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قمة ما بعد االتفاق النووي ...لمواجهة إيران

نتنياهو ألوباما :مبادرات لتهدئة الضفة
تأتي الزيارة األولى لرئيس
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين
نتنياهوإلى واشنطن ،بعد
االتفاق النوويّ ،
لتحددعددًا
من النقاط في العالقة بين
الطرفين ،خصوصًاأنهاتتبع
مرحلة من االنتقادات المتبادلة
بسبب قضاياعدة ،منها
االتفاق النووي وأيضًا الصراع
العربي ـ اإلسرائيلي
علي حيدر

تعنيهم وليست جــزءًا من أرضهم وليس
سكانها جنوبيني» .وكانت مديرية جنب
تتبع محافظة البيضاء قبل الــوحــدة ،أما
مــديــريـتــا دم ــت وقـعـطـبــة ،فـكــانـتــا تتبعان
ملحافظة إب قبل ضم املديريات الثالث إلى
محافظة الـضــالــع .أم ــا مــديــريـتــا املـقــاطــرة
والقبيطة فكانتا تتبعان ملحافظة تعز،
ّ
تضما إلى لحج .وبحسب املصدر،
قبل أن
ف ـ ــإن الـ ـتـ ـق ــدم ف ــي ت ـل ــك املـ ـن ــاط ــق ال يـعـنــي
أبـ ـدًا الـتـقــدم بــاتـجــاه الـجـنــوب مــن منظار
الجنوبيني االنـفـصــالــي .ويعتقد املصدر
أن «اإلصــاح» وهــادي يدركان أبعاد هذه
الجزئية ومــدى تأثيرها على وجودهما
داخل الجنوب بكونهما بنظر الجنوبيني
ّ
ج ــزءًا م ــن ن ـظــام صـنـعــاء ال ــذي ش ــن حــرب
 1994وس ـي ـط ــر ع ـل ــى الـ ـجـ ـن ــوب ب ــال ـق ــوة.
وكشف املصدر أن اجتماعًا عقده محافظ
ع ــدن امل ـع ــن م ــن ق ـبــل هـ ــادي ق ـبــل أس ـبــوع
مــع ق ـيــادات جنوبية ،طــرح خــالــه عليهم
مسألة تقدم الجيش و»اللجان» في دمت
ومــريــس وقعطبة وجــن التابعة للضالع
إداريًا على اعتبار أنها تستهدف الجنوب،
داعـيــا إيــاهــم إلــى املــواجـهــة ملنع السيطرة
عليها .وأكد املصدر أن القيادات الجنوبية
«ردت ع ـلــى امل ـح ــاف ــظ بـ ــأن هـ ــذه امل ـنــاطــق
وغيرها مما تم ضمه بعد الوحدة مناطق
ال تعنيهم وليست جزءًا من الجنوب».

م ـ ّـم ــا يـ ـم ـ ّـي ــز زي ـ ـ ـ ــارة رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو للواليات
املتحدة ّ
عما سبقها من زيارات ،هو أنها
األول ــى بعد االتـفــاق الـنــووي بــن إيــران
وم ـج ـمــوعــة « ،»1+5وب ـع ــد مــرح ـلــة من
التجاذبات واالنـتـقــادات املتبادلة على
خلفية املــوقــف مــن هــذا االت ـفــاق .ويأتي
ال ـل ـق ــاء ب ــن ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي بـ ــاراك
أوب ــام ــا ون ـت ـن ـيــاهــو ت ـتــوي ـجــا لسلسلة
من اللقاءات واالتـصــاالت املعلنة وغير
املـعـلـنــة ،ال ـتــي تتعلق بـمــرحـلــة مــا بعد
االت ـف ــاق ،ومـحـطــة تأسيسية للتنسيق
األم ـيــركــي ـ ـ اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ف ــي مــواجـهــة
مفاعيل االت ـفــاق ال ـنــووي واملستجدات
الـتــي تشهدها ســوريــا واملـنـطـقــة .وهــو
م ــا ي ـفـ ّـســر تــزخ ـيــم ال ـح ــدي ــث ع ــن الــدعــم
األميركي إلسرائيل ،خالل العقد املقبل،
وضـ ـ ـ ــرورة رف ـع ــه إلـ ــى م ـس ـت ــوي ــات غـيــر
مسبوقة ،بمعدل خمسة مليارات دوالر
ك ــل س ـن ــة ،ب ـح ـســب م ــا تـ ـ ّـم ت ـســري ـبــه في
األيام املاضية.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ي ـب ـق ــى امل ـ ـسـ ــار الـفـلـسـطـيـنــي
ح ــاض ـرًا ،بـشـكــل أو ب ــآخ ــر ،ول ـكــن ليس
ً
كـقـضـيــة ت ـس ـتــوجــب ح ــا ف ــوري ــا ،فيما
يبدو أن اإلدارة األميركية اقتنعت بأن
أمرًا كهذا لن يتحقق ،على األقل في ظل
إدارة أوب ــام ــا ،وإن ـم ــا كـقـضـيــة فــرضــت
نفسها بعد الهبة الشعبية الفلسطينية
ً
األخيرة التي استدرجت تدخال دوليًا،
ورفـ ـع ــت م ـس ـت ــوى ال ـق ـل ــق ف ــي ع ــواص ــم
ال ـق ــرار ال ــدول ــي م ــن ت ــدح ــرج ال ـت ـطــورات

