أمرٌكا فً الشرق األوسط  ،وخٌارات غزة
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مقدمة مفوضٌة االعالم والثقافة والتعبئة الفكرٌة
نعرض لكم من لجنة التعببة الفكرٌة فً مفوضٌة االعالم بحركة فتح ملفات ولراءات عدٌدة للتداول ضمن
الجلسات الحركٌة ،والندوات ،وفً إطاراالستفادة الذاتٌة والجماعٌة ،لنبنً معا الثمافة والتطوٌر والوعً
الحركً الوطنً.
وفً هذا الملف نحٌلكم لمراءة فً ورلتٌن ممدمتٌن لمعهد واشنطن الممرب من (االٌبان) الصهٌونً فً
امرٌكا والذي ملخصهما كما نرى كالتالً:
ٌتعرض الباحثان جٌمس جٌفري و دٌنٌس روس بالورلة األولى تحت عنوان :الوالٌات المتحدة بحاجة إلى
استراتٌجٌة للشرق األوسط ،لالشارة الى أن إدارة "ترامب" تموم بمراجعة سٌاساتها تجاه إٌران ،وتُصنّف
المزٌد من المسؤولٌن اإلٌرانٌٌن والشركات اإلٌرانٌة كمٌسّرٌن لإلرهاب ،وتهدّد باإلعالن بأن إٌران ال تفً
بالتزاماتها .وتطرح الورلة استراتٌجٌة العمل وفك النماط التالٌة باختصار:
 -1العمل بهدوء مع حلفاء امرٌكا لمساعدتهم على الشعور بأنهم جزء من االستراتٌجٌة المتعلمة بإٌران.
"-2اٌران دولة تشكل خطرا ً أكبر بكثٌر ،وال شن أن السٌاسة التً تركز على تنظٌم «الدولة اإلسالمٌة» ال
بد وأن تضر على األرجح بالمصالح األمرٌكٌة"
-3التواصل والتنسٌك مع الروس ،مع دفع الثمن ،والتوضٌح بأن أمرٌكا "لن تولف اإلٌرانٌٌن أو وكالبهم فً
سورٌا ،ولكنها ستستخدم لوتها الجوٌة المتفولة لمنعهم من التوسع"
-4تحتاج لطر إلى تغٌٌر سلوكها
ٌ-5جب شرح السٌاسة األمرٌكٌة بشكل متكرر لألصدلاء واألعداء على حد سواء
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وٌختمان بالمول:بإمكان أمرٌكا بالتأكٌد " :احتواء إٌران و ووكالبها .ولٌس هذا هو الولت أو المكان المناسب
للوالٌات المتحدة لاللتزام [بنشر] لوات برٌة  -حٌث أن احتواء الوجود اإلٌرانً وإلامة حواجز ومناطك آمنة
حمٌمٌة للشركاء المحلٌٌن فً سورٌا ودول أخرى سوف ٌعالج المصالح واالحتٌاجات األمرٌكٌة".
اما الكاتب أحمد فؤاد الخطٌب فً الورلة الثانٌة تحت عنوان :خٌارات عمالنٌة (=براغماتٌة) لمطاع غزة
فٌطرح الامة مطار انسانً أممً فً غزة ب 222ملٌون دوالر تشرف علٌه األمم المتحدة وبكادر من
خارج غزة ،فً ظل وجود "حماس" بشرط أن ٌكون وكما ٌمول نصا" :دولة داخل الدولة" لضمان أمن
المنشأة ومنع حركة "حماس" من التدخل فً عملٌاتها مطلما ،وٌمام المطار بمولع "مولع مستوطنة غوش
لطٌف اإلسرابٌلٌة السابمة (مواصً خانٌونس) على الساحل الجنوبً الغربً من المطاع موضحا أن هذا
المطور بمعظمه ،سٌسمح بإلالع الرحالت وهبوطها على ممربة من البحر ،وبالتالً تجنّب
المولع غٌر
ّ
الحاجة إلى استعمال المجال الجوي فوق األراضً المصرٌة واالسرابٌلٌة".
مضٌفا أن "إسرابٌل تعد أحد أفضل آمال سكان غزة للحصول على شرٌن براغماتًٌ ،هتم فعلًٌا بتحمٌك
هدنة طوٌلة األمد والسماح لمطاع غزة بالتطور".

مفوضٌة االعالم والثقافة والتعبئة الفكرٌة
لجنة التعبئة الفكرٌة
أكتوبر 7107
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الوالٌات المتحدة بحاجة إلى استراتٌجٌة للشرق األوسط
جٌمس جٌفري و دٌنٌس روس
بٌنما ت ََوجه الربٌس األمرٌكً إلى األمم المتحدة هذا األسبوع ،تتصدر لضاٌا الشرق األوسط وكورٌا الشمالٌة
جدول األعمال .ففً تلن المناطك ،تواجه الوالٌات المتحدة تصعٌدا ً شدٌدا ً فً التوتر وهً غٌر مستعدة له
بعد بشكل كاف .فإٌران والمٌلٌشٌات الشٌعٌة التابعة لها ،المدعومة من لبل الموات الجوٌة الروسٌة ،تُهٌا
نفسها لملء الفراغ فً العراق وسورٌا بعد هزٌمة تنظٌم «الدولة اإلسالمٌة» .وٌش ّكل انتشار الوجود
اإلٌرانً ونفوذه خطرا ً على إسرابٌل واألردن ودول الخلٌج ،وربما على تركٌا أٌضاً .باإلضافة إلى ذلن،
تموض إٌران سٌادة العراق وسورٌا ولبنان ،حٌث المٌلٌشٌات الشٌعٌة أكثر وال ًء للجمهورٌة اإلسالمٌة
وبٌنما ّ
من دولها األصلٌة ،من المؤكد تمرٌبا ً أنهٌار االستمرار ونظام األمن اإلللٌمً الذي تتولى الوالٌات المتحدة
صونه.
