -يرى أن التعويضات التي سيعرضها

على حلفائه ،ستحقق له ولهم ،وعلى ح ّد سواء ،ما يرتأيه
ك ّل ط��رف ...ألجل ذلك فإننا نستطيع أن نحصر دوافع
ٍ
نقاط ثالث،
اإلصرار األميركي على توقيع االتفاق ،ضمن
تحقق  -باعتقاد أوباما  -مصالح أميركا االستراتيجية
وعقيدته التي يسير بها:
 االتفاق النووي العتيد ،سيعزز من استراتيجيةأوب��ام��ا المركزية ف��ي التخفف م��ن االل��ت��زام��ات األمنية
المباشرة لحلفائه ...وبالتالي ف��إنّ ذل��ك سيجعل من
رؤيته المتمثلة بصفر حروب مباشرة ،واقعا ً على األرض،
فضالً عن أنّ هذا االتفاق يدخل ضمن سياق تنفيذ العقيدة
األوبامية للقيادة من الخلف ...إذاً ،والحال كذلك ،فإنّ هذا
االتفاق ،سيجعل من إمكانية تحقيق رؤية الربط األمني
الصهيوني -الخليجي ،والتي وردت في استراتيجية
األمن القومي األميركية األولى في أيار من العام ،2010
ّ
بغض النظر عن تط ّورات مسار ما يُس ّمى بعملية
وذلك
السالم الصهيونية  -الفلسطينية ،والتي يجعلها العرب،
وتحديدا ً الخليجيين منهم ،شرطا ً إلب��راز وإظهار هذا
التكامل األمني مع الكيان الصهيوني إلى العلن ...بحيث
أنّ هذا التوقيع األميركي ،سيدفع بهذه ال��دول ُمرغم ًة
للبحث عن إقامة حلف مضا ّد لخصمهم اإليراني ومحوره
في المنطقة!
 تيقن أوباما أنّ جبل العقوبات التي تفرضها أميركاعلى إي��ران ،قد بدأ ينهار روي��دا ً روي��داً ،وأنّ تباشير ذلك
قد بدأ فعليا ً مع اإلعالن الروسي الشهير برفع الحظر عن
توريد السالح إليران ،وذلك قبل رفع الحظر دولياً ،وبشكل
رسمي من قبل مجلس األمن ...يُضاف إلى ذلك ،االتفاقات
االقتصادية األخ��رى ،والتي ت ّم توقيعها ما بين روسيا
ّ
تلتف
وإي��ران من جهة والصين من جهة ثانية ،والتي
على بعض العقوبات وتفرغها من مضمونها ،إضافة إلى
الحراك األخير لمنظمة شنغهاي ومجموعة «بريكس»
للخالص من نير التبعية ألميركا ومنظومتها المرتبطة
بها...
 يعتقد أوب��ام��ا ،أنّ االت��ف��اق ال���ذي ي��زم��ع توقيعهم��ع اإليرانيين ،سيحقق ألميركا مصالحها الحيوية
واالقتصادية ...ذلك ألنه من أولى تداعياته  -بحسب
اعتقاده  ،-سيجعل من أميركا بيضة قبان بين محورين،
أحدهما خليجي  -صهيوني من جهة ،وفيما تقف إيران
وحلفاؤها ف��ي المحور اآلخ���ر ،وال ش��ك أن المحورين
على طرفي نقيض ...مما سيعني ،أنّ ذلك سيؤدّي إلى