ن ـحــو مــواج ـهــة تـعـيــد إن ـت ــاج انـتـفــاضــة
واسعة تشمل الضفة الغربية ومناطق
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ .48ضـ ـم ــن ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،س ـي ـع ـمــد
نتنياهو ،تنفيذًا الستراتيجية مسبقة،
ّ
إلــى استبدال الحديث عــن ض ــرورة حل
الــدولـتــن وال ـخ ـطــوات العملية فــي هــذا
امل ـســار ،بالحديث عــن «م ـب ــادرات نوايا
حسنة» إسرائيلية ،اسـتـنــا ّدًا إلــى مبدأ
«إدارة الـصــراع» الــذي يتبناه نتنياهو
ّ
ّ
ويطبقه عمليًا ،كبديل من «حل الصراع»
ال ــذي يـفــرض عليه القيام بانسحابات
من الضفة الغربية.
وكان نتنياهو قد عقد جلسة للمجلس
ال ـ ــوزاري امل ـص ـغــر ،ملـنــاقـشــة س ـفــره إلــى
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وط ـلــب م ــن الـ ــوزراء
عـ ـ ـ ــرض أف ـ ـ ـكـ ـ ــار ل ـ ـل ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات الـ ـت ــي
سيطرحها أم ــام أوبــامــا ،وق ــدم أمامهم
أس ـ ـ ــس االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
سـيـعــرضـهــا ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
كـجــزء مــن امل ـفــاوضــات مــن أج ــل تطوير
ق ــدرات الجيش اإلسرائيلي ،فــي أعقاب
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي م ـ ــع إيـ ـ ـ ـ ـ ــران .ول ـف ــت
نتنياهو االنتباه أيضًا إلــى أنــه يرغب
في الــذهــاب إلــى واشنطن وبيده حزمة
م ــن الـ ـخـ ـط ــوات الـ ـت ــي ت ـب ـنــي ال ـث ـق ــة مــع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ،وتـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن خـ ـط ــوات
ميدانية لتحسني واستقرار الوضع في
الضفة.
على هــذه الخلفية ،أكــد مستشار األمن
الـ ـق ــوم ــي ل ـن ـت ـن ـيــاهــو ،ي ــوس ــي ك ــوه ــن،
خالل لقاء مع سفراء االتحاد األوروبي
لــدى إســرائـيــل ،يــوم االثـنــن املــاضــي ،أن
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي ي ـنــوي أن
يـطــرح أم ــام أوبــامــا رزم ــة «م ـب ــادرة نية
حسنة» تجاه الفلسطينيني في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،كما نقلت صحيفة
ً
«ه ــآرت ــس» .وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة نـقــا
ع ــن م ـســؤولــن حـكــومـيــن إســرائـيـلـيــن
رفيعي املستوى ،أن كوهني تحدث مع
م ـس ـت ـش ــارة األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي األم ـي ــرك ــي،
س ـ ــوزان راي ـ ــس ،ب ـشــأن ه ــذه املـ ـب ــادرات،
لكنه لم يعرض تفاصيلها .وأوضح أنه
ّ
لــم يتخذ ق ــرارًا نهائيًا بشأنها ،بسبب
م ـعــارضــة بـعــض الـ ـ ــوزراء األع ـض ــاء في
املجلس ال ــوزاري املصغر ،مــن ضمنهم
وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت.
وبخصوص الجهة التي تقف وراء هذه
ال ـخ ـطــوة ،ذكـ ــرت «ه ــآرت ــس» أن ّ
منسق
أعمال الحكومة يــوآف مردخاي ،وقائد
الجبهة الوسطى للجيش اإلسرائيلي

