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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء العراقي من الصحافة العاملية والتعرب املقاالت الواردة فيها بالرضورة عن رأي (

طبق االصل

احلــرب الكـالميـة
بقلم :يوجني روبنسن
ترجمة :مروة وضاء
مـنــذ فـتــرة لـي ـسـت بــالـبعـيــدة لـم يكـن احــد
ي ـتــكلــم عــن "الـ ـ ــوطــن" االمـ ـ ــريـكــي .فـخالل
احلـرب العـامليـة الثـانيـة كـانـت هنــاك جبهـة
ال ــوطـن وب ــال ـطــبع ك ــان ال ــوطـن مـفه ــوم يف
قلوب االميريكني الحتـده سواحل احمليطني
التـي القلـب له ــا .كم ــا ولم يـكن اح ــد يفكــر
مب ــدنـن ــا الـ ــواسع ــة ب ـض ــواحـيه ــا امل ــزدحـم ــة
جـب ــالهــا االرجــوانـيــة ال ـش ــاهقــة وام ــواجهــا
العنبرية بشي يدعى وطن.
فطاملا كانت الواليـات املتحدة مكانا الولئك
الـذين تـركوا اوطـانهـم .امة بـلون قـوس قزح
مــتقـنـ ــة لعـ ــدة لغـ ــات ومع ــروفـ ــة بح ــركــته ــا
وفعـالـيتهـا ونـشـاطهـا والــرغبـة املـسـتمـرة يف
االنتقـال والتعرف علـى افاق جـديدة .لكـننا
الـي ــوم ن ــسكـن وطـن ــا رسـمـي ــا بق ـسـم خ ــاص
لالمن الوطني حلمايته.
ان كـلمـة "الـوطـن" هي احــدى االعبـاء الـتي
خلفتها لنا صدمة ال 11من ايلول 2001.
الـكلـم ــات هــي كل م ــا منـلك لــنع ـطـي شـكال
لـلحقـيقــة والنهــا قــاصــرة عل ــى وصف ذلك
احلـدث املستحـيل قبل خمس سـنوات—كان
علــى مـصـطلحــات جــدي ــدة ان تتـطــور .وانــا
مقـتنع ان الكثيـر من املصـطلحات اجلـديدة
التي ظهرت صـدفة او عمدا كان لها التاثير
الكبيـر يف تضبيب رؤيـتنا لعـدونا والنفـسنا.
فنحن نحتاج اليوم ان نبدأ باختيار كلماتنا
بـدقة اكـبر وان نحـذف تلك التـي التخدمـنا
جيدا.
تعـتبــر كلمـة وطـن مثــاال حيـا لـكنهــا تفتقـر
إل ــى املـنــطق – مم ــا يـجعلـن ــا نـب ــدو وك ــأنـن ــا
منتلك احتفـاليات مـواسم احلصـاد او ازياء
وطـنيــة مــزركـشــة اقل مــاميكـن وصفه ــا هي
امر يفتقر إلى الدقة او اختيار غير صائب.
فهي متـس نـقطـة هـامـة بـشمـولهـا مفهـومـا
غــامـضــا كــالـتـضــامـن العــرقـي او الــوطـنـيــة
املتـأصلـة ممــا يجعلهـا تــوحي بـنفحــات عن
مـسلمـات حـول الـتمـييـز بيـننـا وبني االخـر.
ان لهــذه االمــة اعــداء نـحتــاج الـي التـيقـظ
حلمايتها منهم لكن كلمة "االمن الداخلي"
كانت لتعطي نتائج افضل باعباء اقل.
وعلـى اجلــانب االخــر من املعـادلـة فــان اهم
تــداعيــات الـ11من ايلـول هـي عبـارة "احلـرب
عل ــى االره ــاب" وهـي العـب ــارة الـتـي وصـمـت
هـذه احلـقبـة الـزمـنيـة بـالـشك املـطلق ممـا
جـعل احلـ ـ ــرب واالرهـ ـ ــاب ه ـمـ ـ ــا املـفهـ ـ ــومــني
السائدين فيها.
لم يـضيع الـرئيـس بـوش الكـثيـر من الـوقت
يف اعالن ان هـجمــات الـ 11مـن ايلــول ك ــانت
مب ـثـ ـ ــابـ ـ ـ ــة اعالن حـ ـ ــرب تـ ـ ـس ـتـ ـ ــوجــب الـ ـ ــرد
العــسكــري .او حــرب علــى االرهــاب حـيث ان
احـتالل افغــان ـسـت ــان والعــراق ج ــاء مالئـمــا
مل ـنـ ــطق "احلـ ـ ــرب" .لـكــن اك ـثـ ـ ــر االجـ ـ ــراءات
فعـاليـة ضد القـاعدة واجلـماعـات االرهابـية
كانت مبثابة ممارسة واسعة لفرض القانون
–باملراقبة واالعتقال واحلجز واالستجواب
واالضطهاد.