وعادة ما ٌكون دعم الوالٌات المتحدة للنظام اإلللٌمً بدٌهٌاً ،خاصة بالنظر إلى مصلحة أمرٌكا فً الشرق
األوسط .وال تزال المنطمة تسهم إسهاما ً كبٌرا ً فً الطالة العالمٌة ،وعندما ال تُدار ،تبمى منطمة مولّدة
لإلرهاب ومصدرا ً خطٌرا ً النتشار أسلحة الدمار الشامل .ومع ذلن ،فإن الجمع بٌن صراعٌن بمٌادة الوالٌات
المتحدة اللَذٌْن سارت فٌهما األمور بشكل سًء ،إلى جانب االستٌاء الشدٌد من العنف المستمر فً المنطمة،
لو ضا الرغبة األمرٌكٌة [للعب] دور الموازن اإلللٌمً .وفً حٌن تعتبر إدارة ترامب أن إٌران تشكل
لد ّ
ّ
ً
ً
تهدٌدا إللٌمٌا ،واتخذت خطوات تكتٌكٌة ضدها ،إال ّ
أن سٌاساتها ال تزال لٌد المراجعة ،ولم تضع بعد
استراتٌجٌة شاملة .ولألسف ،لدى إٌران استراتٌجٌة كهذه وتتصرف بموجبها.
لمد بدأ الولت ٌنفذ بالنسبة للوالٌات المتحدة ،وإذا لم تضع استراتٌجٌة ،فإن األحداث هً التً ستمود السٌاسة.
فالنزاعان فً بالد الشام  -الحرب فً سورٌا والحملة ضد تنظٌم «الدولة اإلسالمٌة»  -على وشن االنتهاء.
ولد أصبح من الواضح اآلن فً النزاع األول أن الربٌس السوري بشار األسد  -بفضل روسٌا وإٌران -
سوف ٌبمى مسٌطرا ً على معظم أنحاء سورٌا ولٌس كلها .وفً النزاع الثانً ،سٌختفً بشكل متزاٌد الحاجز
المؤلت الذي كان ٌفصل جهود إٌران وسورٌا من الجهود التً تمودها الوالٌات المتحدة ضد تنظٌم «الدولة
اإلسالمٌة» .وسرعان ما ستمف الوالٌات المتحدة والحلفاء المحلٌون فً جمٌع أنحاء سورٌا والعراق إلى
جانب المتشددٌن التابعٌن إلٌران ،كما هم اآلن فً جنوب سورٌا ،وفً منبج فً الشمال ،وبالمرب من
الموصل .وبدون تنظٌم «الدولة اإلسالمٌة» لتبرٌر هذا الوجودٌ ،جب على الوالٌات المتحدة أن تنسحب
أوتستخدم موطا لدمها لمماومة برنامج إٌران لتحوٌل سورٌا والعراق إلى دول تابعة.
إن أي خطة أمرٌكٌة للطعن فً التوسع اإلٌرانً ال تشمل سورٌا والعراق ،فالسؤال الذي ٌطرح نفسه عندبذ،
أٌن ٌمكن للوالٌات المتحدة وضع الحد الفاصل؟ فمن شأن هٌمنة إٌران فً تلن المنطمة أن تُمسّم الشرق
ستموض مطالبة العالم العربً
األوسط ،وتُهدد إسرابٌل وتركٌا ،ومن خالل هٌمنتها على المناطك العربٌة
ّ
بالتح ّكم فً مصٌره .وبدعم من روسٌا المنبعثة من جدٌدٌ ،مكن إلٌران كهذه أن تهدد بشكل خطٌر مصالح
الوالٌات المتحدة وأصدلابها.