رون ـ ـ ـ ــي ن ـ ــوم ـ ــا ،يـ ـعـ ـم ــان عـ ـل ــى بـ ـل ــورة
هـ ــذه امل ـ ـبـ ــادرات ال ـت ــي تـتـضـمــن خفض
مـسـتــوى االح ـت ـكــاك ب ــن اإلســرائـيـلـيــن
والفلسطينيني فــي الـضـفــة ،عـبــر إزال ــة
ح ـ ــواج ـ ــز عـ ـسـ ـك ــري ــة وتـ ـسـ ـهـ ـي ــل ح ــرك ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــن ،وخـ ـط ــوات «لـتـحـســن»
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي وامل ـص ــادق ــة على
مـ ـش ــاري ــع ف ــي مـ ـج ــال ال ـب ـن ــى الـتـحـتـيــة
وامل ـ ـص ـ ــادق ـ ــة عـ ـل ــى خ ــريـ ـط ــة ه ـي ـك ـل ـيــة
فلسطينية فــي مناطق «ج» الخاضعة
ل ـس ـي ـطــرة أم ـن ـيــة وإداريـ ـ ـ ــة إســرائ ـي ـل ـيــة،
وخـطــوات أخــرى تجاه قطاع غــزة .ومن
الـطـبـيـعــي أن ال تـشـمــل ه ــذه امل ـب ــادرات
إعــانــا بــوقــف االسـتـيـطــان .وكـمــا ذكــرت
«ه ــآرت ــس» ،م ــن امل ـتــوقــع أن ال يـتـحــدث
ّ
نتنياهو عن حــل الدولتني ،معتبرًا أنه
ال ي ــوج ــد ش ــري ــك ل ـل ـســام ف ــي ال ـجــانــب
الفلسطيني.