الحـظ االعـتقــاالت االخـي ــرة بعــد اخملـطـط
املـ ــزعـ ــوم لـتـفجـيـ ــر ال ـطـ ــائـ ــرات يف لـنـ ــدن او
اع ــتقـ ـ ــال الع ـ ــدي ـ ــد مــن زع ـمـ ـ ــاء الق ـ ــاع ـ ــدة
اخلـطـريـن يف احللـيفـة املـزعـومـة بـاكــستـان
والقــابعـني يف سجـون اخملـابـرات االمـريـكيـة
السرية.
يجـب ان نـ ـسـمـي ه ـ ــذا العــمل الـبـ ــولـيـ ـسـي
بـاسمه احلقيـقي .رغم ان ذلك سـيجعل من
الـصعـب علـينـا ان نـتجـاهـل مبــادئ كحقـوق
االنسان والتعذيب.
ام ـ ــا بقـيـ ــة احلـكـ ــايـ ــة هـي ان االرهـ ــاب هـ ــو
تـك ـت ـيـك ول ـيـ ــس ع ـ ــدو .وج ـمــيع االره ـ ــابــني
بلـتقــون عـن ــد نقـطــة واحــدة وهـي ممــارســة
االرهــاب .وان اإلصــرار علــى عــدم االعتــراف
ب ــالفــروق ــات املهـمــة بـيـنهـم يـصــدمـنـي كـمــا
تصدمني عمليات االنتحار اجلنونية.
ب ــالت ــاكيــد ان جــورج ب ــوش ليـس بــاخلـطـيب
املفـ ــوه ،لكـن الـبـيـت االبـيــض يع ــرف مت ــام ــا
كـيف يـسـتخــدم اللغــة لتــشكـيل الـواقـع كمـا
ي ــري ــد او ي ــرغـب .ل ــذا فحـني اعلـنـت وك ــال ــة
االمن القــومي بــرامج التـنصـت االلكتــروني
لقبته بـسرعـة ببـرنامـج مراقـبة االرهـابيني.
وكأن حـواسيب وكـالة االمـن القومي ميـكنها
مت ـي ـيـ ـ ــز مــن االرهـ ـ ــابــي ب ـ ـ ــالفـعل بـ ـ ــدون ان
تتنصت على مكاملة واحدة لشخص بريئ.
ومـن ثـم هـنـ ــاك مـ ـسـ ــألـ ــة مـ ــاهـيـ ــة "احلـ ــرب
االهلية" .فعنـد اتخاذ هذه املسـألة كمقياس
لـلحـكــم عل ـ ــى احلـ ـ ــرب يف الع ـ ــراق جن ـ ــد ان
البـيت االبـيض يـركــز انتقــاداته بــالتـشـديـد
عل ــى انه ــا غـي ــر واردة او بعـي ــدة االحـتـم ــال.
متجاهال عمليات القتل العشوائي املستمرة
التي تـفسر يف القواميس بانها حرب اهلية.
فمـا الفـرق الذي يـشكله التـعريـف بالـنسـبة
لـلضحايا سواء كانوا من املدنيني العراقيني
او من اجلنود االميريكني!
يحــتجـ ــز الـكـثـيـ ــر مـن الـنـ ــاس مـن الـ ــذيـن
الميـكـن ان نـ ــدعـ ــوهـم بـ ــاجملـ ــرمـني وال هـم
باسـرى حرب كمـا لو كـانوا يعـاقبون بـالبقاء
ساعة اضافية بعد املدرسة.
ان الـتع ــذيـب كـم ــا يـطـلق علـيه يف امل ــواثـيق
الـ ـ ــدول ـيـ ـ ــة هـ ـ ـ ــو مجـ ـ ــرد ط ـ ـ ــريقـ ـ ــة ب ـ ـ ــديلـ ـ ــة
لالسـتجـواب .والـعنـف املتـصـاعــد يف العـراق
يوصف بانه "تقدم حقيقي".
قــال تــشيـني االحــد املــاضي " ان سـبب عــدم
ح ـ ـ ــدوث هج ـمـ ـ ــات يف الـ ـ ـس ـنـ ـ ــوات اخل ـم ـ ــس
ـ
امل ــاضـي ــة ه ــو ان االدارة ق ــامـت بعـمل جـي ــد
بـحمــاي ــة االمن ال ــوطنـي" بتــطبـيق بــرامج
م ــراقبــة االرهــاب وتعـقب االم ــوال وسيــاســة
االحتجاز.