وواشنطن تدرن ذلن .ولهذا السبب تموم إدارة ترامب بمراجعة سٌاساتها تجاه إٌران ،وتُصنّف المزٌد من
المسؤولٌن اإلٌرانٌٌن والشركات اإلٌرانٌة كمٌسّرٌن لإلرهاب ،وتهدّد باإلعالن بأن إٌران ال تفً بالتزاماتها
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بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة» ،كما ٌُعرف االتفاق النووي اإلٌرانً .ولكن حتى عند أخذ هذه
العوامل م جتمعة فً عٌن االعتبار ،ال ترلى هذه الخطوات إلى استراتٌجٌة حمٌمٌة .فاالستراتٌجٌات الحمٌمٌة
تحدّد أهم أهداف بلد ما ،وتضع السٌاسات التً تسمح له باتباعها ،وتحشد الحلفاء والثروات المومٌة ،بما فٌها
مجموعة كاملة من األدوات الدبلوماسٌة وااللتصادٌة والعسكرٌة لتحمٌك األهداف المعلنة .ولد رأى الرؤساء
تارٌخٌاً ،أنه من الممكن تركٌز ألصى لدر من االهتمام واالستراتٌجٌات الشاملة على عدد للٌل جدا ً من
المضاٌا فً ولت واحد .ومن األمثلة على ذلن توحٌد ألمانٌا فً "حلف شمال األطلسً" أثناء رباسة جورج
بوش األب؛ والبلمان أثناء رباسة بٌل كلٌنتون؛ والعراق أثناء رباسة جورج دبلٌو بوش؛ وبرنامج إٌران
النووي أثناء رباسة باران أوباما .أما السٌاسات األخرى التً ال تتوفر فٌها الموافمة الكاملة من لبل الرباسة
األمرٌكٌة  -مثل تلن التً طرحها وزٌر الخارجٌة األمرٌكً السابك جون كٌري حول سورٌا وإزاء اتفاق
إسرابٌلً  -فلسطٌنً ،أو ما طرحتاه مادلٌن أولبراٌت وكوندولٌزا راٌس فٌما ٌتعلك بكورٌا الشمالٌة  -فهً
تفتمر لهذه المعاٌٌر لـ "االستراتٌجٌة الحمٌمٌة " .وهكذا ،فمن أجل التعامل مع إٌران بشكل فعالٌ ،جب على
الربٌس األمرٌكً أن ٌجعلها إحدى اثنتٌن أو ثالثة من استراتٌجٌاته الممٌزة فً مجال السٌاسة الخارجٌة.
ما هً المبادئ التً ٌنبغً أن توجه هذه االستراتٌجٌة؟
أوالً ،العمل بهدوء مع حلفاء الوالٌات المتحدة لمساعدتهم على الشعور بأنهم جزء من االستراتٌجٌة المتعلمة
بإٌران  -من خالل ضمان أن بإمكان الوالٌات المتحدة زٌادة النفوذ على إٌران ،وإبمابها معزولة ،والحفاظ
على دعم الحلفاء فً التمسن بهذا الجهد( .وفٌما ٌتعلك بالحلفاءٌ ،جب التفكٌر حول المخاطر المحتملة ،فضالً
عن التأثٌر المحتمل لإلجراءات على لضاٌا أخرى مثل كورٌا الشمالٌة  -أو كٌف ٌمكن لإلجراءات التً
تتناول معالجة [المشاكل مع] كورٌا الشمالٌة أن تؤثر على االستراتٌجٌة تجاه إٌران).
ثانٌاً ،إذا كانت إٌران تشكل التهدٌد الربٌسً الذي تواجهه الوالٌات المتحدة فً المنطمة ،فال ٌمكن لإلدارة
خضع استراتٌجٌتها [لرغبة] اإلٌرانٌٌن فً محاربة تنظٌم «الدولة اإلسالمٌة» .فإٌران دولة
األمرٌكٌة أن ت ُ ِ
تشكل خطرا ً أكبر بكثٌر ،خاصة فً ضوء نجاحها فً استخدام المٌلٌشٌات الشٌعٌة .وال شن أن السٌاسة التً
تركز على تنظٌم «الدولة اإلسالمٌة» ال بد وأن تضر على األرجح [بالمصالح األمرٌكٌة] ألن السٌاسات
اإلٌرانٌة الطابفٌة تجازف بإبعاد السنة وإعادة تهٌبة الظروف التً ولّدت تنظٌم «الدولة اإلسالمٌة» فً
البداٌة.
ثالثاً ،اإلدران بأنه ال ٌمكن للربٌس الروسً فالدٌمٌر بوتٌن أن ٌصلح معضلة أمرٌكا مع إٌران فً سورٌا.
فالتواصل والتنسٌك مع الروس أمر منطمً ،ولكن ما لم تكن الوالٌات المتحدة مستعدة لرفع الثمن الذي ٌدفعه
الروس ،فسٌواصلون معاملة اإلٌرانٌٌن والمٌلٌشٌات الشٌعٌة كمنفذٌهم المٌدانٌٌنٌ .جب التوضٌح بأن أمرٌكا
لن تولف اإلٌرانٌٌن أو وكالبهم فً سورٌا ،ولكنها ستستخدم لوتها الجوٌة المتفولة لمنعهم من التوسع
بصورة أكثر ،وهً السٌاسة الوحٌدة التً من شأنها أن تجبر بوتٌن على أن ٌحاول تمٌٌد التحركات اإلٌرانٌة.
تصور دولً بأن الموة األمرٌكٌة هً التً تمرر النتٌجة فً سورٌا.
وآخر ما ٌرٌده هو
ّ
حرض السعودٌة واإلمارات والبحرٌن
رابعا ًٌ ،تعٌّن ممارسة النفوذ األمرٌكً إلنهاء المولف المعمّد الذي ّ
ومصر ضد لطر .وفً حٌن تحتاج لطر إلى تغٌٌر سلوكها ،فمد آن األوان إلنهاء تشتت الفكر وحشد جمٌع
الشركاء األمرٌكٌٌن ،مع سكانهم المتفولٌن ،وجغرافٌتهم ،ولدراتهم العسكرٌة ،وثرواتهم ،والذٌن ٌصلون
مجتمعٌن إلى مستوى تتضاءل فٌه إمكانٌة مواجهتهم من لبل الشراكة بٌن إٌران وروسٌا.
