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بهدوء

ـاد

إيران ومصر؛ مرحلة التفاهمات الواقعية
ناهض حتر

منها لاليحاء كما لو أن املقاومة عادت
ورض � �خ� ��ت ل� �ل� �م� �ب ��ادرة امل� �ص ��ري ��ة ال �ت��ي
رف�ض�ت�ه��ا م�ن��ذ أن ج ��رى االع�ل��ان ع�ن�ه��ا.
وروج ل�ه��ذه ال �ص��ورة ع��دد م��ن املعلقني
االس��رائ �ي �ل �ي�ين ،ف�ي�م��ا ت��ري��ث ب�ع��ض آخ��ر
بانتظار النتائج التي ستتمخض عنها
امل�ف��اوض��ات ف��ي ال�ق��اه��رة .وبغض النظر
عن الجهة التي حددت اتفاق وقف النار،
ب �ـ « 72س��اع��ة » ،ال ��ذي ي��رج��ح أن يجري
ت�م��دي��ده ،يكشف ه��ذا ال�ت�ح��دي��د الزمني
ع��ن رب��ط امل�ق��اوم��ة الفلسطينية موقفها
النهائي بما سيجري التوصل اليه على
طاولة املفاوضات.
ضمن هذا االطار ،ابلغ بنيامني نتنياهو
اع �ض��اء امل�ج�ل��س ال� ��وزاري امل�ص�غ��ر ،عبر
جولة هاتفية ،أن اسرائيل واف�ق��ت على
وق ��ف ال �ن��ار ،مل ��دة  72س��اع��ة .واوض �ح��ت
م�ص��ادر سياسية أن ه��ذا االت�ف��اق جرى
دون ش � ��روط م �س �ب �ق��ة ،و«ف� �ق ��ط ب�ع��دم��ا

اك�ت�م�ل��ت ع�م�ل�ي��ة ت��دم�ي��ر االن� �ف ��اق» ،ال�ت��ي
اوضح وزير الدفاع االسرائيلي موشيه
يعلون عن أن الجيش دمر االنفاق التي
ي�ع��رف�ه��ا .واض��اف��ت امل �ص��ادر ن�ف�س�ه��ا ان
اس ��رائ� �ي ��ل ج ��اه ��زة ألن ت � ��رد ف � ��ورا ع�ل��ى
ان�ت�ه��اك��ات وق��ف ال �ن��ار .وب�ه��دف االي�ح��اء
كما لو أن انسحاب القوات االسرائيلية لم
يأت نتيجة شرط الفصائل الفلسطينية،
رأى مصدر سياسي رفيع املستوى أنه
«اذا ما جرى احترام وقف النار ،ملدة 72
س��اع��ة ،ف�ل��ن ي�ك��ون ه�ن��اك معنى ل��وج��ود
ال �ج �ي��ش ف ��ي ال �ق �ط��اع  ..وف� ��ي االق� �ت ��راح
املصري ما من شرط النسحاب قواتنا».
وفي السياق نفسه ،يأتي ايضا االعالن
عن انه إذا ساد الهدوءُ ،
فسيرسل الوفد
االسرائيلي للتفاوض الى القاهرة .
ول�ج�ه��ة م��واق��ف ال��وف��د االس��رائ�ي�ل��ي ال��ى
امل�ف��اوض��ات ف��ي ال�ق��اه��رة ،ذك��رت تقارير
اع�لام�ي��ة اس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ان��ه م��ن امل�ت��وق��ع أن
ت��رف��ض اس��رائ�ي��ل نهائيا معظم مطالب
«ح � �م � ��اس» ،وأن ت� �ط ��رح ع �ل��ى ال �ط��اول��ة
صيغة «ترميم مقابل تجريد» غ��زة من
السالح .ويرجح كثر أن توافق اسرائيل
ع �ل ��ى ان� �ت� �ش ��ار ق � � ��وات ت ��اب �ع ��ة ل �ل��رئ �ي��س
محمود ع�ب��اس على معبر رف��ح ،بهدف
منع عمليات تهريب السالح .واالعتبار
ال��ذي يوجه نتنياهو وموشيه يعلون،
ان املصلحة االسرائيلية تتطلب اضعاف
حماس ،لذلك فإن محمود عباس افضل
من منظمة «ارهابية» في غزة .
م ��ع ذل� ��ك ،اض ��اف ��ت ال �ت �ق��اري��ر ن�ف�س�ه��ا أن
اسرائيل تعتمد على نحو اساسي على
ال �ق��وات امل �ص��ري��ة ،ال �ت��ي ت �ب��دي اهتماما
ّ
بـ«طحن» حماس ليس اقل من اسرائيل.
ب��دوره��ا ،أع�ل�ن��ت امل�ت�ح��دث��ة ب��اس��م وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ج�ن�ي�ف��ر ب�س��اك��ي،
أم � � ��س ،أن واش� �ن� �ط ��ن س� �ت� �ش ��ارك «ع �ل��ى
االرج � ��ح» ف��ي امل �ف��اوض��ات ف��ي ال �ق��اه��رة،
وأض��اف��ت أن االدارة األميركية ستحدد
م�س�ت��وى امل �ش� ً�ارك��ة وم��وع��ده��ا ف��ي وق��ت
الح � ��ق ،م� ��ؤك� ��دة أن� �ه ��ا اض �ط �ل �ع��ت ب ��دور
رئ�ي�س��ي ف��ي ال�ت��وص��ل إل��ى وق��ف الط�لاق
ال� �ن ��ار ف ��ي ق �ط��اع غ� ��زة.إل� ��ى ذل � ��ك ،ق��دم��ت
وزي��رة ال��دول��ة في الحكومة البريطانية
سعيدة وارسي من منصبها ،وقالت في
حسابها على «تويتر» إنها «ال تستطيع
بعد اآلن تأييد سياسة الحكومة بشأن
غزة».
(األخبار)

