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جولة مفاو�ضات مرتقبة ب�ش�أن الأزمة في اليمن :هل تكون «الثالثة ثابتة»؟
خضر سعاده خ ّروبي
صخب وصمت يتنازعان المشهد اليمني .الصخب الناجم عن هدير طائرات
«التحالف السعودي» هناك بموازاة أصوات المعارك الدائرة ،والمترافق يوميا ً
مع تزايد أعداد الضحايا من المدنيين اليمنيين ،ما زالت أص��داؤه تتردد في
األرج��اء ،رغم ارتفاع منسوب التفاؤل مع بدء سريان الهدنة أمس .حتى أنّ
ّ
يشق طريقه نحو األزمة اليمنية بين وقت وآخر،
االستنفار الديبلوماسي الذي
يتفاعل بصمت ،بقيت فصوله وتصوراته النهائية لرسم «سكة السالمة» على
جانب كبير من الغموض وعدم الوضوح.
وعلى الرغم مما أسفر عنه هذا االستنفار من توافقات موضعية متفرقة زمنيا ً
ومكانيا ً خالل األشهر الماضية ،إال أنّ التوافق الشامل حول شروط التسوية التي
من شأنها وقف الحرب على اليمن ،يراوح مكانه بين رفض ورفض مضاد ،ال سيما
أنّ مرجعيات الح ّل هي أيضا ً في صلب النقاش القائم بشأن هذه القضية ،وما
يُشاع أيضا ً عن محاولة ك ّل منهما فرض أمر واقع يالئمه .وربما يكون واقع األمر،
أنّ اإلنهاك العسكري بدأ يرخي بظالله على الطرفين ،في ظ ّل التكلفة اليومية
لعمليات التحالف البالغة نحو  200مليون دوالر يومياً ،والتدمير الممنهج
الالحق بمقومات المجتمع والدولة في اليمن ،والحصار الخانق ضده ،فضالً
عن ما يتوقف عنده البعض من تذبذب أسهم التقدم والتراجع الميداني للقوات
اليمنية الموالية لـ «التحالف السعودي» ،من جهة ،وتلك التابعة للتحالف بين
«أنصار الله» والرئيس السابق علي عبد الله صالح ،من جهة أخرى.
في اإلطار العامُ ،تتهم السعودية بأنها ،ومنذ اندالع الحرب ،لطالما سعت
إلى استغالل النهج التفاوضي من أجل العبور من خالله نحو تعزيز مكاسبها
الميدانية وف��رض «أجندتها» ،فيما ُتكال االتهامات لجماعة «أنصار الله»
بمحاولة اختطاف اليمن ورميه «في أحضان إيران» ،وأنّ التدخل العسكري
السعودي كان بمثابة «آخر الدواء» لدرء هذا الخطر على «عروبته».
اليمني بالغ التعقيد ،والنسيج الهائل من
وفي خضم المشهد الميليشيوي
ّ
الجهات الفاعلة المشاركة في الصراع اليمني ،يحصر البعض مطالب جماعة
«أنصار الله» وحلفائهم بحصد «حصتهم العادلة» من «كعكة السلطة» من
خالل لعب دور أكبر في نظام الحكم المستقبلي في اليمن ،فيما يلخص آخرون
أهم المطالب السعودية بما هو ليس بأق ّل من القبول بالقرار  2216وعودة
الرئيس هادي إلى «سابق عهده» إضافة إلى قبول الجماعة باالنسحاب من
صنعاء وإلقاء سالحها .وبصرف النظر عن صحة ما سبق ،يمكن القول إنّ هذا
كله يندرج ضمن لعبة األرباح والخسائر في «اليمن السعيد» ،وتمت ّد خيوط
اللعبة إلى أفق إقليمي أرحب ودولي أكثر اتساعاً ،بأثمان مدفوعة فيما يتحمل
مواطنو هذا البلد العربي األفقر الفاتورة الكبرى من دمهم وعرقهم ودموعهم.
فبحسب التقارير الدولية ،تجاوزت أعداد الضحايا جراء الحرب في اليمن
الثمانية آالف قتيل ،إلى جانب عشرات اآلالف من الجرحى ،فيما قارب عدد
المشردين حوالي  2.5مليون شخص.
وانطالقا ً من القاعدة البديهية التي تقول إنّ الرغبة في التفاوض تتقدم
عادة حينما يتراجع الزخم العسكري ،يتصدّر الحديث عن مسودة أُممية لوقف
إطالق النار في اليمن ،جدول أعمال المجتمع الدولي على ضوء حالة المراوحة
الميدانية هناك ،ولع ّل جبهة ميدي خير مثال على ذلك.
اآلن ،ثمة نافذة أمل بالطبع إلطفاء نار الحرب ،وإن كان الحذر سيد الموقف
في ظ ّل التح ُّفظات التي أبداها ك ّل من «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام»
وما اقترحاه من تعديالت على بنودها .ومع ذلك ،هناك مشكلة بالتأكيد .ذلك
أنّ العالم حيال مهمة وقف الحرب في اليمن ،من جهة ،وصمته المطبق إزاء
استمرارها منذ سنة خلت ،من جهة أخرى ،يجد نفسه في مأزق صياغة حلول
توقف العدوان ،دون تطلعات القائمين خلفه وفق بعض المحللين الذين يرون
أنّ المجتمع الدولي« ،المتحالف» مع الرياض بغالبيته ،قد أذن لـ «عاصفة
الحزم» أن تصول وتجول في عموم اليمن لمدة عام كامل بعدما أعطى مهالً،

ومهالً إضافية لـ «تحالف الحزم» حتى يُنجز ما يطلبه دون جدوى.
