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حسام كنفاني

غلق اآلن باب االنتظار الفلسطيني للرّد األميركي على جهود تجميد 
ُ
رسميًا، أ

تابع  ال��رد قد يكون متوقعًا ملن  املفاوضات.  االستيطان تمهيدًا إلع��ادة عجلة 
معطيات األيام األخيرة من االتصاالت األميركية ����� اإلسرائيلية، التي كانت تشير 
إلى أّن هذه االتصاالت وصلت إلى طريق مسدود. لكن صياغة الرد هي الجزء 
الصادم في األمر، فالواليات املتحدة لم تتوقف عند حّد إبالغ الفلسطينيني بأّن 
ت إلى الجانب اإلسرائيلي في موقفه من أّن 

ّ
جهودها باءت بالفشل، بل اصطف

التجميد ليس عنصرًا جوهريًا في املفاوضات. املتحدث باسم وزارة الخارجية 
ه أثناء السعي إلى التجميد »توّصلنا 

ّ
 أن

ً
األميركية فيليب كراولي أعلن صراحة

الى استنتاج أّن هذا لن يخلق أساسًا قويًا لتحقيق الهدف املشترك في التوصل 
الى اتفاق إطار«.

ال��رد األميركي على هذا األس��اس ليس فقط إع��الن إخفاق، بل هو تراجع عن 
التي كانت تقوم بها. هذا يعني عمليًا  الذي قطعته واشنطن، والجهود  الوعد 
ه ال مجال بعد اليوم إلعادة فتح هذا السجال بالنسبة إلى الواليات املتحدة، 

ّ
أن

عن  ولنبحث  االستيطان،  تجميد  »ان��س��وا  للفلسطينيني:  تقول  ��ه��ا 
ّ
أن ب��دا  التي 

صيغة أخرى الستئناف املفاوضات«. كراولي رأى أّن األمر ليس »تغييرًا في 
االستراتيجيا بل تعديل في التكتيك«.

وبغض النظر عن املسمّيات التي تسعى واشنطن إلى إضفائها على موقفها 
عّباس  الفلسطيني محمود  الرئيس  ت��رك  وه��و  واح��د،  مغزاها  ف��إّن  املستجد، 
 من اثنني، إما 

ّ
مجّددًا فوق شجرته يصارع للقفز أو النزول. هو اليوم أمام حل

املضّي في الخيارات التي مرر فترة االنتظار بتالوتها على مسامع الصحافيني، 
أو السير على هدى التكتيك األميركي الجديد.

هو  األس���اس  عنوانه  الفلسطينّيني،  ط��اول��ة  على  ال��ي��وم  األميركي  التكتيك  ب��ات 
واشنطن،  قمة  قبل  قائمة  كانت  التي  املباشرة«،  غير  املفاوضات  إلى  »العودة 
لم يصدر  السلطة  رّد  التسوية.  أّي جديد على ساحة عملية  تثمر عملّيًا  ولم 
بعد، ومن غير املتوقع أن يصدر سريعًا. فعلى عكس ما كان يوحى به سابقًا، 
فإّن محمود عّباس غير قادر على السير في خطى الخيارات البديلة من دون 

الحصول على أضواء خضراء، وال سيما من الدول العربية.
أّن الرّد على الرّد   املتحدثون الفلسطينيون، الذين أكدوا 

ً
هذا ما أعلنه صراحة

األم��ي��رك��ي خ��اض��ع ل��ل��م��ش��اورات ال��ع��رب��ي��ة، ال��ت��ي م��ن امل��ف��ت��رض أن تبلور موقفًا 
واضحًا من التغيير األميركي الجديد.

الرغبة  تعلم  السلطة  أّن  بدايته، وال سيما  فلسطيني غير مطمئن من  حديث 
بها ضمنًا.  بل س��ارت  لم ترفضها رفضًا مباشرًا،  الجديدة، وهي  األميركية 
 إلى واشنطن في الفترة القريبة املقبلة، بالتزامن مع 

ً
ستوفد السلطة مسؤوال

موفد إسرائيل، في ما يمكن أن يكون تدشينًا للمفاوضات غير املباشرة حتى 
قبل القرار العربي، الذي من غير املتوقع أن يكون معاكسًا للرغبة األميركية.