ق� �ص� �ي ��دة غ � ��زل ف� ��ي م� �ص ��ر ،ت �ض �م �ن �ت �ه��ا ت �ص��ري �ح��ات
نسبتها ف�ض��ائ�ي��ة «امل �ي��ادي��ن» إل��ى «م �س��ؤول إي��ران��ي
رف� � �ي � ��ع»؛ ط � �ه� ��ران ت � �ق� � ّ�در ت �ب �ن��ي ال � �ق� ��اه� ��رة ل �ل �م �ط��ال��ب
الفلسطينية ،وت��رج��و ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات بينها وب�ين
فصائل امل�ق��اوم��ة ،وت��ؤي��د دوره��ا ،وت��رف��ض ّ
أي تدخل
ف��ي م �س��ار امل �ف��اوض��ات «امل �ه �م��ة وال �ح �س��اس��ة» ،ال�ت��ي
ت �ج��ري �ه��ا ال �ق �ي��ادة امل �ص��ري��ة ح ��ول غ� ��زة .ي �ع �ن��ي ذل ��ك،
ب��اخ�ت�ص��ار ،أن م�ل��ف غ��زة ،وت��ال�ي��ا امل�ل��ف الفلسطيني
ك �ل��ه ،ي �ق��ع ،ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى م �ح��ور امل �ق��اوم��ة ،ب�ي�ن ي��دي
امل �ص��ري�ين ح �ص��ري��ا؛ ب��ذل��ك ،ل��م ي�ع��د ه �ن��اك م��ن معنى
لاّ
سياسي للهجمات الطفولية التي تو ها الكثيرون
ض��د ن�ظ��ام ال��رئ�ي��س ع�ب��د ال�ف�ت��اح ال�س�ي�س��ي ،ع��ن وع��ي
لخدمة اإلخوان وقطر وتركيا ،أو عن سذاجة قوموية
ال تزال تنظر إلى مصر نظرة عاطفية مفجوعة.
مل�ص��ر ح �ض��ور ودور ،ول �ك��ن ل�ق��درت�ه��ا ،أي �ض��ا ،ح��دود
م�ل��زوزة بمصالحها الوطنية (املحلية) ومشكالتها
االقتصادية والسكانية واألمنية ،وشللها التنموي
وال �ث �ق��اف��ي ،إض��اف��ة إل ��ى أن �ه��ا ت��واج��ه ت �ح��دي ال�ت�م��رد
اإلخواني الرجعي التخريبي واملتواصل مع التحدي
اإلره��اب��ي .وه��ذا كله ّ
يقيد أي نظام يحكم مصر اآلن
بقيود واقعية ثقيلة ،ويدفعه نحو األولويات املحلية
كضرورة استراتيجية .وهكذا ،ما كان ممكنا ،مهما
ك��ان��ت ال �ض �غ��وط ال �ع��اط �ف �ي��ة ،أن ت�ق�ب��ل ال �ق��اه��رة منح
ال �ش��رع �ي��ة إلم� ��ارة إخ��وان �ي��ة ع �ل��ى ح� ��دود س �ي �ن��اء .في
املقابل ،لم يتوان املصريون عن تبني كامل املطالب
الفلسطينية ،والدفاع عنها ،حاملا تحولت حماس من
عنوان سياسي ـ يمثل ،في النهاية ،املحور القطري
ال �ت��رك��ي ـ إل ��ى ش��ري��ك ف ��ي اج �م ��اع ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ي�ج��دد
ال �ش��رع �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،وي� �ح � ّ�ول ال��رئ �ي��س م�ح�م��ود
عباس من طرف إلى مظلة.
باملحصلة ،ك��ان هناك خاسر ف��ي غ��زة ،وراب�ح��ان بني
املحاور الثالثة التي تتصارع على املستوى اإلقليمي
في كل امللفات املتداخلة؛ خسر املحور القطري التركي،
وف�ش�ل��ت م �ح��اوالت اس�ت�غ�لال امل�ق��اوم��ة ال�ب�ط��ول�ي��ة في
غ ��زة ل�ت�ع��وي��م اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين .وب��امل �ق��اب��ل ،رب�ح��ت
م �ص��ر وإي� � ��ران؛ األول � ��ى ت��أك �ي��د وح��دان �ي��ة دوره � ��ا في
ال �ش��أن الفلسطيني ،وال�ث��ان�ي��ة ان�ت�ق��ال ق��وى امل�ق��اوم��ة
املرتبطة بطهران ودمشق ،من الحضور امليداني إلى
الحضور السياسي واملشاركة في النظام السياسي
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ال� �ج ��دي ��د ال� � ��ذي ي �ت �ش �ك��ل ع �ل��ى أس ��اس
اإلجماع الوطني.
ن� �ظ ��رة م �ص��ر ال �س �ي �س��ي االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ،ت �ت �خ �ط��ى،
واق �ع �ي��ا ،م�ع��اه��دة ك��ام��ب دي�ف�ي��د؛ ه��ذا ال�ت�خ�ط��ي ليس
إرادوي � ��ا وال ث��وري��ا وال ق��وم�ي��ا ،إن �م��ا ي�ع�ك��س ال�ت�ب��دل
ف��ي م��وازي��ن ال �ق��وى اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة وال�ت�غ�ي��رات
املصرية الداخلية منذ  25يناير  ،2011واالحتياجات
امللحة إلنقاذ مصر من التحلل الشامل ،وعلى رأس
تلك االحتياجات )1( :استعادة السيادة على سيناء
ف��ي م��واج �ه��ة ام�ك��ان�ي��ة ت�ح��ول�ه��ا إل ��ى إم� ��ارة إره��اب �ي��ة.

