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العالم

على الغالف مـشـهــد جــديــد مــن ع ــدم االن ـص ـيــاع لــأوامــر
األميركية ظهر أمــس في األمــم المتحدة .ورغــم أن القرار
المصوت عليه في الجلسة الطارئة العاشرة
الخاص بفلسطين
ّ
من نوعها في تاريخ «الجمعية العامة» غير إلزامي ،لكنه
عبر بطريقة أو بأخرى عن الصرخة المكتومة لعدد كبير من
ّ
الــدول تجاه السياسات األميركية التي بدأت تأخذ في عهد
يمثل قــرار أمــس شحنة
دونالد ترامب
شكال أكثر إذال ًال .ربما ّ
ً
إضافية للفلسطينيين ،لكن الرهان األكبر في إحباط القرار
ومفاعيله ال يــزال على الجمهور وانتفاضته التي تخوض
اليوم جمعة غضبها الثالثة

واشنطن «وحيدة»:

فلسطين ليست للبيع
مــع أن ال ـقــرار األم ـمــي «ال ــرم ــزي» الــذي
عبر من أروقــة الجمعية العامة لألمم
امل ـت ـحــدة ،ك ــان يـخــص ال ـقــدس املحتلة
واإلع ـ ـ ــان األم ـي ــرك ــي ب ــاالعـ ـت ــراف بها
«عاصمة إلســرائـيــل» ،فإنه ّ
تحول إلى
تـحـ ٍّـد وقـضـيــة كــرامــة لـعــدد مــن ال ــدول،
ال ـت ــي ع ــاي ــرت ـه ــا املـ ـن ــدوب ــة األم ـيــرك ـيــة
باملساعدات التي تقدمها بالدها لها.
«ال ـق ــوة الـعـظـمــى» ب ــدت أم ــس محاطة
ب ـح ـل ـفــاء م ـث ــل ج ــزي ــرة نـ ـ ــاورو وج ــزر
مارشال وميكرونيزيا .ظهرت كوحش
متغطرس .حتى الحلفاء «الطبيعيون»
لم ّ
يتقبلوا صيغة خطاب مندوبتها أو
رئيسها في الفترة األخـيــرة .مشهدية
األم ــم املـتـحــدة ّ
تعبر عــن مــآل «أميركا
ـ ـ ت ــرام ــب» ال ـحــالــي ،وع ــن ابـتـعــاد أكبر
عنها في القضايا الحساسة.
ل ـكــن ك ــل ذل ــك ال يـلـغــي ص ـف ـقــات تحت
الـطــاولــة أو مــا فوقها مــع دول تخجل
مــن الـتـصــويــت الـعـلـنــي ضــد فلسطني
وتتآمر عليها في الغرف املغلقة .وقد
يكون أوضحها رسالة امللك السعودي
لرئيس «السلطة» محمود عباس في
الرياض أول من أمس.
وفـ ـ ــي ج ـل ـس ــة «األم ـ ـ ـ ـ ــم» ،مـ ــواقـ ــف ع ــدة
تــاهــا مـنــدوبــو دول مـتـعــددة أظـهــرت
أن محاولة االب ـتــزاز األمـيــركــي زادتها
عــزيـمــة عـلــى رف ــض ال ـق ــرار ،كـمــا ّ
بينت
رغ ـ ــم تـ ـف ــاوت ال ـخ ـل ـف ـي ــات وال ـع ــاق ــات
ب ــن ب ـلــد وآخـ ــر أن ث ـمــة إج ـمــاعــا على
مظلومية الشعب الفلسطيني .وكــان