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خامساًٌ ،جب شرح السٌاسة األمرٌكٌة بشكل متكرر لألصدلاء واألعداء على حد سواء؛ وال ٌنبغً ألحد أن
ٌشن فً النواٌا األمرٌكٌة.
سادساًٌ ،تعٌّن االعتراف بالمعاٌٌر الدولٌة ولٌس االستهانة بها .ولد تكون «خطة العمل الشاملة المشتركة»
هدفا ً رابحاً ،ولكن ٌجب التعامل معها بطرٌمة تُظهر أن واشنطن تأخذ فً اإلعتبار مخاوف حلفابها حتى فً
الولت الذي ترٌد منهم أن ٌعالجوا المخاطر التً ٌراها المسؤولون األمرٌكٌون فً االتفاق.
سابعاًٌ ،جب عدم االنسحاب من مناطك أو التخلًّ عن مواجهات ما لم تكن المخاطر هابلة .وال تزال
مصدالٌة الوالٌات المتحدة ،التً تشكل إطار جمٌع النظم األمنٌة ،ضعٌفة على الرغم من الردود العسكرٌة
األخٌرة التً أذن بها الربٌس ترامب.
وأخٌراً ،لكً تكون الوالٌات المتحدة ناجحةٌ ،جب أال تتمادى فً رد فعلها وتضغط من أجل الحصول على
مطالبها .ولد فهم الربٌس جون كندي ذلن خالل "أزمة الصوارٌخ الكوبٌة" ،ولكن األهداف الطموحة لد
أضعفت الوالٌات المتحدة فً الشرق األوسط .وحٌث تتمتع الوالٌات المتحدة بموة جوٌة متفولة إلى حد كبٌر
من تلن التً نشرتها روسٌا لتحوٌل المسار فً الحرب السورٌة ،بإمكان أمرٌكا بالتأكٌد احتواء إٌران و
ووكالبها .ولٌس هذا هو الولت أو المكان المناسب للوالٌات المتحدة لاللتزام [بنشر] لوات برٌة  -حٌث أن
احتواء الوجود اإلٌرانً وإلامة حواجز ومناطك آمنة حمٌمٌة للشركاء المحلٌٌن فً سورٌا ودول أخرى سوف
ٌعالج المصالح واالحتٌاجات األمرٌكٌة.
جٌمس إف .جٌفري هو زمٌل متمٌز فً زمالة "فٌلٌب سولوندز" فً معهد واشنطن ،ولد أمضى ثالثٌن
عاما ً فً وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة ،من بٌنها شغله منصبً سفٌر الوالٌات المتحدة فً تركٌا
والعراق .دٌنٌس روس هو مستشار وزمٌل "وٌلٌام دٌفٌدسون" المتمٌز فً المعهد ،ولد عمل فً خمس
إدارات رباسٌة ،كان آخرها مساعد خاص للربٌس أوباما.

خٌارات عمالنٌة (=براغماتٌة) لقطاع غزة
أحمد فؤاد الخطٌب
صل تمرٌر
منذ أن طردت فصٌل "حماس" لوات "السلطة الفلسطٌنٌة" من غزة بشكل عنٌف فً  ،2227ف ّ
تلو اآلخر تمهمر البنٌة التحتٌة وحتمٌة األزمات التً سٌواجهها المطاع .وكانت األمم المتحدة لد حذّرت من
أن المطاع سٌصبح غٌر لابل للعٌش بحلول  - 2222وهو تحذٌر تكرره بشكل شبه سنوي منذ ،2212
وبصوت أعلى وأكثر حز ًما منذ حرب  2214بٌن "حماس" وإسرابٌل .ورغم أن ذلن لد ٌبدو منافًٌا
للمنطك ،إال أن أي خطط استراتٌجٌة كبٌرة إلعادة إعمار غزة وتطوٌرها لن تكون ذات فابدة تذكر فً
الولت الراهن .الضرورة الملحة تتمثل بخطوات مدروسة وبراغماتٌة وتكتٌكٌة من أجل تغٌٌر الوضع المابم،
.
دون فرض أي شروط مسبمة غٌر والعٌة لبل إطالق مثل هذه الخطوات
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ولم تمر دعوات التحذٌر من حدوث أزمة مرور الكرام .فخالل العمد الماضً ،برز عدد من االلتراحات
الرامٌة إلى إرساء االستمرار فً غزة وتطوٌرها عبر مراكز بحوث وشركات وسٌاسٌٌن أمرٌكٌٌن
وإسرابٌلٌٌن وفلسطٌنٌٌن وغٌرهم .غٌر أن أٌا ً من هذه الخطط لم تطبك على أرض الوالع.
وغالبًا ما ٌتحمل عدد من الالعبٌن مسؤولٌة فشل التطبٌك الفعلً لهذه االلتراحات والخطط" :حماس" بسبب
سٌطرتها المتعنتة على غزة؛ لٌود إسرابٌل الصارمة على التنمل والتبادل من وإلى غزة؛ عدم لدرة "السلطة
الفلسطٌنٌة" على التغلّب على "حماس" ودعم مصالح الشعب؛ إلفال مصر لدوافع سٌاسٌة المعبر الوحٌد غٌر
اإلسرابٌلً؛ عجز الوالٌات المتحدة عن التوسّط إلبرام اتفاق بٌن الفلسطٌنٌٌن واإلسرابٌلٌٌن؛ ال مباالة معظم
الدول العربٌة إزاء المشكلة الفلسطٌنٌة؛ وفشل المجتمع الدولً النسبً فً التركٌز بشكل كبٌر على تحسٌن
الحٌاة فً غزةً ،
حصرا .