ولـو ان هذه التصريحات جاءت يف وقت اخر
الطرق الناس روؤسهم دهـشة متسائلني عن
مـ ــاهـيـ ــة الـ ـشـئ الـ ــذي يــتحـ ــدث عــنه نـ ــائـب
الرئيس.
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أصـــــــــــدقـــــــــــاء أمـــــــــــريــكـــــــــــا يف الـــــــــرشق األوســــــط
ترجمة  /نادية فارس
لـق ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــدت واش ـ ـن ـ ـ ـطـ ــن
اجملـم ــوعـ ــات اإلسالمـيـ ــة ،وعل ــى
األخـ ــص مـجــم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة األخ ـ ـ ــوان
املـ ـ ــسل ـمــني يف مـ ـصـ ـ ــر ،والـ ـ ــذيــن
يــدعمـون امـتيــازاتهم الـسيــاسيـة
والفكريـة ،ببذر اخلوف من حرب
أمـريكيـة علـى اإلسالم .والعالقـة
الق ــوي ــة الـتـي ت ــربــط ال ــوالي ــات
املـتحــدة األم ــريكـيــة بــإســرائـيل،
جـعـل ــت عـالقـ ـ ـ ــات احلــكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــات
العــربيــة املـعتــدلــة ،غيــر ممـكنــة،
إضــافــة إلــى فــراغ الـقيــادة الــذي
ك ـ ــان واضح ـ ـاً بـ ـشـكل مـ ــؤلـم مـن
خالل ال ـصـ ــراع ال ـ ــذي دام شهـ ــراً
بني إسـرائيل وحزب اهلل الـلبناني
 وبـ ـيـ ـن ــمـ ـ ـ ــا يـ ـتـجـ ـ ـ ــاهـل الـ ـبـ ـي ــتاألبيـض ،البـيت الـسعـودي ،فــإنه
يـطلـق العنـان للــرئيــس املصـري،
حسني مبـارك ،ويعطيه اهتـماماً
زائ ــداً ،مـب ــالغـ ـاً يف تق ــدي ــر م ــدى
بقائه يف احلكم.
والقـائـد املصـري ،يحـاول حتييـد
االنــتق ــادات املـ ــوجه ــة إلــيه عـب ــر
مــسيــرة سيــاسيـة لـلتـطـور .وفـوز
م ــبـ ـ ـ ــارك مـجـ ـ ـ ــدداً ،يف عـ ـمـل ــيـ ـ ـ ــة
انـتخ ــاب ــات ح ــرة  -مع انـتق ــادات
لـتلك احلـريـة  -صعـد اآلمـال يف
أن إدارة بــوش ،قــد تــضغــط علــى
القــاهــرة للــسمــاح لـلمـجمــوعــات
املـعـ ـ ـ ــارض ـ ـ ــة بـ ـتـ ـ ـشـكـ ـيـل أح ـ ـ ــزاب
سيـاسيـة .تلـك اخلطـوة ،لـم تكن
تــؤثــر إيج ــابي ـاً فقـط يف خـطــاب
بوش الـدميقراطي ،بل إنها كانت
تخلق ملبـارك فـرصـة للهـروب من
التوتر.
وعـنـ ــدمـ ــا نـ ـشـبـت الـت ـظـ ــاهـ ــرات
الع ـن ــيفـ ـ ــة يف خـالل شهـ ـ ــر أيـ ـ ــار،
توقع الكثـيرون أن يتنـازل مبارك
مع الـ ــضغ ــط األم ـ ــريـكــي ،لـك ــنه
عـوضاً عن ذلك ،سجن معارضيه
ورفـ ــض طل ـب ـ ـ ـاً ب ـ ـ ــإطالق سـ ـ ــراح
املع ــارض أميـن ن ــور .الـ ــذي حكـم
عـليه بـالــسجن يف كـانــون الثــاني
 ،2005ولق ــد أدهــش ذلـك الق ــرار
ال ــدبلــومــاسـيـني األم ــريكـيـني يف
القـاهـرة ،يف حني كـان مـسـؤولـون
مصـريــون كبـار قـد أكـدوا أن نـور،
سـيــطلق س ــراحه ب ـسـبـب ت ــراجع
حالته الصحية.
وواش ـنـ ـطــن ل ــم تف ـ ـشـل فق ــط يف
ضـبـط تـط ــرف مـبـ ــارك ،بل إنه ــا
اس ــتق ــبلــت ،ج ـمـ ـ ــال اب ــنه الـ ـ ــذي
تـرشحه اإلشـاعـات خلفـاً ألبيه -
يف اجـ ـت ــمـ ـ ـ ــاع سـ ـ ـ ــري يف الـ ـبـ ـي ــت
األب ـيـ ــض .ويف احلق ــيق ـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــإن
املصـريني يرون أن حجـة بوش يف
نـشر الـدميقراطـية ،مجـرد خداع
يف الـ ـ ـ ــوق ــت الـ ـ ـ ــذي أعـ ـ ـ ــادت فـ ـيـه
االنـتخــابــات ،مبــارك الــذي يـبلغ
 78عـ ـ ــام ـ ـ ـاً ،إلـ ـ ــى احلـكــم يف دورة
أخيرة بالتأكيد.