مــن جملة املــواقــف ال ـبــارزة كلمات كل
من تركيا وإي ــران وســوريــا وفنزويال،
إذ قال ممثل سوريا لدى األمم املتحدة،
منذر منذر ،إن بــاده «لــن تتراجع عن
مــوق ـف ـهــا ال ـث ــاب ــت ت ـج ــاه الـ ـق ــدس ،ولــن
تدخر دمشق جهدًا من أجــل استعادة
جـمـيــع األراض ـ ــي امل ـح ـت ـلــة» ،فـيـمــا قــال
املـنــدوب اإليــرانــي غــام علي خوشرو،
إن «ال ـ ـق ـ ــرار األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ...أوض ـ ـ ــح أن
واش ـن ـط ــن ت ـس ـعــى إلـ ــى ال ـح ـف ــاظ عـلــى
مـصــالــح إســرائ ـيــل وال تـحـتــرم حقوق
ّ
الـفـلـسـطـيـنـيــن» .ك ــذل ــك ،أكـ ــد امل ـنــدوب
الفنزويلي أن «الـقــدس جــزء ال يتجزأ
مــن األراض ـ ــي الفلسطينية املـحـتـلــة...
وكل اإلجــراءات التي تستهدف تغيير
طابع القدس باطلة».
ع ـلــى ال ـك ـفــة امل ـق ــاب ـل ــة ،أك ـ ــدت امل ـنــدوبــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ن ـي ـكــي ه ـي ـل ــي ،ف ــي كـلـمــة
ق ـص ـيــرة أن «األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة م ـعــاديــة
إلس ــرائـ ـي ــل» ،وأن «واش ـن ـط ــن ستنقل
سفارتها إلى القدس ولن يمنعها من
ذلك أي قرار» ،مهددة أن هذا التصويت
ّ«س ـي ـظ ــل خ ــالـ ـدًا ف ــي أذهـ ــان ـ ـنـ ــا» ،كـمــا
ملحت إلى قطع الدعم املالي عن كل من
سيقف ضد القرار الذي رأت أنه يعبر
ّ
عن إرادة شعبها .وذكــرت هيلي ،التي
غ ـ ــادرت م ـبــاشــرة ب ـعــد كـلـمــة امل ـن ــدوب
اإلسرائيلي ،أن بالدها «أكبر مساهم
في األمم املتحدة ومؤسساتها ،ونحن
ن ـق ــوم ب ــذل ــك م ــن أجـ ــل ت ـق ــدم ق ـي ـم ـنــا».
وأضـ ــافـ ــت« :نـ ـق ــدم الـتـعـلـيــم وال ـط ـعــام

يبقى الرهان األساسي على الشارع والدعوة إلى «جمعة غضب» جديدة اليوم (أ ف ب)

لـ ـلـ ـفـ ـق ــراء ،ونـ ـبـ ـق ــي عـ ـل ــى إح ـس ــاس ـن ــا
ب ــاملـ ـس ــؤولـ ـي ــة وه ـ ـ ـ ــذه ه ـ ــي ال ـط ــري ـق ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ...ع ـنــدمــا ن ـك ــون أس ـخ ـيــاء
م ــع األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ،لــدي ـنــا تــوقـعــاتـنــا
امل ـشــروعــة ب ــأن ه ــذا املـجـهــود يـحـتــرم.

رغم زيادة عدد الدول
الممتنعة عن التصويت،
حصل القرار غالبية الثلثين
ّ
وع ـن ــدم ــا ن ـت ـع ــرض ل ـه ــذه ال ـه ـج ـمــات،
فهذا يعني أن الدولة التي تهاجمنا ال
تحترمنا».
مع ذلك ،ورغم ما قالته هيلي قبل يوم
عن «تسجيل أسماء الدول املعترضة»
مكررة تهديد الرئيس دونالد ترامب

قبل االجتماع بليلةّ ،
تحدت أكثر من
ّ
م ـئ ــة دولـ ـ ــة تـ ــرامـ ــب ،أمـ ـ ــس ،وص ــوت ــت
ملصلحة ال ـقــرار ال ــذي يــدعــو الــواليــات
املتحدة إلــى سحب قــرارهــا االعـتــراف
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــدس «ع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة إلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل».
وبينما صوتت تسع دول ضد القرار،
وامـتـنـعــت  35عــن الـتـصــويــت ،جــاءت
النتيجة ب ـ  128صوتًا إيجابيًا لقرار
ه ــو ف ــي ال ـع ــرف األم ـم ــي «غ ـيــر م ـلــزم».
وي ـنــص م ـشــروع ال ـق ــرار ،ال ــذي قدمته
دول عــرب ـيــة وإس ــام ـي ــة ون ـ ــاب عنها
تــركـيــا وال ـي ـمــن ،عـلــى أن «أي قـ ــرارات
وإجـ ـ ـ ــراءات ت ـهــدف إل ــى تـغـيـيــر طــابــع
مــدي ـنــة ال ـق ــدس ال ـشــريــف أو مــركــزهــا
أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها
أي أثــر قــانــونــي ،وأنـهــا الغية وباطلة
ً
امتثاال لقرارات مجلس األمن» .ويدعو
القرار جميع الــدول إلى «االمتناع عن