لع ّل الفرق بين الرياض و«حلفائها» الغربيين ،أنه ليس في وسع األخيرة إدارة
الظهر إلى ما ال نهاية لضغوط الرأي العام العالمي والمنظمات اإلنسانية الدولية.
وعلى هذا األساس ،اضطرت السعودية للوقوف عند «خاطر» هؤالء في غير مرة،
ال سيما حين «ج ّملت» تسمية عاصفتها وخلعت عليها مصطلحات ملؤها «األمل»!
وكما بات معلوماً ،فقد تزايد الضغط الدولي على المملكة في اآلونة األخيرة من
أجل إنهاء حربها في اليمن ،ودعم تشكيل حكومة جديدة .كما ضغط مجلس األمن
على الرياض لتقديم المزيد من المساعدات اإلنسانية إلى اليمن بسبب مشاركتها
في القتال ،وص َّوت االتحاد األوروبي على حظر توريد أسلحة إلى المملكة.
عن المأزق السعودي الراهن ،يقدم مركز «وودرو ويلسون» ،قراءة ُمع ّمقة
في هذا الشأن ،بالقول إنّ «الحرب المدمِّرة في اليمن تحولت إلى مستنقع ُمكلِف
للمملكة العربية السعودية» .وبحسب ما جاء في المقال ال��ذي أع �دّه ديفيد
أوتواي « :اآلن ،أصبح الهدف السعودي ،المتمثل في تحقيق انتصار عسكري
ٍ
لضغوط
ساحق ،أبعد ما يكون عن الواقع .باإلضافة إلى تع ُّرض السعوديين
مكثفة من إدارة أوباما التي تقدم معلومات استخباراتية وعتادا ً حربيا ً للتحالف
العربي ،إلنهاء الصراع بالوسائل السياسية السلمية» .ويتابع أوتواي في مقاله
الذي جاء بعنوان السعودية والمستنقع اليمني« :هل وصل الصراع إلى طريق
مسدود؟ مشددا ً على أنّ المحاوالت السابقة لتحقيق هذا الهدف المرا ِوغ (بتحقيق
ّ
المحك
نصر عسكري) سرعان ما باءت بالفشل» .ويتابع قائالً« :هناك الكثير على
بالنسبة للعائلة الملكية السعودية ،في حين يص ّمم السعوديون على أن يثبتوا
إليران ،منافسهم اإلقليمي الرئيسي ،أنهم يتمتعون بالقوة العسكرية الكافية
لهزيمة حلفائهم الحوثيين ،ومنع جهودهم الرامية إلى تأسيس موطئ قدم على
الحدود الجنوبية للمملكة .كما زادت الحرب من حدة التنافس الطائفي بين
البلدين ،بالنظر إلى أنّ الحوثيين ينتمون إلى أحد فروع المذهب الشيعي ،السائد
في إيران .على الجانب اآلخر ،السعودية تعتبر نفسها الزعيم الديني لألغلبية

السنية من سكان العالم العربي .أما داخل عائلة آل سعود ،فيمكن للفشل في
تحقيق نصر عسكري في اليمن أن يلحق ضررا ً كبيرا ً بالحياة السياسية لوزير
الدفاع الطموح الثالثيني محمد بن سلمان ،نجل الملك .وهو أيضا ً ولي ولي العهد،
وزعيم الصقور داخل العائلة ،الذين يريدون إثبات قوة المملكة في إطار السعي
إلى تحقيق زعامة السعودية للعالم العربي».
على صعيد مواز ،تتعرض إدارة أوباما التي وافقت للتو على شراء السعودية
ذخائر بـ  1.3مليار دوالر ،بما في ذلك  12ألف قنبلة غير موجهة ،و 8آالف قنبلة
«ذكية» موجهة بالليزر ،باإلضافة إلى  1500قنبلة خارقة للتحصينات «بانكر
باستر» ،لضغوط داخلية وخارجية متمثلة أساسا ً ببعض أصوات الديمقراطيين
في الكونغرس والجماعات الحقوقية الدولية على خلفية السجل السعودي
الرديء والمتفاقم إنسانياً ،سواء بدافع أوضاع حقوق اإلنسان في الداخل ،أو
بسبب ما دأبت تقارير المنظمات اإلنسانية على إحصائه من مجازر تسببت بها
قوات «عاصفة الحزم».
ونشر معهد «كاتو» لألبحاث ،من جهته ،مقاال ً في السابع والعشرين من شباط
الماضي جاء بعنوان « ينبغي على الواليات المتحدة أن توقف دعمها للحرب
في اليمن» ،استهلّه بوصف الحالة في ذلك البلد بأنها «أحدث كوارث السياسة
الخارجية األميركية» ،معتبرا ً أنّ أيّ ادّعاء بأنها جزء ال يتجزأ من الحرب على
اإلرهاب هو طرح مشكوك فيه ،ألنّ التفجيرات في تلك المنطقة ال تؤدي إال إلى دعم
من أسماهم بـ «المتطرفين اإلسالميين» ،ومشدّدا ً في الوقت عينه على أنه «بعيدا ً
عن تهدئة المخاوف السعودية الشديدة من ميل االستراتيجية األميركية تجاه
إيران ،ال يوجد ببساطة أي مب ّرر أخالقي أو قانوني أو استراتيجي لما تقوم به
الواليات المتحدة في اليمن».