لم تعلن السلطة الرفض رسمّيًا، بل اكتفت بالتشكيك في قدرة الواليات املتحدة 
ها 

ّ
على إحداث اختراق في املفاوضات. لم تحدد عن أي مفاوضات تتحّدث، لكن
بالتأكيد تقصد الصيغة الجديدة، التي ستنتظر املوقف العربي للسير بها.

 ،
ً
كيف سيكون املوقف العربي؟ سؤال مثير لالهتمام وإجابته لن تنتظر طويال

ومن املمكن تبيان مالمحها من بعض التصريحات والبيانات، أو قراءة املواقف 
ه ال موقف جامعًا للدول العربية في ما يخص 

ّ
م به أن

ّ
املعروفة مسبقًا. فمن املسل

»املفاوضات املباشرة«. لكن هناك مواقف لدول ذات تأثير أكبر على الساحة 
الفلسطينية، وفي مقدمتها مصر والسعودية، اللتان يحسم موقفهما خيارات 
املفاوضات،  بعملية  بتمسكه  معروف  املصري  املوقف  الفلسطينية.  السلطة 
حتى في ظل املناكفة القائمة بني القاهرة وواشنطن بشأن املوضوع االنتخابي. 
الواليات  فيه  ت��رغ��ب  ال  بما  مصر  تسير  أن  املحتمل  غير  م��ن  ��ه 

ّ
ف��إن وبالتالي 

املتحدة، وهي ال شك حصلت مسّبقًا على الرد وعمدت إلى تسويقه فلسطينيًا، 
بما لها من دالل على أبو مازن الذي ال يرّد طلبًا مصريًا.

أما املوقف السعودي، الذي ال يمكن أيضًا أن يسير على غير الهدى األميركي، 
ه تسّرب في بيان قمة مجلس التعاون الخليجي، الذي أعلن 

ّ
فمن املمكن اعتبار أن

رفض »املفاوضات املباشرة في ظل االستيطان«. واإلش��ارة هنا بوضوح إلى 
 ضمنّيًا بما تريده الواليات املتحدة 

ً
 قبوال

ً
املفاوضات املباشرة تعني صراحة

من عودة إلى املفاوضات غير املباشرة.
مؤشّرات تعطي فكرة مسّبقة عن الخيارات التي سيلجأ إليها محمود عّباس، 
وهي ستكون غير تلك التي سبق أن أعلنها، من دون أن يعني ذلك رمي بدائله 
إل��ى حفظ م��اء الوجه،  ال��ع��رب، سيعمدون  أب��و م���ازن، ومعه  ة املهمالت. 

ّ
ف��ي سل

واللجوء إلى مسارين متوازيني.
الوقت  املباشرة، وفي  املفاوضات غير  مساران متوازيان قد يكونان بخوض 
بالدولة  ب��االع��ت��راف��ات  حني 

ّ
ب��ال��دول��ة، متسل االع��ت��راف  ت��أم��ني  إل��ى  السعي  نفسه 

الفلسطينية التي بدأت تصدر، من دون أن ُيغضبوا األميركيني. 
لكّن املحّصلة ستكون عودة إلى دّوامة تفاوض غير مباشر، سبق أن أظهر عدم 
نجاعته. ما يعني تجريب املجّرب والسقوط مجددًا في حفرة الوعود األميركّية.
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مواجهة االستفزاز
صفوفهم، على املؤسسات الدولية.