إنـشــاء بعثات دبلوماسية فــي مدينة
القدس ،وعدم االعتراف بأي إجــراءات
أو تدابير مخالفة لتلك القرارات».
والـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي صـ ـ ّـوتـ ــت ضـ ــد الـ ـق ــرار
ه ــي :غــواتـيـمــاال وهـ ـن ــدوراس وتــوغــو
وم ـ ـي ـ ـكـ ــرون ـ ـيـ ــزيـ ــا ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورو وب ـ ـ ـ ــاالو
وجـ ـ ــزر م ـ ــارش ـ ــال بـ ـج ــان ــب إس ــرائـ ـي ــل
وال ــوالي ــات املـتـحــدة .وم ــن أب ــرز ال ــدول
امل ـم ـت ـن ـع ــة :األرجـ ـنـ ـت ــن وأوس ـت ــرال ـي ــا
وكندا وكرواتيا وتشيكيا والبوسنة
واملجر والتفيا واملكسيك والفيليبني
ورومانيا وروان ــدا .أما أوكرانيا التي
أيدت مشروع القرار في مجلس األمن،
فكانت بــن  21بلدًا لــم تحضر جلسة
الـتـصــويــت ،إذ ُسـجــل انـسـحــاب ملالي
وأفغانستان بعد تـهــديــدات أميركية
لهما.
وفــي تعليق مباشر على ال ـقــرار ،قال

نيابة عن إسرائيل :خفض االحتجاجات والقبول
طلبات سعودية ً
رغم البيانات السعودية
التي أظهرت «انزعاجًا» من
القرار األميركي األخير بشأن
يتغير
القدس المحتلة ،لم ّ
سلوك «مملكة الخير».
االستدعاء هو الوسيلة
المتبعة لدى الرياض حتى لو
ّ
جاء على شكل زيارة رسمية
واستقبال ملكي ومأدبة
غداء على شرف الضيف
رغـ ـ ــم أن الـ ـ ــزيـ ـ ــارة األولـ ـ ـ ــى لــرئ ـيــس
ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،م ـح ـم ــود
عـ ـب ــاس ،ل ـل ـس ـع ــودي ــة ،أخـ ـ ــذت ع ــددًا
مــن األي ــام لتتكشف خـبــايــاهــا ،فــإن
ال ــزي ــارة ال ـتــي انـتـهــت أم ــس لــم تعد
فـ ــي الـ ـتـ ـق ــدي ــر اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ـ ـ ـ عـلــى
األقـ ـ ــل ـ ـ ـ ب ـع ـي ــدة عـ ــن جـ ــو ال ـت ـط ـب ـيــع
املـ ـعـ ـه ــود والـ ـ ـه ـ ــادف إل ـ ــى م ـس ــاع ــدة
إســرائـيــل وال ـتــودد إلـيـهــا .إذ علمت
«األخ ـبــار» ،مــن مـصــادر فلسطينية