وهذا مسعى يحظى بدعم إقليمي ودولي )2( ،إقامة
عالقات متوازنة ،في املجاالت االقتصادية والدفاعية،
ب�ين ال�غ��رب وروس �ي��ا )3(،وإح�ي��اء امل��داخ�لات املصرية
امل�س�ت�ق�ل��ة ف��ي ال �ش��ؤون اإلق�ل�ي�م�ي��ة ،لتحقيق مصالح
وط�ن�ي��ة ( )4وأث �ن��اء ذل��ك االع�ت�م��اد امل��ال��ي والسياسي
على دعم السعودية ،الشريك األكبر للواليات املتحدة
ف��ي املنطقة )4( ،لكن م��ن دون ال�خ�ض��وع للسياسات
ال �س �ع��ودي��ة؛ ف�م�ص��ر ال�س�ي�س��ي ت��دع��م ن �ظ��ام ال��رئ�ي��س
ب �ش��ار األس� ��د ،وت �ق �ي��م ع�ل�اق ��ات ،س��ري��ة ول �ك��ن ع�م�ي�ق��ة،
م��ع دم�ش��ق ،بينما فتحت ال�ب��اب أم��ام ع�لاق��ات علنية
ومفتوحة اآلفاق مع بغداد .ولعله بال عقل سياسي،
َمن ّ
يهون من اعالن السيسي ،رئيس أكبر دولة عربية
س �ن �ي��ة ،ع��ن دع �م��ه ال �ك��ام��ل ل��رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال �ع��راق��ي
ن ��وري امل��ال�ك��ي ف��ي م��واج�ه��ة م��ا ج��رى وص�ف�ه��ا بأنها
«ث ��ورة س�ن�ي��ة» ،م��دع��وم��ة م��ن ال�س�ع��ودي��ة واإلم � ��ارات،
ال�ل�ت�ين يعتمد عليهما ال�س�ي�س��ي ف��ي ال�ح�ص��ول على
مساعدات مالية ملحة.
السيسي  ،ب��ال�ط�ب��ع ،ل�ي��س ق��وم�ي��ا ع��رب�ي��ا .وال�ع��روب��ة،
ب ��األس ��اس ،م��رح �ل��ة ط ��ارئ ��ة ف ��ي ال �س �ي��اس��ة وال �ث �ق��اف��ة
امل �ص��ري��ة ،اق�ت�ض�ت�ه��ا اح �ت �ي��اج��ات ال�ح�ق�ب��ة ال�ن��اص��ري��ة
القصيرة العمر ( 1952ـ  .)1970وعلينا أن نكف ،من
اآلن وص��اع��دا ،ع��ن أوه��ام «مصر التي ف��ي خ��اط��ري»،
ل �ك��ي ن� �ق ��رأ م �ص��ر ال� �ت ��ي ف ��ي ال� ��واق� ��ع ال �ف �ع �ل��ي؛ س��وف
يكون لها دور إيجابي ـــ ملزوز بمصالحها ـ عربيا