استجالب المزيد من المنافع الكبرى للمجمعات العسكرية
والصناعية األميركية ،على مدى طويل...
من خالل هذه النقاط ،وغيرها التي ال مجال لذكرها،
فإنه يظهر جليا ً أنّ أوب��ام��ا سيمضي قدما ً في السير
ّ
وبغض النظر عن اقتناع من يستضيفهم
باالتفاق النووي،
في كامب ديفيد أم ال.
توصلنا إل��ي��ه��ا ،ت��ف��رض علينا
ه��ذه النتيجة ال��ت��ي
ّ
البحث عن اإلجابة حول السؤال الثاني ،وال��ذي يتمثل
بالتعويضات األميركية للدول الخليجية مقابل إصراره
ذاك...
تكاد ُتجمع المعلومات التي تقاطرت من واشنطن
في اليومين المنصرمين ،على أنّ أميركا ليست في وارد
االستجابة للمطلب الرئيسي للقادة الخليجيين في
الدخول ضمن األمن والحماية األمنية األميركية المباشرة،
وذل��ك يكون من خ�لال توقيع ما يس ّمونه بـ«معاهدة
دفاع مشترك» ،وبالتالي فإنّ ما سيعرضه أوباما على
هؤالء كبديل عن ذلك  -كونه يتعارض مع عقيدته في
القيادة من الخلف وصفر الحروب المباشرة  ،-سيكون
ربما مشابها ً لما يجري اليوم من دعم لوجستي أميركي
للحرب السعودية على اليمن من جهة ،ومن جهة أخرى
سيعمل أوباما على تجسيد رؤية المستشارة اإللمانية
أنجيال ميركل لدور الحلف األطلسي في العالم ،وذلك بعد
تهشيم دور األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي ،وذلك
سيكون ،كما عبّرت ميركل في آذار  ...« :2009إني ال أرى
ناتو عالمياً ،إنما يمكن للحلف أن يقدّم خدماته العسكرية
خارج منطقته ،»...وهذا بح ّد ذاته سيكون ربحا ً مضافا ً
ألميركا وللحلف األطلسي من خلفها ،وذلك على حساب
البقرة الخليجية الحلوب على الدوام...
ه���ذا ال��ش��ك��ل م��ن ال��ت��ع��وي��ض الخليجي ،ال يُ��ص��رف
اليوم في بنك المخاوف السعودية والخليجية بشكل
ع��ام ،وذل��ك م��ردّه إل��ى أنّ مصدر التهديدات ،وكيفيتها
وبساطتها وفعاليتها في آن واحد ،ال تتناسب مطلقا ً مع
نوعية التعويض والمحفز األميركي واألطلسي معا ً على
ح ّد س��واء ...فإيران المعنية بتلك التهديدات ،ما فتئت
تعلن يوما ً بعد يوم ،بأنها ترغب في تطبيع العالقات
الديبلوماسية واألمنية مع السعودية ،على الرغم من
استمرار هذه األخيرة في حربها العدوانية على اليمن...
وبالتالي فال يمكن لك ّل ما يمكن أن يؤ ّمنه الحلف األطلسي
للدول الخليجية ،وكما سيعرضه أوب��ام��ا ،أي��ة منافع

ُتذكر على الخطر الحقيقي المحدق بالسعودية ،والدولة
الخليجية بر ّمتها ...وذل��ك بُع ْيد الكمين ال��ذي أوقعت
السعودية نفسها فيه ،ج��راء عدوانها المستم ّر على
اليمن...
انطالقا ً من ذل��ك ،ف��إنّ طبيعة التعويض األميركي
الموعود للقادة الخليجيين ،سيكون صفريا ً في حماية
الدول الخليجية من طبيعة المخاطر الحقيقية التي قد
تط ّل برأسها انطالقا ً من السعودية ،على إثر حربها الظالمة
على الشعب اليمني األعزل ،وذلك قد بدأ يظهر رويدا ً رويدا ً
في بدايات الر ّد اليمني المحدود  -لغاية اآلن  -وذلك عبر
تحرك بعض القبائل اليمنية على الحدود السعودية للر ّد
على مصادر النيران في المنطقة الحدودية...
إذا ما استمرت ال���ردود اليمنية الحالية  -وبشكل
متدحرج  -على العدوان السعودي ،وذل��ك على شكل
حرب استنزاف في المناطق الحدودية الثالث ،وربما
إلى داخل األراضي السعودية نفسها ...فإنّ السؤال الذي
يطرح نفسه بقوة :هل يتناسب التعويض األميركي أعاله
مع شكل التهديد اآلني والمرتقب على الدولة الخليجية؟
اإلجابة هي بالتأكيد ال...
إذاً ،ف��إنّ النتيجة الصفرية للسعودية ،ولتحالفها
الجديد ،هي أيضا ً تتحكم باإلجابة عن التساؤل الثالث.
خالصة ال��ق��ول ،ال يمكن ال��م��واءم��ة ،وب��أيّ شك ٍل من
األشكال ،ما بين أصناف التهديد الجديد للدولة الخليجية،
والتعويض األميركي المرتقب للقادة الخليجيين في
قمتهم مع أوباما ،وذلك لعدم تناسب التهديد الحقيقي
على دولهم مع المعروض عليهم ،والذي يُعتبر هذا األخير
صافياُ في أرباحه المادية دون االستراتيجية ،نحو الكفة
األميركية واألطلسية على ح ّد سواء...
بكلمة أخيرة ،إذا لم تستر ّد أميركا الملف اليمني من
السعودية وتحالفها العشري ،وتفرض عليهم السير
بمقدمات تسوية موضوعية ألزم��ات المنطقة برمتها،
وذلك من خالل الباب اليمني ،بغية الحفاظ على المصالح
األميركية والخليجية على ح ّد سواء في المنطقة ...فإنّ
ذلك سيجعل من كرة النار اليمنية تتدحرج إلى خارج
اليمن ،ومن البوابة السعودية تحديداً ،وذلك إلى ما ال
تحمد عقباه ،وتحديدا ً على معظم أولئك المجتمعين في
كامب ديفيد ،وعلى ك ّل من يدور في هذا الفلك من إرهابيين
وصهاينة على ح ّد سواء.

*باحث وكاتب سياسي