الـواليـات املتحـدة األمـريكيـة ،لم
تفـعل شـيـئـ ـ ـاً مقـ ــابـل وضع حـ ــد
لقسوة مبارك .بالتأكيد أن مصر
قـ ــدمـت دعـم ـ ـاً تـكـتـيـكـي ـ ـاً مــثالً،
تـقـ ـ ـ ــدمي امل ـ ـ ـشــكـ ـ ـ ــوك بــكـ ـ ـ ــونـه ــم
إره ـ ــاب ـيــني إل ـ ــى (ال ـتـحقــيق) ،أو
التفـاوض مـن أجل إطالق سـراح
صحفي اختطف يف غزة.

االهتمام الكبير مبواجهة اإلدارة األمريكية مع أعدائها يف الشرق األوسط،
ضاءل االهتمام بكيفية تعاملها مع حلفائها العرب يف املنطقة .ويف
ترتيباتها السريعة إلدراك مدى التهديدات املوجهة للمصالح األمريكية يف
الشرق األوسط ،أهملت ،الواليات املتحدة األمريكية ،عالقاتها مع كل من
األردن والعربية السعودية ،مع مجاملة احلكم املطلق املتزايد
يف مصر .وال داعي لذكر ،التعليق املاهر حول الشرق األوسط  -الذي
فشل يف التمييز يف االختالفات بني احلكومات العربية واجملموعات
املتباينة  -وخطورة املصالح األمريكية مع كل واحدة منها.
ولـكــن م ـبـ ـ ــارك رف ــض أن يـلعــب
دوراً ب ـن ـ ــاءً يف قـ ـض ـ ــايـ ـ ــا مه ـم ـ ــة
تخص املصـالح األمريكية ،مثالً
إنه ـ ــاء ال ـص ـ ــراع اإلس ـ ــرائــيلـي -
الفلسـطيني ،أو تقدمي مـساعدة
يف ق ـضـي ـ ــة ،ال ـطـم ـ ــوح الـن ـ ــووي
اإليـراني .وهو كقائـد ألكبر دولة
مؤثرة ،اختار ،عزل نفسه.
فـهل هـ ـ ــذه ال ـن ـتـ ـ ــائج هــي ال ـتــي
أرادهـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــوش ،ذو ال ـ ـ ـسـلـ ــطـ ـ ـ ــة
األحاديـة ،من بني جمـيع رؤساء
أمـريكــا؟ والشـرق األوسـط يبـدو
اليوم أضعف من ذي قبل!
ولكـن م ــا ال ــذي سـيحـ ــدث بع ــد
نهاية فترة رئاسة مبارك؟ وعلى
الـ ــرغـم مـن أن األقـ ــاويل تـ ــرشح
ابنه جمـال ،الذي ال يسـتند إلى
قــاعــدة قــوي ــة ،فمـن املت ــوقع أنه
ســيغـ ــادر م ـصـ ــر إن تـ ــويف والـ ــده
فجـ ــأة ،أو أصــبح عـ ــاجـ ــزاً ،أو أن
يسـلم مبـارك احلكم لـشخـصيـة
عـسكريـة مقابـل سالمة عـائلته،
مــتجـنـب ـ ـاً امل ـصـيـ ــر ال ـ ــذي حلق
احلـلقـ ـ ــة ال ـتــي كـ ـ ــانــت حت ـي ــط
بجـمال عـبد الـناصـر ،بعد تـولي
أنور السادات احلكم.
واالحتمال الثالث هو أن يتسلم
احلكـم ،عقـب انـتخ ــاب ــات ح ــرة،
األخـ ــوان امل ــسلـمـ ــون ،املـن ـظـمـ ــة
األق ـ ــوى س ـي ـ ــاس ـي ـ ـ ـاً يف الع ـ ــالــم
العــربـي الـيــوم ،الـتـي ل ــديهــا 88
مقعداً يف البرملان املصري.
وبـاملقـابل ،فـإن ملك األردن عـبد
اهلل ال ــث ـ ـ ـ ــان ــي ،ال ميـلــك س ـ ـ ـ ــوى
الـقـلـ ـيـل م ــن أجـل عـالقـ ـتـه مـع
احلكـومة األمـريكـية ،الـتي تثـير
عالقـاتهــا التي ال حـدود لهـا مع
إسـ ـ ـ ــرائـ ـيـل  -سـخـ ــط ال ـ ـ ـشـع ــب
األردني.