وب���رز ف��ي ه���ذا ال��ص��دد خ��ص��وص��ًا، ن��م��وذج��ان ال 
السياسات  ف��ي  رئيسيًا  موقعًا  يحتالن  ي���زاالن 
الوكالة  ه��و  األّول  ال��ن��م��وذج  ال��راه��ن��ة.  األميركية 
الوكالة،  الذرية. فمن خالل هذه  للطاقة  الدولية 
الياباني  الحالي  مديرها  عهد  ف��ي  وخصوصًا 
ضارية  معركة  واشنطن  تخوض  أمانو،  يوكّيا 
 إيران وأمثالها لحمل الجمهورية اإلسالمية 

ّ
ضد

األميركية  للسياسات  االم��ت��ث��ال  على  وس��واه��ا، 
وال��غ��رب��ي��ة واإلس���رائ���ي���ل���ي���ة. وف����ي م���وق���ف جديد، 
 ف���ي منصبه 

ّ
�����

ُ
ان��ت��ق��ل امل���دي���ر ال��ي��اب��ان��ي ال����ذي ع

وإنذارات  رسائل  توجيه  إل��ى  تقريبًا،  سنة  قبل 
مباشرة بعدما كان يكتفي بقراءة تقارير دورية 
الوكالة.  م��ح��اف��ظ��ي  إل����ى  م��ه��ا 

ّ
ي��ق��د م��وض��ع��ي��ة  أو 

وق���د ت��ص��اع��د ن��ش��اط ه���ذا امل��وظ��ف ال��ك��ب��ي��ر الذي 
ارتباطًا  واش��ن��ط��ن،  ف��ي  دبلوماسيًا  سابقًا  عمل 
برغبة واشنطن في زيادة الضغوط على كوريا 
 إلى سوريا. وهكذا لم 

ً
الشمالية وإي��ران وص��وال

إلى  إن��ذار  أمانو عن توجيه شبه  السّيد  يتوّرع 
دمشق بضرورة تمك� مفتشي الوكالة من زيارة 
موقع دير الزور الذي كانت قد قصفته إسرائيل.

تثير هذه الرسالة التهديدية، التي سبقها كشف 
وثائق ويكيليكس تتناول امتثال رئيس الوكالة 
ة. 

ّ
عد »مواجع«  األميركّية،  والرغبات  لللمطالب 

 عدوانًا 
ّ

 القرصنة اإلسرائيلية مّرت كأن
ّ

أّولها أن
على سوريا لم يحدث. أكثر من ذلك فلقد تكّرست 
مجلس  إرادة  لتنفيذ  أداة  ب��وص��ف��ه��ا  إس��رائ��ي��ل 
ام��ت��الك السالح   م��ن ي��ح��اول 

ّ
األم���ن بمعاقبة ك���ل

النووي. هذا فيما إسرائيل تمتلك أكثر من 200 
ع��ل��ى أوسع  ن����ووي وت��ن��اق��ش اآلن خ��ط��ط��ًا  رأس 
نطاق الستخدام تكتيكي لهذا النوع من السالح 
في الحروب اإلسرائيلية املقبلة. ومعروف أيضًا 
إسرائيل، بدعم واشنطن وتشجيعها، تضع   

ّ
أن

وترفض  ال��دول��ي  املجتمع  رق��اب��ة  خ���ارج  نفسها 
ال���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى م���ع���اه���دة م���ن���ع انتشار  م����ج����ّرد 

األسلحة النووية.
ه����ذه ق��م��ة االس���ت���ف���زاز ف���ي االن���ح���ي���از، وتسخير 
 

ّ
م��واق��ع األش���خ���اص وامل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة. لكن

الثاني،  النموذج  ففي  الوحيد.  املثال  ذلك ليس 
أيضًا.   