وإق�ل�ي�م�ي��ا ،ول�ك�ن�ه��ا ل��ن ت �ك��ون ،ب�ع��د ،ف��ي ق �ي��ادة حركة
تحررية عربية .وعلى من يهمه األمر أن يتجه صوب
دم �ش��ق ،امل��ؤه �ل��ة ،ب�ت�ك��وي�ن�ه��ا ال �ع �ض��وي وم�ص��ال�ح�ه��ا
الكيانية االستراتيجية ،لقيادة التحرر العربي.
سيكون ملصر السيسي دور مهم جدا في إطفاء النزاع
ال�س�ن��ي ـ�ـ�ـ ال�ش�ي�ع��ي؛ ف��ال�ن�ظ��ام امل �ص��ري ال�ج��دي��د معاد
ل�لإس�لام السياسي ،ب��ل أك�ث��ر؛ إن��ه يعمل على خفض
م�س�ت��وى ح �ض��ور ال��دي��ن ف��ي ح �ي��اة امل �ص��ري�ين .وه��ذه
ّ
التعصب املذهبي
املهمة ،تتطلب ،موضوعيا ،كسر
الذي هو ،في النهاية ،نتاج التعصب الديني والخلط
بني الدين والسياسة.
ال ت�س�ت�ط�ي��ع إس��رائ �ي��ل ـ �ـ �ـ ال �ت��ي ت �ت��راج��ع ق��درات �ه��ا في
ال� ��ردع وال �ت��أث �ي��ر ال �س �ي��اس��ي م �ع��ا ـ �ـ �ـ أن ت��دي��ر ظ�ه��ره��ا
ملصر ،وخصوصا في الشأن الفلسطيني ،مما يفتح
ّ
ال �ب��اب أم� ��ام ت �س��وي��ة ت�ش��ك�ل�ه��ا ال �ت �ط��ورات ال��واق �ع �ي��ة؛
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ،ال �ي��وم ،ل�ي�س��وا ك�م��ا ك��ان��وا ق�ب��ل غ��زة
2014؛ لقد أثبتوا أنهم قادرون على القتال والصمود،
وال ي�م�ك��ن إل �غ��اؤه��م ،ك �م��ا أظ� �ه ��روا ،أخ �ي ��را ،تمتعهم
بحس املسؤولية التاريخية إزاء شعبهم وقضيتهم،
ح�ي�ن م �ض��وا ف��ي خ �ط��وة أول� ��ى ن �ح��و اج �م��اع وط �ن��ي،
وإذا ما تمكنوا من إنشاء نظام سياسي يقوم على
ال �ش��راك��ة وال �ت ��واف ��ق ،ف �س��وف ي�ت�م�ك�ن��ون م��ن تحقيق
انجازات؛ الفرصة متاحة اآلن ،أسستها مقاومة غزة
البطولية ،ويرعاها تفاهم إي��ران��ي مصري مستجد،
ولكنه مفتوح اآلف��اق ،بما يعكس مصالح الدولتني،
ويسهل التوصل إلى حلول ممكنة في جميع امللفات
اإلقليمية.