ومـن املـت ـ ــوقع أن حتـقق جــبه ـ ــة
ال ــع ـ ـ ـ ـم ــل اإلس ــالمـ ـ ـ ــي ()،IAF
جن ــاحـ ـاً كـبـي ــراً يف االنـتخ ــاب ــات
الـبلــديــة والبــرملــانيــة املقـبلــة يف
نه ـ ــايـ ـ ــة العـ ـ ــام .و() ،IAFله ـ ــا
عـالق ـ ـ ــات ق ـ ـ ــوي ـ ـ ــة مـع األخ ـ ـ ــوان
امل ـ ـ ـسـلـ ـم ــني يف مـ ــص ـ ـ ــر .واإلدارة
األمـ ــريكـي ــة سـت ــواجه ب ــالـت ــالـي
مجمـوعــات إسالميـة تـأتـي عبـر
االنتخـابات ،فإمـا أن تعترف بها
أو تعارضها لصالح عبد اهلل.
أمــا اململكـة العـربيـة الـسعـوديـة،
فقد أصـبحت بعيـدة اليـوم ،بعد
عقـ ـ ــود م ــن تعـ ـ ــاون م ـثــم ـ ـ ــر مع
أم ــريك ــا ،وذلك ب ـسـبـب سـيــاســة

ب ـ ــوش ال ـتــي ال شع ـب ـيـ ـ ــة له ـ ــا يف
امل ـن ــطق ـ ــة .وع ـب ـ ــد اهلل بــن ع ـب ـ ــد
العـزيـز آل سعـود ،حتـرك قبل أن
ينـصب ملكـاً ،بـالتعـاون مع وزيـر
اخلـ ـ ـ ــارج ــيـ ـ ـ ــة األم ــيـ ـ ـ ــر سـعـ ـ ـ ــود
ال ـفـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـصــل ،ل ـف ـ ـ ـتــح اجملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
االقتـصادي لبالده لالسـتثمارات
األجنبية .وتتمـتع اململكة اليوم،
بقفـزة اقـتصـاديـة ،ولهـا عالقـات
قـ ـ ــوي ـ ـ ــة مع دول م ــثل فـ ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ــا
والصني ،الدولـتني اللتني تقفان
يف مواجهـة السيـاسة األمـريكـية
اخلارجية.
والسفارة األمريـكية يف الرياض،
تـب ــدو مهج ــورة ،بعــد الـضــربــات
التي وجهها اإلرهابيون لألماكن
الـسكنيـة األجنبيـة ،قبل عـامني.
وقـد استـدعت الـواليـات املتحـدة
األمــريـكيــة الـشخـصيــات املـهمــة
مـن ال ــري ــاض ،كـمـ ــا أغلق رج ــال
األعـمـ ــال األمـ ــريـكـ ــان أب ـ ــوابهـم
ورحلوا.
ويف الــوقـت نفـسـه تنــاقـص عــدد
الـ ــزوار والـ ـسـ ــواح وال ــطالب ،مـن
ال ــسعـ ــوديـني ألمـ ــريـكـ ــا ،بـ ـسـبـب
الع ــراقـيل الـتـي تــضعه ــا اإلدارة،
بع ــد أح ــداث احل ــادي ع ـش ــر مـن
أيلول.
وإدارة بـ ـ ــوش ال تـ ـ ـس ـتـ ـط ـيـع دفع
سيـاستـها يف الـشرق األوسـط ما
ل ــم تع ــط أصـ ـ ــدقـ ـ ــاءهـ ـ ــا ش ـي ـئ ـ ـ ـاً
يفيـدهـا .مثالً إقنـاع مبـارك ،ذي
اخلـط املـت ـش ــدد ،تـبـنـي اإلصالح
الـ ـسـيـ ــاسـي ت ـ ــدريجـي ـ ـاً ،وأي ـض ـ ـاً
تـن ـشـيــط وتفعـيل دور واشـنـطـن،
ك ـ ــوس ـي ــط شـ ـ ــريف ،يف الـ ـص ـ ــراع
اإلسـ ـ ــرائ ــيل ــي العـ ـ ــربــي ،والـ ـ ــذي
ميــثل بـ ــؤرة عـ ــدم االســتقـ ــرار يف
الشـرق األوسط ،على الـرغم من
إنـك ـ ــار واشـن ـطــن لألم ـ ــر .وه ـ ــذه
األم ـ ـ ــور س ـتـحـ ـ ـســن مــن ص ـ ـ ــورة
أمريـكا يف الشارع العربي ،ويقلل
من شــأن اجلمـاعـات اإلسـالميـة
الـ ـت ــي تـ ـنـ ـتـعـ ـ ــش جـ ـ ـ ــراء الـقـلـق
الـشـعبـي املتـزايــد من الــسيـاسـة
األمريكية جتاه املسلمني.