ً
أكثر صفاقة ه��و  م��ا  على  نقع  اللبناني، 

ل أح��د وجهي ه��ذا النموذج، ال��دور ال��ذي ال 
ّ
يمث

سعد اهلل مزرعاني*

األميركي«  القومي  األم���ن  »استراتيجية  فشلت 
التي صدرت عن البيت األبيض في عهد الرئيس 
ج��ورج بوش االب��ن عام 2002. فشلت في العراق 
لبنان،  ف��ي  وانتكست  أفغانستان  ف��ي  ��رت 

ّ
وت��ع��ث

السلبية ه��ذه على أصحابها  ت نتائجها 
ّ

وارت���د
األميركية  والنيابية  الرئاسية  االنتخابات  ف��ي 
قبل سنت�. كما أسهمت نفقاتها الضخمة في 
دف���ع األزم�����ة امل��ال��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة إل���ى ذروت���ه���ا في 

أواخر عام 2008.
 إحدى وسائل هذه االستراتيجية 

ّ
ومن املعروف أن

كانت الحروب الهجومية االستباقية، واستخدام 
القوة العسكرية، وغزو واحتالل بلدان بكاملها، 
قة« بغرض إعادة 

ّ
ونشر الفوضى املنظمة »الخال

الواليات  ملصلحة  والسلطات  األوض���اع  ترتيب 

املتحدة األميركية. شمل ذلك حتى بلدانًا حليفة 
أو صديقة أو تابعة.

ك�����ان ال���ت���ف���ّرد ف����ي ات����خ����اذ ال�����ق�����رارات وح���ت���ى في 
التنفيذ، هو سّيد األحكام األميركية. واستدعى 
ذلك أحيانًا اإلعراب عن احتقار وتجاوز الحلفاء 

واملؤسسات الدولية جميعًا.
 الرياح لم تجِر كما اشتهت سفن األساطيل 

ّ
لكن

ال���غ���ازي���ة. وه���ك���ذا اض����ط����ّرت اإلدارة  األم���ي���رك���ي���ة 
األميركية إلى التراجع التدريجي عن سياساتها 
 إل��ى إع��ادة التعويل بشكل رئيسي، إلى 

ً
وص��وال

ج���ان���ب ال���ق���وة وال���ج���ي���وش واس���ت���خ���دام سياسة 
ت��ش��ت��ي��ت ال����خ����ص����وم وإث����������ارة االن����ق����س����ام����ات في 

تحّول منصب األمين 
العام لألمم المتحدة، 

خصوصًا مع بان كي مون، 
إلى ما يشبه وظيفة في 

وزارة الخارجية األميركية
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الدور العربي في الصعود  التركي واإليراني
ال��ع��رب��ي��ة، ال��ت��ي حكمتها ح��وال��ى أل��ف ع��ام دول 
إسالمية، غير عربية، مثل السالجقة واملماليك 

والبويهّي� والعثماني�.
ولعل هذا الرأي يعتمد على نظرية ملء الفراغ 
نتيجة غياب قوى عربية أساسية ق��ادرة على 
املنطقة  عانت  لقد  ال��ع��رب��ي.  بالوضع  اإلم��س��اك 
وتوترًا  واحتقانًا  تًا 

ّ
وتفت انقسامات  ت��زال  وال 

ق�����ة ب����ات����ت ت����ه����دد نسيج 
ّ

وف�����وض�����ى غ���ي���ر خ�����ال
املجتمعات العربية. وهو أمر نلحظه فى العديد 
من البلدان مثل العراق واليمن والسودان، حتى 
��ه بدأ يبرز في مجتمعات عربية كانت ربما 

ّ
إن

األكثر تماسكًا، مثل مصر.
كليًا عن  أو  التفسيرات جزئيًا  ه��ذه  ق��د تجيب 
 ذل��ك ل��م يكن 

ّ
ه��ذا امل��وض��وع، لكن م��ن امل��ؤك��د أن

م��م��ك��ن��ًا ل�����وال وج������ود م����ش����روع ط���م���وح لهات� 
ال���دول���ت����، األم����ر ال����ذى س��م��ح ل��ه��م��ا ب�����أداء دور 
متطور على صعيد املنطقة. إيران التي خرجت 
منهكة م��ن ح��رب الثماني س��ن��وات م��ع العراق، 
الى  التنمية، أض��ف  ف��ي  ب��دأت بخطط طموحة 
 

ّ
كل فى  املقاومة  لقوى  الداعمة  ذل��ك سياستها 

م���ن س���وري���ا ول���ب���ن���ان وف��ل��س��ط���، م���ا أعطاها 
موطئ قدم على املتوسط.