ما درج��ت عليه ع��ادة وأق�لام الكتاب والمحللين ،من رب��ط بين موضوع
األزمتين السورية واليمنية يبدو منطقيا ً في سياق انتعاش المسار التفاوضي
حول الوضع في اليمن من جديد .وما راج مؤخرا ً حول مخاوف سعودية من

دور روسي قد يصبح أكثر نشاطا ً حيال اليمن إذا استمرت الحرب التي أضحت
االندفاعة «القاعدية» و«الداعشية» أبرز مضاعفاتها ،ربما يشكل قوة إضافية
دافعة للرياض نحو وضع «اللمسات األخيرة» على «ترتيباتها الحربية» هناك،
وإسدال الستار على «لعبتها الخطرة» على حدودها الجنوبية .حديث المسارات
المترابطة أو ما يمكن تسميته بـ «الزمة سورية ـ اليمن»  ،ال يمكن إغفاله في ظ ّل
توقيت الحماسة الروسية للتسوية في سورية وإعالنها انسحابها الجزئي من
هناك ،بالتزامن مع تبلور مالمح الجدية على العملية التفاوضية بشأن اليمن.
وليس بعيدا ً عن هذا السياق أيضا ً زيارة وزير الخارجية جون كيري للبحرين
كأول زيارة لمسؤول أميركي إلى المنامة منذ العام  ، 2010ولقائه شخصيات
محسوبة على التيار المعارض في اإلمارة الخليجية الصغيرة ،واستعادة عملية
«مينسك» للسالم ،والتي تتألف من سلسلة من االتفاقات المج ّمعة معاً ،زخمها
المتكاسل الخطى منذ مدة ليست بالقصيرة إلرساء موسكو وكييف «على ب ّر»
ع َّز إيجاده حتى اليوم ،إلى جانب الرغبة الروسية بفتح باب المفاوضات مع
واشنطن وأوروبا بشأن قضايا تحظى باهتمام أكبر لدى موسكو ،مثل :العقوبات
وأوكرانيا والحشد العسكري الذي يقوم به حلف «ناتو» في محيط دول االتحاد
السوفياتي السابق.
القضية ال تحتمل التأويل .هي النار التي تحرق الجميع من صنعاء حتى كييف
وناغورنو قرة باخ في وقت تحصي فيه روسيا غاراتها التي قاربت التسعة آالف
ض ّد اإلرهاب في سورية ،فيما يتصدى بعض الصحافة األميركية بـ َ
«نفس قومي
شوفيني» غير خفي بإلقاء بالده نحو  23,000قنبلة وصاروخ حول العالم خالل
العام 2015ألغراض تخدم اإلرهاب أكثر مما تحاربه.
ربما تكون لروسيا أولوياتها في كييف وشرق أوروبا ،وللسعودية أولوياتها
في اليمن ،فيما هناك من يسترق السمع في طهران حول أولوية بحرينية في
الخليج .أما سورية ،فهي تبدو كما لو أنها تستحضر مقولة توماس هوبز حول
«حرب الجميع ض ّد الجميع» ،ما يجعلها أولوية قصوى لك ّل منهم.
بشكل عام ،وبحسب بعض التحليالت ،فإنّ االنخراط في صراعات من طراز
ما يحدث في اليمن يمنح روسيا نفوذا ً في البالد باعتبار أنها صاحبة مصلحة
حقيقية في ساحة السياسة اليمنية أو االتجاه المستقبلي في البالد ،بحيث يمكن
أن تستغلها في تجسير قواعد التواصل مع السعودية الجارية بشأن اليمن
في مقبل األيام لتوجيه رياح المفاوضات السورية مستقبالً إلى حيث يشتهي
الرئيس الروسي فالديمير بوتين .هذا ،وتنقل صحيفة «السفير» ،عن عضو بارز
في وفد حركة «أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي العام» وأح��زاب يمنيّة
أخرى ،زار العاصمة اللبنانية قبل أيّام وأجرى لقاءات مع عدد من كبار المعنيّين
ّ
والملف اليمني ،حديثه عن «دخول روسي حاسم على خط
في الوضع اإلقليمي،
األزمة اليمنيّة يؤمل أن يثمر نتائج تؤدّي إلى وقف الحرب».