فــي «ف ـتـُـح» وأخ ــرى فــي الـسـلـطــة ،أن
عـبــاس أب ـلــغ خ ــال ال ــزي ــارة األخـيــرة
بجملة طـلـبــات ،عـلــى رأس ـهــا «وقــف
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ق ـب ــل أن ت ـت ـم ــدد فــي
امل ـنــاطــق الـتــابـعــة لـشــرقــي ال ـق ــدس»،
وال سيما بعدما دعت حركة «فتح»
ب ـن ـف ـس ـهــا إل ـ ــى ال ـت ـظ ــاه ــر (األرب ـ ـعـ ــاء
املاضي).
تـ ـ ـق ـ ــول املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إن «أب ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــازن»
ّ
ُس ــل ــم قــائـمــة بــأس ـمــاء م ـســؤولــن في
ّ
مكتبه ســربــوا للصحافة األميركية
(تحديدًا صحيفة «نيويورك تايمز»)
معلومات عن االجتماع السابق بني
ع ـبــاس وامل ـل ــك سـلـمــان وول ــي العهد
اب ـن ــه م ـح ـمــد ،طــال ـبــن مـحــاسـبـتـهــم،
كـمــا طـلـبــوا «ض ـبــط ال ـطــاقــم املحيط
بــالــرئ ـيــس الـفـلـسـطـيـنــي ،وال سيما
ً
بعد حديثهم عن أن دوال عربية كانت
وراء رفض عقد قمة عربية طارئة».
وتضيف املصادر أن غضبًا سعوديًا
ك ـب ـي ـرًا س ـب ـبــه ش ـع ــور الـ ــريـ ــاض ب ــأن
األم ـ ـ ـ ــور عـ ـل ــى وشـ ـ ــك أن ت ـ ـخـ ــرج عــن
الـسـيـطــرة فــي الـضـفــة وال ـق ــدس ،كما
أن «ال ـت ـص ـع ـي ــد املـ ـب ــال ــغ فـ ـي ــه» ضــد
الــواليــات املـتـحــدة والــرئـيــس دونــالــد
ترامب «يخدم مصالح إيران وجهات
ال ـت ـط ــرف ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .ول ــوح ــظ أن

الــوفــد ال ــذي راف ــق عـبــاس ك ــان أمنيًا
أكثر منه سياسيًا ،وخاصة بوجود
رئيس جهاز املخابرات العامة اللواء
مــاجــد ف ــرج ورئ ـي ــس هـيـئــة ال ـشــؤون
املدنية حسني الشيخ ،اللذين دخال
إلى القاعة بعد االجتماع املغلق بني
رئيس السلطة وامللك السعودي.
وعن قضية القمة العربية ،تذكر تلك

عاتب السعوديون
عباس على تسريبات
للصحافة األميركية
املصادر أن السعودية هي بالتحديد
وراء رفـ ــض ف ـك ــرة ع ـق ــد ق ـم ــة ط ــارئ ــة
ل ـل ـجــام ـعــة ،وق ــد طـلـبــت م ــن الــرئـيــس
املصري ،عبد الفتاح السيسي ،إبالغ
عباس بــذلــك ،خــال لقاء االثـنــن قبل
أسبوع .أكثر من ذلك ،طلبت اململكة من
رام الله أن تقصر األخيرة حضورها
فــي الـقـمــة اإلســام ـيــة ال ـطــارئــة ،التي
دعت إليها واستضافتها تركيا ،على
صعيد وزيــر الخارجية أو األوق ــاف،
ل ـكــن ع ـبــاس رف ــض ذل ــك وأص ـ ـ ّـر على
ال ـح ـضــور وامل ـل ــك األردنـ ـ ــي ع ـبــد الـلــه

وكّلت السعودية نفسها عن إسرائيل بإبالغ عباس «الخطوط الحمر» لألخيرة (أ ف ب)

الـ ـث ــان ــي ،ف ـي ـم ــا رفـ ـض ــت ال ـس ـع ــودي ــة
وم ـصــر واإلم ـ ـ ــارات الـتـمـثـيــل الـعــالــي
واكتفت بإرسال وزراء .وحتى بشأن
ال ـ ـحـ ــراك ف ــي األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،طـلـبــت
ال ـس ـعــوديــة سـحــب طـلــب ال ـت ـقــدم إلــى

األمم املتحدة أو تأجيله ،لكن ذلك لم
يحدث.
تكمل املصادر أن مستوى االستقبال
«كـ ــان ب ــاه ـت ــا ...ب ـح ـضــور ن ــائ ــب أمـيــر
الرياض ووزير الخارجية في املطار».