األميركية
اإلدارة
ّ
اقتنعت بأن حل
الدولتين لن يتحقق
خالل والية أوباما

وكـ ـ ــان م ـس ـت ـش ــار ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
لشؤون الشرق األوســط ،روب مالي ،قد
أوض ــح ،خــال حــديــث مــع الصحافيني،
أن أوبــامــا يــريــد أن يسمع عــن خطوات
لتهدئة التوتر في القدس والضفة ،وأنه
ب ــات مـقـتـنـعــا ب ـعــدم إم ـكــان ـيــة الـتــوصــل
إلى اتفاق إسرائيلي ـ فلسطيني ،خالل
ال ـف ـت ــرة املـتـبـقـيــة م ــن واليـ ـت ــه .م ــع ذل ــك،
أضــاف مالي أن أوبــامــا يريد أن يسمع
من نتنياهو عن خطوات من أجــل منع
ّ
حــل الدولة الــواحــدة .وبحسب صحيفة
«ه ــآرت ــس» ،ف ــإن الـتـقــاريــر ال ـتــي قدمها
مـســؤولــون كـبــار فــي اإلدارة األميركية
لــوســائــل اإلعـ ــام ،ت ــدل عـلــى تغيير في
قالب نظرة الواليات املتحدة إلى النزاع
اإلسرائيلي ـ الفلسطيني .ذلك أنه للمرة
األولى بدأوا في البيت األبيض ووزارة
الـخــارجـيــة فــي واشـنـطــن ال ـقــول ،بشكل
علني ،إن الواقع في الضفة يتحول إلى
أن ي ـكــون دولـ ــة واح ـ ــدة لـشـعـبــن .وأم ــا
فــي مــا يتعلق بموقف نتنياهو ،الــذي
يؤكد فيه رفضه خيار الــدولــة الواحدة
أو الثنائية القومية ،فقد رأى املتحدث
باسم وزارة الخارجية األميركية ،جون
كـيــربــي ،أن «ال ـس ــؤال الـحـقـيـقــي :مــا هي
الخطوات العملية وأي سياسة هو على
استعداد العتمادها من أجــل منع هذه
النتيجة».
إل ــى ذل ــك ،نـشــرت «ه ــآرت ــس» مقتطفات
مــن مقالني لــوزيــر الخارجية الفرنسي
لــوران فابيوس ،ونظيره األملاني فرانك
فــولـتـيــر شـتــايـنـمــايــر ،ملـنــاسـبــة انـعـقــاد
م ــؤتـ ـم ــر «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـ ـل ـ ـسـ ــام» .وم ـ ّـم ــا
ذكــره فابيوس أن «مــن أقنعوا أنفسهم
وح ــاول ــوا إق ـن ــاع اآلخ ــري ــن ب ــأن ــه يمكن
إدارة وض ــع دبـلــومــاســي راه ــن ،فشلوا
ف ــي ف ـه ــم ال ـ ـصـ ــورة واالت ـ ـجـ ــاه الـسـلـبــي
الـ ــذي تــرس ـمــه ت ـجــاه إس ــرائ ـي ــل» .ورأى
أن االشـ ـتـ ـع ــال األخ ـ ـيـ ــر ي ـج ـس ــد بـشـكــل
مــأســاوي هــذا الـتــوجــه .وعـ ّـبــر فابيوس
عن قلقه من تبلور واقع الدولة الواحدة
التي تهدد طابع إسرائيل ،وعن اقتناعه
بــأن الطريق الوحيد للسالم الدائم هو
ّ
حل الدولتني .كذلك أكد أن حل الدولتني
ال ي ـ ــزال ال ـع ــام ــل ال ـح ــاس ــم ف ــي تـحـقـيــق
التهدئة في املنطقة كلها .من جهته ،ذكر
شتاينماير أن قيام الدولة الفلسطينية
ه ــو ال ـس ـي ـنــاريــو الــوح ـيــد الـ ــذي يمكنه
ضـ ـم ــان أم ـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وي ـم ـك ــن لـحــل
دبلوماسي فقط أن يوقف سفك الدماء.

المغرب

جوهريًا بشأن التوافق على تفاصيل
اإلعداد له.
وك ــان ــت ع ـ ــودة ال ــوف ــدي ــن م ــن مسقط
ن ـهــايــة االسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ق ــد أث ــارت
تـحـلـيــات بــأنـهــا مــؤشــر إل ــى الفشل
فــي الـتــوصــل إل ــى صـيـغــة ت ــؤدي إلــى
انـعـقــاد «جـنـيــف  »2فــي م ــوع ــده ،وال
سيما أن عــودة الوفدين جــاءت عقب
رسـ ــالـ ــة شـ ــديـ ــدة ال ـل ـه ـج ــة وج ـه ـت ـهــا
حـ ــركـ ــة «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» ل ـل ـم ـب ـعــوث
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ق ـ ـبـ ــل أس ـ ـب ـ ــوع ـ ــن ،هـ ـ ــددت
فـيـهــا بــإيـقــاف ال ـت ـعــاون م ـعــه ،وفيما
ل ــم ي ـص ــدر أي ت ــوض ـي ــح رس ـم ــي مــن
ج ــان ــب وف ــد «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،أو وفــد
«املؤتمر الشعبي الـعــام» بشأن هذه
الـتـســاؤالت ،أكــد املـصــدر أن االتصال
م ــع ول ــد الـشـيــخ ال ي ــزال ج ــاري ــا ،وأن
ال ــوف ــدي ــن قـ ــد يـ ـ ـع ـ ــودان إل ـ ــى مـسـقــط
نهاية االسـبــوع الـجــاري ،من دون أن
يحدد املـصــدر مــا إذا كــان ثمة سقف
لـلـمـشــاركــة فــي «جـنـيــف  »2قــد جــرى
التوصل اليه خالل فترة التشاور في
صنعاء.