ومع اقتراب موعد انعقاد المفاوضات بين السعودية و«أنصار الله» في الكويت،
تكثر التكهنات والهواجس حول أسرار العملية التفاوضية وسيناريوهات مرحلة
ما بعد التفاوض ،من بينها ما يذهب إليه معهد «ستراتفور» في تحليل نشره
أواخر الشهر الماضي ،بالقول إنّ «من المرجح أن تدفع الرياض للتوصل قريبا ً إلى
اتفاق سالم ما .لكنّ نهاية نشاط التحالف الذي تقوده المملكة في البالد سيمثل
فقط بداي ًة لمرحل ٍة جديد ٍة من الصعوبات بالنسبة لليمن .وفي ظ ّل االستئناف
المرتقب للمحادثات ،ستعود المقترحات السابقة حول تبني الفيدرالية أو تقسيم
ِّ
يخفف التوترات المزمنة بين الفصائل
البالد إلى الطاولة ،لكنّ أيا ً منهما لن
اليمنية المختلفة» .الصحيح أنّ تقديرات المحليين لمستقبل الوضع في اليمن
تتفاوت ،بعد فشل الجولتين السابقتين من المفاوضات خالل األشهر الماضية
في مدينتي جنيف وبال السويسريتين .لكنّ الثابت الوحيد أنّ إيجاد ح ّل سياسي
سيبقى متعذراً ،إذا لم يضغط المجتمع الدولي على األطراف المنخرطة في الحرب
للتوصل إلى سالم .فهل تكون الجولة الثالثة ثابتة وتؤسس للحلول بعيدا ً عن
مشاهد الحرب والدمار؟ أم أنّ اليمن ال يُراد له أن يعود سعيداً ،أقله في القريب
العاجل؟

الوحدة الوطنية تج�سيد فعلي لت�ضحيات ال�شعب الفل�سطيني النتائج غير المرئية المترتبة
على انتقال جزيرتي تيران و�صنافير لل�سيادة ال�سعودية
} عباس الجمعة

في الحديث عن رص��د ال��واق��ع الفلسطيني
ال��راه��ن ،نتفق على أنّ أح��دا ً بيننا لم يرصد
بشكل كامل االنتفاضة الشعبية العارمة على
أرض فلسطين ،ووفق معطيات اللحظة نرى
أنّ المجتمع الفلسطيني كله تعاطف سياسيا ً
ومعنويا ً مع االنتفاضة من أج��ل استعـادة
األرض والحقوق وب��ن��اء ال��دول��ة وعاصمتها
القدس من جهة ،إلى جانب تأجج مشاعر العداء
للمحتل الصهيوني من جهة أخرى ،حيث يعبّر
الشعب الفلسطيني عن فوهة بركان االنتفاضة
الثالثة بالسكاكين والحجارة وعمليات الدهس،
والتي ستزلزل األرض تحت أقدام االحتالل ،ألنّ
الشعب ،رغم التحديات ،لن يتخلّى عن حقوقه
الوطنية المشروعه وتمسكه بخيار المقاومة.
من هنا نرى صفحات مليئة بالتضحيات
واآلالم ق��دم فيها الشعب الفلسطيني آالف
الشهداء وعشرات آالف الجرحى ومثلهم من
األسرى والمعتقلين ،وأدرك الجميع أنّ انتفاضة
اليوم كما االنتفاضة الثانية اندلعت كردة فعل
شعبية طبيعية على االحتالل وممارساته،
وعلى ان��س��داد األف��ق السياسي وفشل اتفاق
أوسلو وانكشاف مخطط االحتالل لموضوعات
التسوية النهائية ،كما اتضح أنّ االحتالل هو
المستفيد األول منها ،فكان الغضب الشعبي
عقب ح��رق الشاب الشهيد محمد أب��و خضير
وم���ن ث��� ّم ح���رق ع��ائ��ل��ة ال��دواب��ش��ة ،وبعدها
استهداف الشباب على الحواجز ،وصوال ً إلى
الزيارات االستفزارية للمسجد األقصى من قبل
وزراء حكومة االحتالل وقطعان المستوطنين
تحت حماية ق��وات االحتالل ،ف��أدرك الشباب
الفلسطيني أنه ال ب ّد من النزول إلى الشارع
في القدس والضفة وإط�لاق صرخة واضحة
ب��م��واج��ه��ة االح��ت�لال وق��ط��ع��ان مستوطنيه
وردا ً على جرائمه ،بينما اندفعت الجماهير
الفلسطينية خلف الخط األخضر لمساندة ودعم
شعبهم في الضفة الفلسطينية والقدس ،كما
شعبنا في قطاع غزة والشتات ،فشكل قوة من
الكفاح بك ّل وسائله متخذا ً من االنتفاضة األولى
طريقا ً له ،ومؤكدا ً أن ال عودة إلى المفاوضات
واالتفاقات العقيمة مع االحتالل ،فكان سالحه
الشرعي السكين والحجر والمقالع والدهس
وكافة الوسائل النضالية ،وهذا الحق بالمقاومة
كفلته له الشرعية الدولية.

إنّ شباب فلسطين الذين يقودون المواجهات
الحالية ،يكتبون بدمائهم صفحات المجد في
ظ ّل غياب أي دور عربي فاعل تجاه قضيتهم،
فهم يعبرون عبر انتفاضتهم نحو الحرية
واالستقالل والعودة .
ف��ي ظ��� ّل ه���ذه األوض����اع ن���رى التحركات
والمواقف التي تصدر من اإلدارة األميركية
وحلفائها والرباعية وغيرها بضرورة وقف
العنف ،وهنا نسأل :كيف يتم إيقاف العنف
في ظ ّل استمرار االحتالل بسياسة الغطرسة
وال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��ن��ص��ري واس��ت��ب��اح��ة األرض
والمقدسات؟
ه���ذه ال��م��واق��ف ت��ؤك��د االن��ح��ي��از األع��م��ى
لحكومة االحتالل حتى تبقى طليقة اليدين
بالتنكيل الجماعي ف��ي فلسطين دون رادع
م��ن أي ع��ق��وب��ة ،م��ا يشجعها ع��ل��ى ارت��ك��اب
المجازر الفردية والجماعية بحق أبناء شعبنا
الفلسطيني وانتهاك أبسط حقوقه ،فانحياز
اإلدارة األميركية والرباعية والصمت العربي
يمنحها الفرصة تلو الفرصة الستمرار عدوانها
ع��ل��ى ال��ش��ع��ب الفلسطيني وتشجيع غ�لاة
المستوطنين على االقتحامات المتكررة لألماكن
المقدسة ،ال سيما المسجد األقصى ومواصلة
نهج االستيطان ومصادرة األراضي والتوسع
في سن القوانين الفاشية التي تطلق يد قوات
االحتالل والمستوطنين في استخدام الرصاص
الحي لكسر روح المقاومة لدى شباب وشابات
االنتفاضة ،لثنيهم عن االستمرار في التصدّي
لسياسات االحتالل القمعية.