وأع���������ادت ت���رك���ي���ا ص���ي���اغ���ة دوره��������ا ع���ب���ر رؤية 
 ب��ع��د وص�����ول ما 

ً
س��ي��اس��ّي��ة ج����دي����دة، وخ����اص����ة

الحكم.  ال��ى  الجدد«  »العثماني�  ب� يعرف  ب��ات 
وبرزت كقوة اقتصادية كبيرة، األمر الذي بات 
يترجم سياسيًا عبر دور تركي نشط ومتعاظم 
ف���ى امل��ن��ط��ق��ة، وب��م��واق��ف ت��رك��ي��ة م��ت��ن��ام��ي��ة ضد 

إسرائيل. 
 النظر عن مدى مطابقة هذه التفسيرات 

ّ
وبغض

 امل����راق����ب ال����ع����ادي يرى 
ّ

ل��ح��ق��ي��ق��ة األم��������ور، ف������إن
ب���وض���وح ال��ح��رك��ة ال���دؤوب���ة وامل���ث���اب���رة لهات� 
التحركات  بحجم  عنها  يعّبر  الدولت�. حركة 
وال�����زي�����ارات، وك���ذل���ك االت���ف���اق���ات ال��ت��ي تعقدها 
 حسب رؤياها ومصالحها 

ّ
قيادتا البلدين، كل

ونوع أصدقائها، مع العديد من الدول القريبة 

سليم نزال*

 
ّ

ال ي��م��ك��ن م���راق���ب أوض�����اع امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة إال
أن ي��ت��وق��ف أم���ام ح��دث��� يملكان رم��زي��ة تشير 
الجديد للشرق  التكّون  الى مؤشرات  بوضوح 
األوسط. الحدث األول كان زيارة رئيس الوزراء 
املنكوبة  املناطق  أردوغ���ان  التركي رج��ب طيب 
الثاني  وال��ح��دث  ب��اك��س��ت��ان،  ف��ى  بالفيضانات 
ك��ان زي���ارة ال��رئ��ي��س اإلي��ران��ي محمود أحمدي 

نجاد الجنوب اللبناني. 
���ه���م���ا ي����ؤش����ران ال����ى الدور 

ّ
أه��م��ي��ة ال���ح���دث���� أن

األوسط،  ال��ش��رق  ف��ي  القوت�  لهات�  املتعاظم 
ة ف��ي اإلع���الم العربي، 

ّ
وه��و أم��ر ط��رح م��رات ع��د

 ف��ى ال��ف��ت��رة األخ���ي���رة. رب���ط املراقبون 
ً
وخ���اص���ة

ال���ع���رب���ي والصعود  ال���ض���ع���ف  ب�����  م����ا  ال����ع����رب 
 ذل��ك األم��ر لم يكن 

ّ
التركي واإلي��ران��ي، ورأوا أن

ل��و ك���ان ه��ن��اك دور ع��رب��ي فاعل.   
ً

ممكنًا أص���ال
وهناك من ب� اآلراء، من يربط ما ب� ضعف 
ف��ك��رة ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ك��إي��دي��ول��وج��ي��ا سادت 
الناصرية  باملرحلة  ُيعرف  بات  ما  املنطقة في 
ف���ي خ��م��س��ي��ن��ي��ات وس��ت��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن املاضي، 
وم���ا ب��� ت��ص��اع��د ال��ف��ك��رة اإلس��الم��ي��ة املنتشرة 
ب��ق��وة ف��ي ال��وق��ت ال��ح��اض��ر. األم���ر ال���ذي يفسح 
املجال، وفق هذا التحليل لبروز قوى إقليمية 
إسالمية. وهذا األمر ليس جديدًا على املنطقة 

أكدت أحداث المرحلة 
الماضية عدم قدرة دولة 
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