ّ
محمد السادس يتهم قادة البوليساريو بـ«الثراء الفاحش»
ّ
وجه ملك املغرب محمد السادس ،أول من أمس،
ان ـت ـق ــادات الذعـ ــة ل ـل ـجــزائــر ع ـلــى خـلـفـيــة قضية
الـ ـصـ ـح ــراء ال ـغ ــرب ـي ــة ،م ــؤكـ ـدًا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
استثمار عائدات هذه املنطقة ملصلحة سكانها،
بـخــاف االتـهــامــات الـتــي تــوجــه للمغرب فــي هذا
الخصوص.
وخالل إحياء الذكرى األربعني للمسيرة الخضراء
( )1975ح ــن لـ ّـبــى  350أل ــف مـغــربــي ن ــداء املـلــك
ال ـس ــاب ــق ح ـســن ال ـث ــان ــي إلـ ــى ال ـص ـح ــراء الـغــربـيــة
«السـتـعــادة األقــالـيــم الـصـحــراويــة» مــن املستعمر
اإلس ـبــانــي ،اتـهــم مـلــك امل ـغــرب مــن مــديـنــة الـعـيــون،
ف ــي ال ـص ـحــراء ال ـغــرب ـيــة ،ال ـجــزائــر ب ــ«ت ــرك سـكــان
م ـخ ـي ـمــات تـ ـن ــدوف ل ــاج ـئ ــن الـ ـصـ ـح ــراوي ــن فــي
وضعية مأساوية والإنسانية» .وتساءل« :ملاذا لم
تقم الجزائر بــأي شــيء من أجــل تحسني أوضــاع
سكان تـنــدوف الــذيــن ال يتجاوز عــددهــم  40ألفًا

على أقـصــى تقدير ،أي (ع ــدد) حــي متوسط في
الجزائر العاصمة؟».
ورأى أن ذلك يعني أن الجزائر «لم تستطع أو ال تريد
أن توفر لهم طــوال أربعني سنة حوالى ستة آالف
سكن يصون كرامتهم بمعدل  150وحدة سكنية
ً
سنويًا» ،متسائال« :ملاذا تقبل الجزائر التي صرفت
املليارات في حربها العسكرية والدبلوماسية ضد
امل ـغ ــرب ب ـتــرك س ـكــان ت ـن ــدوف ف ــي ه ــذه الــوضـعـيــة
املأساوية والالإنسانية؟» .وفــي السياق ذاتــه ،أكد
محمد السادس «مواصلة استثمار عائدات الثروات
الطبيعية لفائدة سكان املنطقة ،في إطار التشاور
والتنسيق معهم» ،الفتًا إلــى «حرصه على تمكني
أبناء الصحراء من الوسائل الالزمة لتدبير شؤونهم
وإبراز قدراتهم في النهوض بتنمية املنطقة».
وت ـســاءل املـلــك عــن مصير امل ـســاعــدات اإلنسانية
للصحراء الغربية .وقال« :أين ذهبت مئات املاليني

مــن ال ـيــوروهــات الـتــي تـقــدم كـمـســاعــدات إنسانية
وتتجاوز  60مليون يــورو سنويًا ،دون احتساب
املــايــن املخصصة للتسلح ولــدعــم اآلل ــة الدعائية
والقمعية لالنفصاليني؟» .وأض ــاف «كـيــف يمكن
تفسير الغنى الـفــاحــش لــزعـمــاء االنـفـصــال الذين
ي ـم ـل ـكــون ال ـع ـق ــارات وح ـس ــاب ــات وأرص ـ ـ ــدة بنكية
بأوروبا وأميركا الالتينية؟».
من جهة أخــرى ،أعلن خــال املناسبة نفسها عن
م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـش ــاري ــع م ـثــل «امل ـ ـشـ ــروع الـكـبـيــر
لتحلية مـيــاه الـبـحــر فــي الــداخ ـلــة» (أق ـصــى جنوب
الـصـحــراء) وإقــامــة وح ــدات ومناطق صناعية في
العيون واملرسى وبــوجــدور» ،إضافة إلى مشاريع
فــي مجال البنى التحتية ،كذلك دعــا الحكومة الى
التفكير في إقامة محور للنقل الجوي انطالقًا من
الصحراء الغربية.
(أ ف ب)