تتبنى واش��ن��ط��ن ب��ال��ك��ام��ل وج��ه��ة النظر
الصهيونية ،وه��ي ترفض التواجد الدولي
الموقت حماية للشعب الفلسطيني الرازح تحت
االحتالل ،وهي تنحاز إلى ما أسمته ّ
حق حكومة
االحتالل في الدفاع عن مواطنيها ،بينما لم نلمس
أي مواقف عربية سوى االنتقادات الخجولة في
بعض العواصم والتي ال تقدم وال تؤخر ،مع أنّ
في مقدور هذه الحكومات اتخاذ إجراءات فعّ الة،
سياسيا ً واقتصاديا ً ودبلوماسياً ،وإعادة العمل
بقوانين المقاطعة التي عطلها النظام الرسمي
العربي منذ زمن.
إزاء ما تقوم به حكومة االحتالل من إعدامات
ميدانية ،بدم بارد ،للشباب الفلسطيني واحتجاز
جثامين الشهداء والتنكيل بأسرهم ،تكتفي
الحكومات العربية باستجداء المجتمع الدولي
وحثه على التدخل ،مع أ ّنها تدرك أنّ المق ّرر في

قمة ا�سطنبول
وضعت السعودية ثقلها لتجعل من قمة اسطنبول للدول اإلسالمية محطة إلقامة توازن
سياسي بوجه إيران عبر جمع تركيا ومصر وباكستان من حولها ،مستفيدة من التواجد
تحت مظلة سياسية ترتبط بواشنطن لهذه الدول ومن حاجاتها المالية.
تحرك الملك السعودي نحو القاهرة ومنها إلى أنقرة بعد تفاهمات مع إس�لام أباد
والمساعدات المالية عنوان الديبلوماسية التي يريد السعوديون منها جعل شعار القمة
الفعلي إدانة إيران بتهمة دعم اإلره��اب وتخصيص حزب الله بفقرة خاصة من البيان
الختامي تتمة لما ت ّم عربياً.
مهّدت السعودية لحركتها بإغراء «إسرائيل» بالتحالف بوجه إيران وحزب الله عبر
صفقة الجزر مع مصر والجسر البري إلى سيناء وما يترتب عليهما من مشروع تسعى إليه
إسرائيل منذ زمن لجعل حيفا مرفأ النفط السعودي إلى أوروبا وتجارة الترانزيت الغربي
إلى الخليج.
تواجه السعودية غضبا ً شعبيا ً مصريا ً بوجه الرئيس السيسي قد يمنعه من الذهاب
لمصالحة تركيا التي تقف وراء تنظيم اإلخوان المسلمين.
شكل قبول السعودية بتسوية اليمن عالمة على ضعفها ما دفع تركيا وباكستان إلى
تفضيل خيار الوساطة مع إيران بدال ً من استعدائها.

التعليق السياسي

هذا المجتمع الدولي هو الواليات المتحدة التي
توفر الحصانة لـ«إسرائيل» لتتهرب من تنفيذ
قرارات الشرعية الدولية.
يتعرض الفلسطيينيون لحمالت اإلب��ادة
والتصفية الجسدية ،بذرائع واهية على مرأى
ومسمع النظام الرسمي العربي الذي أسقط من
حساباته نهائيا ً قضية الصراع مع «إسرائيل»،
والذي لم يعد معنيا إطالقا ً بمصير هذا الشعب
وقضيته العادلة ،بل يهدر مليارات الدوالرات
لتدمير دول عربية شقيقة ،كليبيا واليمن
وس��وري��ة وال��ع��راق ،وي��ع��رب ع��ن االستعداد
لتطبيع العالقات مع العدو الصهيوني على
مختلف الصعد.
أمام ك ّل ذلك نجد أنّ الدول العربية ال تتورع
عن ابتزاز القيادة الفلسطينية لفرض شروط
ال��دول المانحة عليها ،من خالل االمتناع عن
تقديم الدعم المالي المباشر لتعزيز صمود
الشعب الفلسطيني ف��ي وطنه إالّ م��ن خالل
ق��ن��وات التمويل وال��دع��م ال��ت��ي تستخدمها
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ،بدال ً من أن
تستخدم هذه الدول كافة الوسائل لدعم صمود
الشعب الفلسطيني والعمل من أجل مطالبة
المجتمع الدولي بحقه في ممارسة حقه في
الحياة على أرض وطنه ،وممارسة سائر حقوقه
الوطنية الثابتة والعادلة ،والتي تعترف بها
الغالبية الساحقة من دول العالم ،وباتت
موضع إقرار في عشرات القرارات الصادرة عن
األمم المتحدة.