وثائق سنودن :العدوان اإلسرائيلي مستحيل بال الدعم األميركي
ال تزال وثائق إدوارد
سنودن تفضح االرتباطات
االستخبارية للواليات
املتحدة ،وآخر ما جرى
الكشف عنه في هذا اإلطار
يتعلق بالحروب اإلسرائيلية
وبالدعم األميركي والعربي
غير املباشر للدولة العبرية
ذك� ��ر امل ��وق ��ع األم �ي��رك��ي «أن �ت��رس �ب��ت»،
أمدت
أمس ،أن اإلدارة األميركية لطاملا ّ
الدولة العبرية بكل أن��واع املساعدات،
وم �ن �ه ��ا إرس� � � ��ال األم � � � ��وال واألس �ل �ح ��ة
وتكنولوجيا املراقبة ،التي تلعب دورًا
ح��اس �م��ًا ف ��ي ه �ج �م��ات إس��رائ �ي��ل على
دول الجوار وعلى قطاع غزة تحديدًا،
ك��اش �ف��ًا ف ��ي ال ��وق ��ت ذات � ��ه ع ��ن وث��ائ��ق

س ��ري ��ة س��رب �ه��ا امل ��وظ ��ف ال �س��اب��ق ف��ي
وكالة األم��ن القومي األميركي إدوارد
س �ن ��ودن ،ت�س� ّ�ل��ط ال �ض��وء ع�ل��ى كيفية
ت �م �ك�ين واش �ن �ط ��ن وح �ل �ف��ائ �ه��ا ب�ش�ك��ل
م �ب��اش��ر إس��رائ �ي��ل م��ن ش��ن ال�ه�ج�م��ات
العسكرية ضد الدول املعنية.
وأوض � � � ��ح ال� �ت� �ق ��ري ��ر أن� � ��ه إل� � ��ى ج��ان��ب
ب��رام��ج ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وبريطانيا
االس �ت �خ �ب��اري��ة ،ف � ��إن ه��ذي��ن ال �ط��رف�ين
ّ
يعتمدان على األنظمة التي تدعمها
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف��ي امل �ن �ط �ق��ة ،وم��ن
ب �ي �ن �ه��ا ال � �ن � �ظ� ��ام امل� �ل� �ك ��ي ف � ��ي األردن
وح � �ت� ��ى ال � � �ق� � ��وات األم � �ن � �ي� ��ة ال �ت ��اب �ع ��ة
ل�ل�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،وذل� ��ك ب�ه��دف
ت��وف �ي��ر خ��دم��ات اس �ت �خ �ب��اري��ة ح�ي��وي��ة
تتعلق ب��أه��داف فلسطينية محتملة.
وأوض��ح امل��وق��ع أن التعاون األميركي
_ اإلس��رائ�ي�ل��ي ت�ض� ّ�م��ن ت�ب��ادل بيانات
خ ��اص ��ة ب��اس �ت �ه��داف ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين،
م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن واش �ن �ط��ن وت� ��ل أب�ي��ب
تعاونتا كذلك مع أجهزة االستخبارات
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة وال�ك�ن��دي��ة ف��ي التجسس