التحرك مع املعتدلني

تــونـي بلـيــر لـيــس بــالــشخـصـيــة
امله ـم ـ ــة ال ـ ــوح ـي ـ ــدة ال ـ ــذي ق ـ ــام
بجـ ـ ــوالت يف عـ ـ ــواصــم الـ ـ ـشـ ـ ــرق
األوسط املـنهكـة بـاحلـرب ،خالل
األيام األخـيرة .إذ قام سفراء كل
مـن روسـيـ ــا وأملـ ــانـيـ ــا وأسـبـ ــانـيـ ــا

وإي ـط ــالـي ــا ب ــزي ــارات إلس ــرائــيل
وفلـســطني .وزيــارة الــسيــد بـليــر
ت ــؤك ــد ف ــاعلـي ــة اخـتـي ــار ال ــوقـت
املناسب لها.
فقــبل زي ـ ــارته ،ب ـي ـ ــومــني ،ك ـ ــانــت
الـت ـطـلعـ ــات إلعـ ــادة احملـ ــادثـ ــات
اإلس ــرائـيلـيـ ــة  -الفل ـسـطـيـنـي ــة،
جت ــد اإلهـم ــال .فـبـيـنـم ــا ك ــانـت
القيـادة الفلـسطـينيـة قد قـدمت
عـرضـاً لـلتفـاوض ،بــدت حمـاس
غير مؤكدة ملثل تلك املفاوضات.
يف حني أن (أوملــرت) رئيـس وزراء
إس ـ ــرائــيل وع ـب ـ ــاس ،أش ـ ــارا إل ـ ــى
استعـدادهمـا إلجـراء محـادثـات،
من دون شـروط مـسبقـة .كمـا أن
(فـتح) ،املـنـظـمــة الـتـي يقــودهــا،
ع ــبـ ـ ـ ـ ــاس ،أعـلـ ـن ــت ع ــن اتـفـ ـ ـ ـ ــاق
(وحدة) مع حماس.
يف صح ــراء دبل ــوم ــاسـي ــة ،تـب ــدو
اخل ـ ــط ـ ـ ـ ــوة تـق ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـاً .واألم ـ ـ ـ ــر
احلـق ـ ـيـقـ ــي ،أن زيـ ـ ـ ـ ــارة بـلـ ــيـ ـ ـ ـ ــر،
لـ ـب ــيـ ـ ـ ــروت ،أس ـكـ ـت ــت األصـ ـ ـ ــوات
املعـ ـ ــارضـ ـ ــة حلـ ـضـ ـ ــوره ،واألمـ ـ ــر
احلقــيقـي اآلخـ ــر ،أن الـعالقـ ــات
بـني إس ــرائـيـل والفل ـسـطـيـنـيـني،
هـي يف ال ــدرك األسـفل ،ولـ ــذلك
فإن الـتحسس فيـها يستـند على
درجـ ـ ـ ـ ـ ــة واطـ ــئـ ـ ـ ـ ـ ــة .واخل ـ ـ ـطـ ـ ــط
النــسح ــاب أح ــادي اجل ــانـب مـن
أجـزاء من الضفـة الغربيـة ،التي
ورثهـا أوملــرت عن شـارون ،ســاكنـة
إن لــم تكـن ق ــد م ــزقـت .وال ــشلل
االق ـت ــص ـ ـ ــادي الع ـم ــيق بـ ـ ــأزمـ ـ ــة
إن ـســانـيــة يف قـطــاع غــزة ب ـسـبـب
العــزلــة الـتـي فــرضـتهــا حـمــاس
بقــوة علــى الفلـسـطـينـيني (1.5
مـلي ــون) هن ــاك ،كم ــا أن حمــاس
جتـاهلت الطريق األسرع ،إلنهاء
العـ ــزلـ ــة ،بـ ــرف ــضهـ ــا قـب ـ ــول حق
إسرائيل يف احلياة.