إنّ تهافت وضعف الموقف العربي الرسمي
لعب في الماضي ويلعب راهنا ً دورا ً أساسيا ً
في استمرار تقدم ونجاح المشروع اإلمبريالي
الصهيوني وما نشهده من تطورات في الوطن
العربي ،تلقي بمزيد من األعباء الجسام على
شعبنا ،وم��ن هنا تقع على ع��ات��ق األح���زاب
والقوى التقدمية والقومية العربية وعلى أحرار
العالم مسؤولية .فأمام ما تقوم به اإلمبريالية
المتوحشة بسلب وأسر حرية وإرادة الشعوب،
وما تفعله حكومة االحتالل في فلسطين ،من
الطبيعي أن تنتفض الشعوب وقواها الحية
بإرادتها الصلبة والعزيمة التي ال تلين لتطلق
صرخة مدوية في وجه ظالم العصر وإمبرياليي
العالم وأعوانهم.
وف��ي ظ � ّل ه��ذه ال��ظ��روف ن��س��أل :إل��ى متى
يتمسك البعض بحالة االنقسام الكارثي التي
باتت عصية على االستيعاب؟ فاالنتفاضة
الشعبية وح��دت فلسطين ،ودم��اء شهدائها
شكلت نبراسا ً مضيئا ً للوحدة الوطنية التي
يجب أن ترتقي إلى مستوى طموحات الشعب
الفلسطيني من الناحية الكفاحية ،بحيث تكون
الوحدة الوطنية هي تجسيد فعلي لتضحيات
شعبنا ،من أج��ل مواجهة االحتالل وإجباره
على التسليم بالحقوق الوطنية الفلسطينية
المشروعة.
ختاماً ،ال ب ّد من القول إنّ الشعب الفلسطيني
بشبابه وشاباته يرسم بالدم خريطة فلسطين
ويسعى بأمثولة كفاحية لتغير وقائع األمس،
قصر ،على تحقيق
فشعبنا قادر ،طال الزمن أم ُ
حلم االنتصار والعودة ،وأهم ما يشغل اهتمامه
راهنا ً كيف يتجاوز حالة الحصار السياسي،
وكيف يوقف الضغوط التي تستهدف صموده،
حتى يتمكن من تجاوز المنعطفات الحادة
والحاسمة التي يواجهها ،فشعبنا سيكون
بإرادته وتضحياته وصموده قادرا ً على قطع
الطريق على ك ّل محاوالت اإلجهاض والطمس
وتجاوز أهدافه الوطنية وص��وال ً إلى تجسيد
الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها
القدس وع��ودة الالجئين الفلسطينيين إلى
ديارهم التي هُ ّجروا منها.

*كاتب سياسي

*

} ميشيل حنا الحاج

كثر الحديث والنقاش حول قضية اعتراف مصر بالسيادة السعودية على
الجزيرتين ثيران وصنافير .وكتب في هذا الموضوع عدة كتاب بارزين منهم
الدكتور عمرو ح��م��زاوي ،والدكتور معتز عبد الفتاح ،والدكتور جهاد عودة،
وآخ��رون كثر منهم الكاتب الساخر باسم يوسف ،والمرشح السابق للرئاسة
المصرية أحمد شفيق .وكان من أبرز من ناقش في هذه القضية ،األستاذة أماني
الخياط ،التي استضافت في برنامج «أنا مصر» ،خبير الخرائط الفلسطيني خليل
تفكجي ال��ذي ناقش موضوعيا ً وعلميا ً في ه��ذا الموضوع ،كاشفا ً عن صحة
الخطوة المصرية.
وثارت تلك الضجة الكبرى نتيجة أمرين ،أولهما عنصر المفاجأة في اإلعالن
المصري عن االعتراف بالسيادة السعودية ،وثانيهما توقيت ذاك اإلعالن الذي
جاء عشية ،أو مع اليوم األول لزيارة الملك السعودي سلمان إلى مصر ،وما تالها
من اإلعالن عن صفقات مالية واقتصادية كبرى بين البلدين ،وأه ّمها إنشاء جسر
يربطهما بما في ذلك من فائدة كبرى خصوصا ً لمصر ،مما أوحى للبعض بوجود
صفقة سرية بين البلدين ،بادلت فيها مصر الجزيرتين بتلك الصفقات المالية
واالقتصادية ،مضافا ً إليها ما بدا على ضوء زيارة الملك سلمان المفاجئة لمصر،
عن احتمال وج��ود تح ّول ج��دّي في االستراتيجية السعودية تجاه عدة قضايا
كانت موضع خالف بين البلدين ،لم تكن أه ّمها المشاركة المصرية الجدية في
الحلف اإلسالمي ،بل احتمال وجود تح ّول في النظرة السعودية نحو المسألتين
السورية واليمنية ،وبداية جنوح المملكة للحلول السلمية عوضا ً عن سياسات
كسر العظم السابقة.