بدال من اإلصرار المستمر على أنها مسؤولٌة إسرابٌل
ً
ورغم أن هذه االلتراحات تختلف من حٌث التفاصٌل والفلسفات ،إال أن خٌو ً
طا مشتركة تجمعها ،ال سٌما
غٌاب لابلٌة التطبٌك الفعلً نظرا ً للظروف السٌبة فً غزة .فمعظم هذه االلتراحات لابم على أساس
افتراضٌْن لم ولن ٌصبحا والعًا فً المستمبل المنظور :وحدة سٌاسٌة فلسطٌنٌة تحت مظلة "السلطة
الفلسطٌنٌة" وكافة اتفالاتها والتزامات ذات الصلة؛ ورغبة إسرابٌلٌة فً رفع كافة المٌود عن التنمل والتجارة
من وإلى غزة.
وطالما أن "حماس" ،وغٌرها من الجماعات فً المطاع ،تتبنى العنف كاستراتٌجٌة فً معارضتها السٌاسٌة
ومحاربتها إسرابٌل وترفض نزع سالحها ،لن تتشكل حكومة وحدة فلسطٌنٌة معترف بها دولًٌا تض ّم
"حماس" ولن ٌكون هنالن رفع كامل للحصار اإلسرابٌلً على المطاع الساحلً .فهذا الوالع ،الذي ٌرافمه
تملّب المسار السٌاسً الفلسطٌنًٌ ،جعل من المستحٌل وضع خطط على المدى الطوٌل .هذا بالرغم من أن
فصٌل "حماس" تتبنى مماربة براغماتٌة عند تعاملها مع األصدلاء واألعداء ،على غرار تحالفاتها المتعالبة
مع العبٌن إللٌمٌٌن أو لمعها لجماعات مرتبطة بتنظٌم "داعش" فً غزة .فً الموازاة ،واستنادًا إلى هذا
المشهد غٌر المشجعٌ ،دفع سكان غزة ثمنًا باه ً
ظا بسبب عجز النظام السٌاسً الفلسطٌنً عن تلبٌة أبسط
حاجاتهم األساسٌة ،ناهٌن عن التعامل مع المسابل التً تعتبر أساسٌة وتع ّد ركٌزة الصراع مع إسرابٌل .
ٌتمثل المسار األفضل لسلوكه فً المستمبل فً اتخاذ خطوات على المستوى التكتٌكً من أجل إرساء
االستمرار فً غزة وتحسٌن نوعٌة الحٌاة وزرع بذور غٌر مكلفة لمشارٌع تطوٌر مستمبلٌة واسعة النطاق
على صعٌدي البنى التحتٌة وااللتصاد ،باإلضافة لضرورة لبول والع الفصل بٌن غزة والضفة الغربٌة .وفً
حٌن أن الوحدة السٌاسٌة بٌن غزة والضفة مهمة من أجل المحافظة على فرصة ح ّل الدولتٌن ،لدى المنطمتٌن
اختالفات وفرص وتحدٌات سٌاسٌة والتصادٌة ومجتمعٌة فرٌدة .فالوحدة والتضامن ال تعنٌان تجانس
الحاجات التنموٌة .وفً حال وجود فرص لتحسٌن ظروف سكان غزة لبل تحمٌك الوحدة البعٌدة المنال أكثر
من أي ولت مضى مع الضفة الغربٌة ،ال ب ّد من اغتنامها .
ٌمثّل توفٌر التنسٌك والمساعدة الدولٌة فً لطاع غزة السبٌل الوحٌد لمعالجة معاناة الشعب الكبٌرة ،مع األخذ
بالحسبان أن المجتمع الدولً ال ٌرغب فً ترسٌخ سٌطرة "حماس" .ورغم عدم تلبٌة الكثٌر من حاجات
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غزةٌ ،مكن أن تش ّكل مسألتان مهمتان نمطتً انطالق لتعزٌز أمن وسالمة سكان المطاع :إدارة الكهرباء
وحرٌة التنمل .
نظرا ً إلى الطبٌعة الجغرافٌة والسٌاسٌة التً تحكم تشغٌل معبري إٌرز ورفحٌ ،بمى السكان رهٌنة ظروف ال
سٌطرة لهم علٌها.
وٌمكن لجزء ُمتغاضى عنه من التارٌخ أن ٌمدّم ً
كبٌرا من المعاناة فً غزة مع أخذ
حال ٌعالج جز ًءا
ً
االعتبارات األمنٌة والجٌوسٌاسٌة اإلسرابٌلٌة فً الحسبان .فعمب أزمة السوٌس فً عام  ،1956ت ّم تشكٌل
"لوات الطوارئ التابعة لألمم المتحدة" فً غزة للحفاظ على السالم فً شبه جزٌرة سٌناء ولطاع غزة ،وهذا
ما فعلته لغاٌة صدور المرار الخاطا والغٌر استراتٌجً من لبل الربٌس المصري آنذان جمال عبد الناصر
الماضً بطرد الموات فً مسعى لترهٌب اإلسرابٌلٌٌن .الجدٌر بالذكر هو أنه لامت لوت الطوارئ بتشغٌل
مطار فً غزة ،ولد استفاد منه كل من الموات الدولٌة وسكان غزة الذٌن استملوا طابرات تابعة لألمم المتحدة
لاصدٌن وجهات متعددة مثل مصر ولبنان ولبرص.