ولـكــن اإلشـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى تقـ ـ ــارب يف
األيـام املــاضيــة  -من أوملـرت إلـى
ع ـب ـ ــاس مــن جه ـ ــة ع ـب ـ ــاس إل ـ ــى
حمـاس من جهـة أخـرى  -تـشكل
فعالً نــاف ــذة للفــرص ــة ،كمــا أكــد
بـل ــيـ ـ ـ ــر .واألك ــثـ ـ ـ ــر م ــن ذلــك ،أن
الهـدف بالـنسبـة للمعتـدلني من
جمـيع األطــراف ،هــو أوضـح من
ذي قبل ،وعلـى حمـاس االقـتنـاع
ملـواجهة الـواقع وتقبل املسـؤولية
التي جـاءت بها نتيجـة فوزها يف
االنــتخ ــاب ــات .ومـن دون الــبحـث
عـن كلـم ــات تع ــريف ب ــإس ــرائـيل،
فـ ـ ـ ــإن إدارة ح ــمـ ـ ـ ــاس سـ ـتـ ـبـقـ ـ ـ ــى
معـزولـة .وليـست هنـاك حكـومـة

فلـسـطيـنيـة ،ســواء منـتخبـة أو
غيــر ذلك ،تــستـطـيع أن ت ــدعي
أن له ــا دوراً يف وضع م ـسـتقـبل
فل ـس ـطـني ،م ــا دامـت تـتـم ــسك
بـ ــاســتعـمـ ــال العــنف لـتـ ــدمـيـ ــر
جارتها.
وفلـسطني ليست يف حـاجة إلى
قــادة لـهم أهـميـتهـم ،حت ــى بني
أولئك الذين أمـضوا سنوات يف
سـجـ ـ ـ ــون إسـ ـ ـ ــرائـ ـيـل والـ ـ ـ ــذي ــن
يعـتـ ــرف ـ ــون أن احلل الـ ــوحـيـ ــد
املمـكن لـسالم يف املــستـقبل هـو
حـل الدولتـني ،كما هـو مبني يف
خـ ـ ــارطـ ـ ــة ال ــط ـ ـ ــريق ،ال ـتــي مت
االتف ـ ـ ــاق عل ــيهـ ـ ــا بــني شـ ـ ــارون
وع ـب ـ ــاس وال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة
األمـ ــريـكـيـ ــة ،واألمم املــتحـ ــدة،
وروســي ـ ـ ــا ومج ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة الـ ـ ــدول
األوروبـيـ ــة ،ه ـ ــؤالء املعـتـ ــدلـ ــون
س ـيـ ـ ــدع ــمه ــم القـ ـ ــرار الـ ـ ــدولــي
للتـأكيـد بـأن املـتطـرفني الـذين
يبغـون تهميـشهم لن ينـتصروا.
وذلـك يعـنــي أن ال مفـ ــاوضـ ــات
مـبـ ــاش ـ ــرة مع حـمـ ــاس ،مـ ــا لـم
تنبذ خطاب الكراهية.
وهـ ـ ــو يع ـنــي أيـ ـض ـ ـ ـاً أن ته ـي ـئ ـ ــة
قنــوات شخـصيــة لالتـصــال مع
أولـئـك الـ ــذيـن هــم يف القـيـ ــادة
الفل ـسـطـيـنـي ــة ،املـن ــاديــن بحل
واقعـي .وكمــا يعــرف بـلي ــر ،من
أمثـولـة أيــرلنـدا الـشمــاليـة ،أن
هـ ــذه االت ـصـ ــاالت تـكـ ــون عـ ــادة
معق ــدة وغـي ــر ب ــراقـ ــة ،ولكـنه ــا
الطريق األفضل للسالم.

آخر أوراق أوملرت
عـ ــن  /أخـ ــب ـ ـ ـ ـ ــار االتـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــاالت
الدولية
بعــد انتهـاء احلــرب اللـبنــاينـة،
أدرك رئيـس وزراء إســرائـيل أنه
قـ ـ ـ ــد راه ــن عـلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـلـه
السياسي  -وخـسره .وبخسارته
يف الرهـان ،أصبح أوملـرت قريـباً
مــن خ ـ ــس ـ ـ ــارة م ـن ـ ـص ـبـه ،وه ـ ـ ــو
املـ ــوضـ ــوع الـ ــذي م ـ ــا زال علـ ــى
احمل ــك .ف ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــا زال ،أومل ـ ـ ـ ـ ـ ــرت،
يحـتفـظ بــورقــة آس أو اثـنـتـني
يف كمه  -فـرصــة تفعيل عـمليـة
السالم امليتة.
لقد قـدم أوملرت ،اقتراحات لكل
من الفلسـطينيني واللـبنانيني،
إلج ـ ـ ــراء مـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــات تـه ـ ـ ــدف
حتـق ـيـق الـ ـ ـسـالم ،وق ـ ـ ــد رفـ ــض

لـبنــان تلـك االقتــراح ــات يف حني
نـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ــت الـ ــت ـ ـ ـ ـ ــأيـ ــي ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن ق ـ ـبـل
الفلسطينيني.