وكشفت التحليالت والمناقشات التي ج��رت خ�لال األس��ب��وع الماضي ،عن
أمرين ها ّمين ،أولهما أنّ لجزيرة ثيران أهمية استراتيجية كبرى ،كما يقول معتز
عبد الفتاح ،لكن مصر حتى بدون الجزيرتين ،تظ ّل قادرة على إغالق المالحة
في منطقة الخليج إذا اقتضت ضرورة استراتيجية ذلك .والمعروف أنّ قضية
إغالق المالحة في مضائق ثيران أمام السفن «االسرائيلية» عام  ،1967نتيجة
إقدام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على مطالبة المراقبين الدوليين بمغادرة
موقعهم في جزيرة ثيران ،الى نشوب حرب حزيران  1967التي أفرزت النكبة
المس ّماة النكسة .وثانيهما ما كشفه عمرو حمزاوي وغيره ،ب��أنّ مفاوضات
عديدة ومراسالت كثيرة قد جرت وعلى مدى أع��وام طويلة بين البلدين ،حول
مستقبل السيادة على الجزيرتين .فالصمت المصري وعدم الكشف مسبقا ً عن
وجود مفاوضات كهذه ،هو ما استدعى الكاتب الساخر باسم يوسف ،لينتقد ذاك
الصمت وعدم اإلعالن مسبقا ً عن وجود مفاوضات ومناقشات ومراسالت كهذه،
تجنّبا ً لوقع الصعقة على الشعب المصري لدى اإلعالن المفاجئ وبدون تمهيد،
عن تأكيد السيادة السعودية على الجزيرتين ،مما استدعى البعض للتذكير بأنّ
التنازل عن السيادة على أراض مصرية ،ليس بوسع الحكومة أو الرئيس تقريره،
بل هو أمر سيادي من حق البرلمان وحده إقراره وبنسبة مميّزة من عدد األعضاء
قد تبلع نسبة الخمسة وسبعين بالمائة من عدد أعضائه.
وتقول التقارير أنّ السيادة على الجزيرتين كانت حتى عام  1950للسعودية،
لكن المملكة تنازلت عنهما ،أو سلّفتهما لمصر ،بسبب ظ���روف ال��ح��رب مع
«إسرائيل» .فالتقسيمات والخرائط الدولية ،تشير الى سيادة السعودية منذ أوائل
ألي جزء من المملكة كانت السيادة
القرن الماضي .ويتساءل كاتب آخر :ولكن ّ
تتأسس رسميا ً كدولة متماسكة اال في
على الجزيرتين؟ فالمملكة السعودية لم
ّ
عام  .1932أما قبلها ،فقد كانت تتك ّون من إمارات صغيرة أربع هي :الوهابية،
فأي جزء من هذه اإلمارات أو المشايخ كانت له السيادة
نجد ،الحجاز ،والرياضّ .
على الجزيرتين؟ يتساءل الكاتب.
وتذكر الدراسات األخيرة ،أنّ مصر قد توقفت منذ عام  1990عن ذكر السيادة
المصرية على الجزيرتين في مراسالتها وخرائطها ،كما أنّ مذكرة لألمم المتحدة
صادرة في  25آذار /مارس  ،2010قد تض ّمنت ذكر السيادة السعودية على
الجزيرتين .وه��ذا كله يوحي بعدم وج��ود صفقة سرية أو مفاجئة ،ويرجح
ب��أنّ الخطأ الحقيقي ال��ذي ارتكبته مصر ،هو بعدم التمهيد مسبقا ً وعلى مدى
سنوات ،بحق السعودية في السيادة على الجزيرتين ،مما جعل اإلعالن المفاجئ
والمباغت ،يبدو بأنه قد جاء نتيجة صفقة سرية ما.
ومع ذلك ،ورغم اتضاح حقيقة من له حق السيادة الفعلية على الجزيرتين،
تظ ّل هناك نتائج هامة غير مرئية للبعض ،وربما للكثيرين ،حول النتائج الهامة
المترتبة على عملية انتقال هذه السيادة الى السعودية .وأه�� ّم النتائج لخطوة
االنتقال السلمي للسيادة على الجزيرتين تتمثل باآلتي:
 )1أنّ السيادة للسعودية على مضائق ثيران خاصة ،تضعها على قدم
المساواة مع إيران المسيطرة على مضيق هرمز في الجانب اآلخر من الخليج.

فإذا كانت إيران قادرة على إغالق ذاك المعبر في وجه المالحة السعودية ،فقد
بات اآلن بوسع السعودية أن تغلق مضائق ثيران في وجه مرور السفن اإليرانية
عندما تقتضي الحال ذلك ،خصوصا ً أنها لم تنجح حتى اآلن ،رغم حرب اليمن
وك ّل المعارك التي جرت خصوصا ً في عدن ،في بسط هيمنتها على باب المندب
كورقة لمالحقة أو مراقبة السفن اإليرانية التي ُيقال إنها تنقل السالح إلى
الحوثيين والسوريين أحياناً ،علما ً بأنّ نقل السالح لسورية ،بوسعه أن يت ّم عبر
النقل الجوي ،وال يحتاج بالضرورة إلى النقل عبر السفن.
 )2انّ عبء الح ّد او مراقبة السفن «االسرائيلية» الما ّرة عبر مضائق ثيران،
وخصوصا ً في حالة وق��وع ح��رب عربية ـ «إسرائيلية» ج��دي��دة ،قد انتقل اآلن
من مصر ،األمر الذي مارسته فعالً عام  ،1967واضطرت منذ توقيع اتفاقية
كامب ديفيد للتخلي عنه نهائياً ...انتقل عبؤه الى السعودية التي قد تجد نفسها
لمراعاته ،ولو كالتزام أخالقي عربي في حالة وقوع حرب عربية «إسرائيلية»
جديدة ،يعزز التزاما ً أخالقيا ً سعوديا ً مارسه سابقا ً الملك فيصل في عام 1973
بفرضه حظر تصدير النفط للدول المساندة لـ«إسرائيل» في حرب عام .1973
فعبء السيطرة على تلك المضائق الحيوية ،قد بات اآلن على عاتق السعودية،
ولم يعد هناك التزام ما على مصر بممارسته.