ال ٌَخفى على أحد ارتٌاب وكره إسرابٌل من األمم المتحدة .ورغم ذلن ،تترافك مظلة األمم المتحدة مع عدة
مزاٌاً .
أوال ،تتمتع هذه المنظمة بخبرة واسعة فً مجال العملٌات الجوٌة اإلنسانٌة فً مناطك تعانً
صراعات وعدم استمرار .وٌمكن تطبٌك نموذج "دابرة األمم المتحدة لخدمات النمل الجوي للمساعدة
اإلنسانٌة" بسهولة فً غزة .فهذه المؤسسة تعمل بموجب شروط تختلف تما ًما عن منظمات األمم المتحدة
التً تنظر إلٌها إسرابٌل بعٌن الرٌبة والنفور ،على غرار "وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغٌل الالجبٌن
الفلسطٌنٌٌن فً الشرق األدنى" (األونروا) و"برنامج األمم المتحدة اإلنمابً" .ثانًٌا ،تمثّل مظلة األمم المتحدة
األمل األفضل إلدخال أعداد كبٌرة من المرالبٌن الدولٌٌن ولوات حفظ السالم (الذٌن سٌمتصر وجودهم فً
ً
"احتالال أجنبًٌا" .فهذا هو الحال بشكل خاص
مجمع المطار) من دون أن ٌعتبر السكان المحلٌون هذا الوجود
نظرا إلى الوجود التارٌخً والحدٌث لوكاالت مختلفة تابعة لألمم المتحدة فً غزة ،وٌتلمى اآلن نحو ثلثً
ً
السكان بعض المساعدات من هذه المنظمة .وصحٌح أنه غالبًا ما ٌت ّم استخدام اآللٌات الجوٌة لألمم المتحدة
الستعماالت خاصة بها ،سواء لنمل العاملٌن فً المجال اإلنسانً أو نمل مساعدات ،إمدادات ومعدات أممٌة،
وفً بعض األحٌان تنمل طابرات األمم المتحدة مرضى ومدنٌٌن بحاجة إلى مساعدة ،خارج اإلطار
العملٌاتً المعتاد ،كما كانت علٌه الحال عمب الزلزال فً نٌبال أو الفٌضانات فً باكستان.
من الممكن أن ٌتم تطبٌك نموذج فعال عبر تولً األمم المتحدة إدارة ومرالبة عملٌات جوٌة لنمل الركاب
الفلسطٌنٌٌن ،وٌمكن ذلن عبر تشغٌل الهٌبة لمطار صغٌر لتلبٌة حاجات الناس المسافرٌن عبر ممرات
ً
وبدال من إنفاق ملٌارات الدوالرات على المنشأة ،بإمكان
مستملة غٌر خاضعة لسٌطرة إسرابٌل أو مصر.
استثمار صغٌر تصل تكلفته إلى  222ملٌون دوالر أن ٌضمن الوصول للمدرة التشغٌلٌة األولٌة .وٌُعتبر
مولع مستوطنة غوش لطٌف اإلسرابٌلٌة السابمة (مواصً خانٌونس) على الساحل الجنوبً الغربً من
المطور بمعظمه ،بإلالع
المطاع األفضل إلنشاء مطار مستمبلً فً غزة .وسٌسمح هذا المولع ،غٌر
ّ
الرحالت وهبوطها على ممربة من البحر ،وبالتالً تجنّب الحاجة إلى استعمال المجال الجوي فوق األراضً
.
اإلسرابٌلٌة والمصرٌة
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ظرا إلى الحرب األهلٌة السودانٌة الثانٌة
فً عام  ،1989بعدما اتضح أنه ال ب ّد من حصول تدخل كبٌر ن ً
والمجاعة الكاسحة ،وفرت "عملٌة شرٌان الحٌاة للسودان" مساعدة إنسانٌة إلى جمٌع المدنٌٌن المعوزٌن
بغض النظر عن مولعهم أو انتمابهم السٌاسً .وت ّم نمل أولبن الذٌن هم بحاجة إلى السفر إلى داخل وخارج
بعض المناطك بواسطة آلٌات مختلفة تابعة لألمم المتحدة ،بما فٌها الطابرات .ولد كان ذلن مثال لتعامل
األمم المتحدة مع جماعة مسلحة غٌر حكومٌة بحكم الضرورة ،ولكن من دون إضفاء اعتراف رسمً أو
شرعٌة علٌها.
لد ٌسارع بعض المرالبٌن لإلشارة إلى فشل األمم المتحدة فً جنوب لبنان فً منع "حزب هللا" من تخزٌن
كمٌات كبٌرة من األسلحة .غٌر أن الظروف السابدة فً غزة مختلفة تما ًما ولن ٌت ّم تكرار نموذج لوات
"الٌونٌفٌل" فً المطاع .فجنوب لبنان ،بخالف لطاع غزة ال ُمحدّد والمحدود من حٌث المكان والمساحة ،هو
منطمة شاسعة ٌتمتع بتضارٌس وجغرافٌا تس ّهل عملٌات التهرٌب .كما أن سورٌا ،التً تتشارن بحدود
واسعة مع لبنان ،هً شرٌن ُمتعاون مع "حزب هللا" فً تهرٌب األسلحة ،بخالف مصر التً ألفلت فعلًٌا
أنفاق ومسارات التهرٌب.