وإن استـطــاع أوملــرت تقــدمي سالم
دائم للفلسطينيني أو اللبنانيني،
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــإن ن ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن
اإلس ـ ــرائ ــيل ـي ــني عل ـ ــى اس ــتع ـ ــداد
لنــسيــان ،التـشـوش ،الـذي حـصل
خالل تلك احلـرب التـي استمـرت
 34ي ــوم ـ ـاً ،وتقــبل رئـيــس ال ــوزراء
كبـطل حــالـي ،كمــا ميـكن جتــاهل
األخ ـط ـ ــاء ال ـتــي ح ــصلــت وال ـتــي
أرادت الق ـض ـ ــاء عل ـ ــى ح ـ ــزب اهلل،
ووضـعه ـ ـ ــا علـ ـ ــى الـ ـ ــرف ،ويـكـ ـ ــون
مبقـدور ،أوملـرت ،أن يــركب املـوجـة
وحتقيق مفـاوضات نـاجحـة .هذا
األمـر قد يـؤدي إلى خـروج عوائل
اجلنـود ،الـذيـن قتلـوا يف احلـرب،
إل ــى ال ـش ــوارع احـتج ــاج ـ ـاً ،ولكـن
غـالبية اإلسـرائيليني ،سيـرتاحون
بــالتــأكيـد ،إزاء حتـييـد عـدو آخـر
إلسرائيل.
وبعــد مـصــر ثم األردن ،الــدولـتني
املــوقـعتـني علــى اتفــاقيــة الـسالم،
فإن سالماً جديداً قد يتحقق مع
الفل ـسـطـيـنـيـني ســيك ــون خـط ــوة
كبـيرة جتـاه ضمـان أمن إسـرائيل،
وريـ ـشـ ــة كـبـيـ ــرة يف قــبعـ ــة أوملـ ــرت
الــسي ــاسي ــة ،تكــرسه بـثبــات علــى
مقعد القيادة.
لق ــد تقـبل ،محـمــود عـبــاس وهــو
م ــن املـع ــتـ ـ ـ ــدل ــني ،دعـ ـ ـ ــوة أوملـ ـ ـ ــرت
الج ـتــم ـ ـ ــاع قــم ـ ـ ــة .ومــن ص ـ ـ ــالـح
عـب ـ ــاس ،حتقــيق ت ـ ــرتـيـب م ـ ــا ،يف
فـتــرة رئــاســة أوملــرت ،فــالــسلـطــة
الـفلـ ـ ـسـ ـط ـي ـن ـيـ ـ ــة ( )p.Aوغـ ـ ــزة
والـ ــضف ـ ـ ــة الغـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة ،هــي حتــت
سـيطـرة احلكـومـة الفلـسـطيـنيـة،
وعلــى األخص ،غـزة ،الـتي تعــاني
كـســاداً اقتـصـاديـاً ،وبـطـالـة وعـدة
ألـ ــوف مـن امل ـ ــوظفـني الـ ــذيـن لـم
يتـسـلمـوا مــرتبــاتهـم ،منـذ تـسـلم
ح ـ ــرك ـ ــة (ح ـم ـ ــاس) احلـك ــم بع ـ ــد
جن ـ ــاحهـ ــا يف االنــتخـ ــابـ ــات الـتـي
جرت ،شهر كانون الثاني املاضي.
واإلعــداد ملــؤمتــر يـضـم فلـســطني
وإسـ ـ ــرائ ــيل ،س ـيـكـ ـ ــون الفـ ـ ــرصـ ـ ــة
األخيـرة ألسـتخالص الــسالم من
ال ــرم ــاد ،ال ــذي أش ــار إلـيه ،عـم ــرو
مــوســى ،األمـني الع ــام للج ــامعــة
العـربية ،كـونه ميتـاً .ودافع أوملرت
ل ـ ـتـحـق ـ ـيـق ذل ــك ،هـ ـ ـ ـ ـ ــو إنـقـ ـ ـ ـ ـ ــاذ
م ـسـتقــبله ال ـسـي ــاسـي وش ــرعـيـته
كرئيس وزراء.
ول ـ ـكـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفــع
الفلـسطينـيني إلى اتخـاذ القرار؟
إنه ال ـ ـ ــدافع الـ ـ ــذي يـك ـمــن خـلف
احتمال خروج حزب (كادميا) من
احلـكم ،وب ــالت ــأكيــد فــإن الفــرص
س ـتـك ـ ــون أم ـ ــام (ل ـيـك ـ ــود) لـلف ـ ــوز
وبذلك سـيحل نتنيـاهو يف رئـاسة
الـ ـ ــوزارة بـ ـ ــدالً عــن أوملـ ـ ــرت ،وهـ ـ ــو
مـفـ ـ ـ ــاوض أقـ ـ ـ ــوى بـ ـ ـ ــالـ ـن ـ ـ ـس ــبـ ـ ـ ــة
للفلسطينيني.
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