 )3انّ انتقال السيادة للسعودية ،أو عودتها للمملكة بطريقة سلمية وبدون
نزاعات جوهرية قد تؤدّي الى حرب أو نزاع مسلح ،أرسى مبدأ أساسيا ً لكيفية
التعامل بالنسبة لح ّل النزاعات حول حق السيادة على موقع ما بين دول شقيقة.
اذ يفترض به أن يت ّم سلمياً ،وبأساليب المفاوضات األخوية ،وبنوايا حسنة،
تسعى لحسم نزاع بين شقيقين ،وليس بين دولتين متعاديتين .فقد طرح نهجا ً
لح ّل الخالفات العربية ـ العربية سلمياً ،قد يستند اليه في ح ّل نزاعات قد تنشب
مستقبالً في نزاع عربي  -عربي ،يتعلق بالسيادة على أرض عربية أو موقع
عربي موضع خالف بين طرفين عربيين.
فالسيادة لهذه الدولة العربية أو تلك ،تظ ّل سيادة عربية على أرض عربية،
وينبغي معالجته بوسائل سلمية ،معتمدة مبدأ التفاوض بنوايا حسنة ،األمر الذي
لم تعتمده الكويت لألسف في مناقشاتها مع العراق عام  1990حول السيادة
المتنازع عليها على الجزيرتين «وربا وبوبيان» اضافة الى حقل نفط الرميلة.
وكشفت الحقائق الحقا ،أنّ التشدّد الكويتي كان مردّه تحريض بريطاني (وربما
أميركي أيضاً) عززته الرسالة المكتشفة من رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت
تاتشر الموجهة إل��ى أمير الكويت ،تحثه على التصلّب وع��دم تقديم تنازالت
للعراق« ،فأنتم أق��وى مما يتص ّورون» كما قالت «تاتشر» في رسالتها سابقة
الذكر ...مما استف ّز صدام حسين ودفعه الى غزو الكويت (وهو أمر ُمدان طبعا ً
كإدانتنا للتصلب الكويتي غير المب ّرر) ...ذاك الغزو الذي بذريعته ،وفي مسعى
إلنهائه ،وقعت حرب عام  1991التي أدّت إلى تدمير القوة العسكرية العراقية،
والى مقتل مئات اآلالف من العراقيين األبرياء.
والمعروف أنّ منح السيادة للعراق على الجزيرتين ،كان سيساعد العراق على
حماية الكويت ،بل ودول الخليج قاطبة ،من أي خطر إيراني توسعي مستقبلي،
األمر الذي كانت تخشاه دول الخليج ،وبسببه حثت العراق وشجعته عام 1980
على خ��وض ح��رب السنوات الثماني مع اي��ران .فهذا يعزز وج��ود خطأ ما في
التصلب الكويتي غير المب ّرر ،والذي كان بوسعها تفاديه بإيجاد حلول أخرى،
اذا لم ترغب بالتنازل عن سيادتها على الجزيرتين ،بتأجير الجزيرتين للعراق
لعشرين ع��ام��ا ً م��ث�لاً .فقضية التأجير لها س��واب��ق ف��ي التأخير ،ومنها تأجير
غوانتنامو الكوبية ألميركا من قبل العهد السابق (عهد س��وم��وزا) على العهد
الشيوعي الوطني القائم حالياً.
وهنا تتجلى مرونة ،بل عبقرية وعروبة التوجه المصري بتعاملها المرن
والمسؤول بالنسبة لقضية الجزيرتين .فقد كان بوسعها المماطلة واالحتفاظ
بسيادتها عليهما لسنوات عديدة مقبلة ،رغم أنّ أهمية الجزيرتين مجرد أهمية
استراتيجية وال ج��دوى اقتصادية أو سياحية منهما .اال أنّ مصر قد اختارت
بعقالنية واضحة ،التخلي عن سيادتها عليهما طواعية ،ارضاء لشقيقة كبرى...
بل وكان توقيتها المفاجئ لإلعالن عن ذلك ،دون التمهيد له بالكشف عن وجود
مراسالت سعودية مصرية حوله ،ليتماشى اإلعالن مع زيارة العاهل السعودي
لها ،خ�لاف��ا ً لك ّل م��ا قيل وت����ردّد ...ضربة معلّم كما ي��ق��ول��ون ،مما أدّى ربما،
لك ّل ه��ذه االتفاقات التي صبّت جميعها في المصلحة المصرية ،س��واء جاءت
كمكافأة لمصر على خطوتها المباركة ،أم ج��اءت نتيجة لتبدّل سعودي جدّي
في استراتيجيتها حول بعض القضايا العربية التي كانت موضع اختالف في
وجهات النظر السعودية المصرية.
*مستشار في المركز األوروبي العربي لمكافحة االرهاب – برلين
عضو في مركز الحوار العربي األميركي – واشنطن
عضو في مجموعة صوت الالجئين الفلسطينيين