وسٌش ّكل ضمان أمن المنشأة ومنع حركة "حماس" من التدخل فً عملٌاتها موضع اهتمام كبٌر بالنسبة
إلسرابٌل ومصر واألمم المتحدة .وعلى الرغم من التهدٌدات المابمة ،ما من مسألة أمنٌة ال ٌمكن تخطٌها.
سورا ً
فٌجب أن ٌتمتع المطار باالكتفاء الذاتً بشكل شبه كامل وٌعمل كدولة داخل دولة .كما ٌجب أن ٌكون ُم ّ
وآمنا ً بالكامل ضد أي محاوالت اختراق وملٌبًا بكامٌرات المرالبة التً ٌمكن للسلطات اإلسرابٌلٌة مراجعتها
عند الضرورة .أما مسؤولو المطار ومدراؤه ،فٌجب أن ٌكونوا من خارج لطاع غزة .وٌمكن االستعانة
بأعضاء بعثة االتحاد األوروبً إلى معبر رفح والتً تولت تنظٌم العبور البري كجزء من لوات الشرطة
الدولٌة لحماٌة مبنى المطار وإدارته .باإلضافة إلى ذلنٌ ،جب أن ٌخضع الموظفٌن لتدرٌب نخبة وٌتمتعوا
بنزاهة ُمثبتة وٌتماضوا رواتب جٌدة لتجنب احتمال لبولهم الرشوة.
ضا بما أن المنطمة الممترحة فً مواصً خانٌونس تضم مساحات
وسٌكون ضمان أمن المطار أسهل أٌ ً
مفتوحة لادرة على تح ّمل ودعم مبانً كبٌرة داخل ال ُمج ّمع.
ومن شأن جعل المطار ٌعمل كمنشأة مستملة ،معزولة عن البٌبة المسٌّسة التً ٌتواجد فٌها ،أن ٌحمٌه من أي
مساعٍ لد تبذلها "حماس" للتدخل فً تشغٌل أو إدارة المنشأة .فخالل الحرب األخٌرة مع إسرابٌل ،طلبت
"حماس" إلامة مطار ومٌناء بحري فً غزة للموافمة على ولف إطالق النار .ولد ٌساور الملك البعض إزاء
مطارا ال ٌمكن لـ"حماس" أن تسٌطر
انتصارا سٌاسًٌا حممته الحركة اإلسالمٌة .غٌر أن
اعتبار إلامة مطار
ً
ً
علٌه أو أن تجنً منه أي عابدات مالٌة ،سٌكون عدٌم الفابدة من الناحٌتٌن السٌاسٌة والتكتٌكٌة بالنسبة
للجماعة .ولٌس من المفاجا أن ٌتعارض ما هو مفٌد ألبناء لطاع غزة مع مصالح حركة "حماس".
وفً بادئ األمرٌ ،جب أن ٌ ّ
ُركز المطار على تلبٌة حاجة سكان لطاع غزة للسفر بغرض الدراسة والعمل
وتلمً العالج ومزاولة العمل والمشاركة فً أنشطة مهنٌة وشخصٌة .وفً نهاٌة المطافٌ ،مكن تحوٌله إلى
شرٌان التصادي وإنسانً للشحن بالنسبة للمطاع وٌمكنه المساهمة فً إنعاش التصاد غزة الراكد .عالوة ً
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على ذلن ،لد ٌساعد المطار على تنمل عمال المنظمات غٌر الحكومٌة والدبلوماسٌٌن والصحافٌٌن والخبراء
الدولٌٌن.
سٌساعد تطبٌك التراح المطار اإلنسانً األممً على إرساء االستمرار فً غزة ،وجذب مستثمرٌن محتملٌن
سا وزرع بذور التطور .ولد ٌستخدم كنموذج صغٌر
والحؤول دون اندالع حرب جدٌدة وإعطاء الناس متنف ً
رخٌص نسبًٌا إللامة مرفأ ومحطة كهرباء ومنشأة لتحلٌة المٌاه وغٌرها من السلع الباهظة الثمن.
من جهة أخرىٌ ،شٌر تفالم مشكلة الكهرباء والتجاذبات التً ال تنتهً البتة بٌن "السلطة الفلسطٌنٌة" وحركة
"حماس" حول هذه المضٌة إلى الوالع الذي ال مفر منه المتمثل بأن هذه المشكلة لن تتحسن طالما أن
الفلسطٌنٌٌن ٌتولون إدارتها .وتماما ً كما ألدم "البنن الدولً" على إلامة "مصلحة مٌاه بلدٌات الساحل"،
المنظمة المسؤولة عن خدمات المٌاه والصرف الصحً فً غزة ،لد ٌسفر ترتٌب مماثل عن وضع إدارة
الكهرباء تحت إشراف هٌبة دولٌة مؤهلة ومحاٌدة .فنمل إدارة تولٌد الكهرباء وتوزٌعها وجمع الرسوم التً
ٌدفعها المستهلكون وصٌانة البنٌة التحتٌة واإلشراف على العملٌة برمتها إلى منظمة أو هٌبة دولٌة لد ٌؤدي
إلى تأ سٌس نظام فعال ٌدٌره متخصصون من شأنه أن ٌخفف معاناة سكان المطاع وٌمكن فً نهاٌة المطاف
تسلٌمه إلى الفلسطٌنٌٌن لٌتولوا إدارته عندما تسمح الظروف بذلن.