اقترحت واشنطن عام
 2003إنشاء جهاز لتقاسم
المعلومات مع إسرائيل

على منطقة الشرق األوسط.
وأش ��ار ال�ت�ق��ري��ر أي �ض��ًا إل��ى أن وث��ائ��ق
ّ
س� � �ن � ��ودن ال � �ج� ��دي� ��دة ك �ش �ف ��ت ح �ق �ي �ق��ة
ح � ��اس� � �م � ��ة :ال � � � �ع� � � ��دوان اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي
م�س�ت�ح�ي��ل ال � �ح ��دوث م ��ن دون ال��دع��م
األم� �ي ��رك ��ي امل �س �ت �م��ر وال� �س� �خ ��ي وم ��ن
دون حماية الحكومة األميركية ،فيما
ق��ال م�ع��د ال�ت�ق��ري��ر غ�ل�ين غ��ري�ن��وال��د إن
ّ
«ه ��ذه ال��وث��ائ��ق ت��ؤك��د ض �ل��وع اإلدارة
األميركية وحلفائها بشكل مباشر في
كل الصراعات العسكرية التي تثيرها
إسرائيل مع دول الجوار».
وذك ��ر امل��وق��ع أن وك��ال��ة األم ��ن القومي
األم �ي��رك��ي ك� ّ�ث �ف��ت ب�ش�ك��ل ك �ب �ي��ر ،خ�لال
العقد امل��اض��ي ،دعمها االس�ت�خ�ب��اري،
ب �م ��ا ف� ��ي ذل � ��ك امل ��راق� �ب ��ة وال �ت �ج �س��س،
لنظيرتها اإلسرائيلية املعروفة باسم
«سيجينت» أو الوحدة « .»8200ونشر
املوقع وثيقة بتاريخ  13نيسان 2013
ّ
ت ��ؤك ��د ت �ع ��ه ��د وك� ��ال� ��ة األم� � ��ن ال �ق��وم��ي
األم �ي��رك��ي ب�م��واص�ل��ة ال �ت �ع��اون الفني
والتحليلي الوثيق مع وحدة «،»8200

بشأن تبادل املعلومات بني الجانبني
حول الحصول على املعلومات السرية
واعتراض واستهداف وتحليل وإعداد
التقارير االستخبارية.
وم��ن ب�ين ال��وث��ائ��ق ال�ت��ي ن�ش��رت وتعد
أكثرها إث��ارة لالهتمام ،وثيقة تشير
إل��ى أن واشنطن اقترحت م��ا ب�ين عام
 2003وعام  ،2004إنشاء جهاز لتقاسم
املعلومات االستخبارية مع إسرائيل
ب�ش�ك��ل واس ��ع ال �ن �ط��اق وأط �ل �ق��ت عليه
اس��م «امل �ص��ارع» ،ول�ك��ن اإلسرائيليني
طلبوا مئات املاليني من الدوالرات في
مقابل إكمال هذا املشروع .
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن «أن �ت��رس �ب��ت» نشر
ّ
ه��ذه ال��وث��ائ��ق ،بعد س��اع��ات قليلة من
االنتقاد الذي وجهته وزارة الخارجية
األم �ي��رك �ي��ة ،للعملية ال �ت��ي استهدفت
خ �ل�ال � �ه� ��ا ق � � � ��وات االح � � �ت �ل ��ال م� ��درس� ��ة
«األون��روا» في قطاع غزة ،ما أدى إلى
س�ق��وط  10ش�ه��داء فلسطينيني ج��دد،
أول من أمس.
(األخبار)