ورغم أن "السلطة الفلسطٌنٌة" تفرض حالًٌا تدابٌر صارمة لممارسة الضغوط على حركة "حماس" كً
تستسلم ،أثبتت عشر سنوات من التعنت أن هذه الجهود غٌر مجدٌة .لمد استغل الفلسطٌنٌون تدابٌر عبر األمم
ً
وبدال من التركٌز على البٌانات
المتحدة لتحمٌك انتصارات رمزٌة ضد إسرابٌل خالل األشهر الماضٌة.
الرمزٌة والمرارات الغٌر الملزمة والغٌر المجدٌةٌ ،جدر بـ"السلطة الفلسطٌنٌة" الترحٌب ودعم خطة أممٌة
لتدوٌل غزة .سٌتٌح هذا فرصة فرٌدة لدخول السلطة بغطاء دولً أممً غٌر تملٌدي إلى المطاع وسٌضمن
المدرة على محاسبة التعدٌات والتجاوزات من لبل كافة األطراف ،بما فٌها "حماس".
ومن بٌن كافة الجهات ذات العاللة بشؤون غزة ،تُعتبر إسرابٌل أحد أفضل آمال سكان غزة للحصول على
شرٌن براغماتًٌ ،هتم فعلًٌا بتحمٌك هدنة طوٌلة األمد والسماح لمطاع غزة بالتطور .وبعد حل مشكلة
جثامٌن الجنود واألسرى الحالٌٌن اإلسرابٌلٌٌن فً المطاعٌ ،مكن أن نتولّع من صناع المرار اإلسرابٌلٌٌن،
الحالٌٌن والمستمبلٌٌن على السواء ،دعم المبادرات التً تُحسّن ظروف غزة بشكل براغماتً وسط أخذ
حاجات إسرابٌل األمنٌة الشرعٌة فً الحسبان فً الولت نفسه .فمعالجة مسألة انمطاع الكهرباء فً غزة
وإلامة مطار إنسانً ٌتمتع بإدارة دولٌة وبالحماٌة الضرورٌة لسكان المطاع ،سٌساهم فً إرساء االستمرار
فً المنطمة وفً مساعدة سكان غزة ،وأٌضاً ،فً تحمٌك مصالح ومكاسب مفٌدة استراتٌجٌا ً إلسرابٌل.
* منتدى فكرة هو مبادرة لمعهد واشنطن لسٌاسة الشرق األدنى .واآلراء التً ٌطرحها مساهمً المنتدى ال
ٌمرها المعهد بالضرورة ،وال موظفٌه وال مجلس أدارته ،وال مجلس مستشارٌه ،وإنما تعبر فمط عن رأى
أصاحبها
**والكاتب احمد فؤاد الخطٌب الكاتب هو ناشط فلسطٌنً-أمرٌكً فً المجال اإلنسانً من غزة وممٌم فً
سان فرانسٌسكو ،وهو مؤسس منظمة "مشروع المساعدة الموحدة" التً تؤٌد إلامة مطار ٌتمتع بإدارة دولٌة
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وٌوافك علٌه "جٌش الدفاع اإلسرابٌلً" فً المطاع ،والورلة مطروحة فً مولع فكرة التابع لمعهد واشنطن
للدراسات.
*** وٌمول المعهد ،معهد واشنطن لسٌاسة الشرق األدنى ،عن نفسه" :تأسس فً عام  1985من لبل
مجموعة صغٌرة من األمرٌكٌٌن ذوي البصٌرة الملتزمٌن بتعزٌز مصالح الوالٌات المتحدة فً الشرق
األوسط" والمدٌر التنفٌذي للمعهد هو "روبرت ساتلوف".
************
اصدارات ملفاتنا الحركٌة السابقة:
-0عادل عبدالكرٌم بٌرق فتح
-7زهٌر الخطٌب أول الطالب اول الحقوقٌٌن
-3حركة فتح التارٌخ الفلسطٌنً الجدٌد
-4فً مواجهة االختراق اإلسرائٌلً فً إفرٌقٌا.
 -5القضٌة الفلسطٌنٌة فً التقرٌر االستراتٌجً اإلسرائٌلً السنوي 7107-7106
-6تل أبٌب على أنقاض  71قرٌة فلسطٌنٌة وٌافا
-7حركة فتح والبحث عن الغٌمات الماطرة
-8جان خلٌل شمعون "الرجل المهرجان" المسكون بفلسطٌن
-9االعالم الرسمً الفلسطٌنً بٌن تحدٌات الواقع وتطلعات المستقبل
-01المفكرون العرب بٌن األدب والفلسفة والجدل
 -00اتجاهات االقتصاد اإلسرائٌلً 7107–7101
-07أمرٌكا فً الشرق األوسط  ،وخٌارات غزة.

*البرٌد االلكترونً الرسمً لمفوضٌة االعالم والثقافة والتعبئة الفكرٌة فً حركة فتح هو:
،info@fatahmedia.ps
وبرٌد االخ بكر أبوبكر مسؤول ملف التعبئة الفكرٌة هو:
babubaker@gmail.com

وانها لثورة حتى النصر
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