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علي أبو نعمه*
تحت غـطــاء األمــم املتحدة ومــا يسمى خطة
«سـيــري» أو «آلـيــة إع ــادة إعـمــار غ ــزة» ،تقوم
األمـ ــم امل ـت ـحــدة عـبــر مـكـتــب املـنـســق الـخــاص
لعملية الـســام فــي الـشــرق األوس ــط بتزويد
إس ــرائـ ـي ــل بـ ـق ــاع ــدة بـ ـي ــان ــات ّ ت ـح ـت ــوي عـلــى
مـعـلــومــات مــن شــأنـهــا أن تــوفــر بـنــك أه ــداف
ّ
لـهـجـمــات اســرائـيـلـيــة عـلــى غ ــزة .إال أن هــذه
ال ـخ ـط ــة والـ ـبـ ـن ــود الـ ـت ــي ن ـص ــت ع ـل ـي ـهــا غـيــر
قانونية ،بل تنتهك حق الشعب الفلسطيني
فــي الحياة ،وذلــك بحسب الخبير القانوني
نايجل وايت .Nigel White
فسر وايــت وثيقة «سـيــري» ً
ّ
بناء على طلب
مــن مركز م ــوارد الـقــانــون ٌ الــدولــي اإلنساني
«دياكونيا» ،وهي منظمة إنمائية سويدية
كـ ـب ــرى تـ ـم ـ ّـولـ ـه ــا الـ ـحـ ـك ــومـ ـت ــان ال ـس ــوي ــدي ــة
والـ ـس ــويـ ـس ــري ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ـ ــم املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة .لـ ـك ــن األم ـ ــر
املستغرب ،أن تلك املنظمة املذكورة أطلعت
دب ـلــومــاس ـيــن وم ـن ـظ ـمــات دول ـي ــة ع ـلــى هــذا
الرأي القانوني ،ولكنها حتى اآلن لم تنشر
تـحـلـيــل وايـ ــت ،وذل ــك ب ـخــاف آراء الـخـبــراء
األخـ ـ ــرى ال ـ ـصـ ــادرة بـتـكـلـيــف م ـن ـهــا ،وال ـتــي
قامت بنشرها للعلن .هــذا التكتم على تلك
الــوث ـي ـقــة ي ـش ـيــر إلـ ــى أن الـتـفـسـيــر ال ـص ــادم
والـصــاعــق لتلك الوثيقة ،ال ــذي قــدمــه وايــت
في تقريره القانوني ،قد يكون السبب وراء
اإلب ـقــاء على ســريــة بـنــود آلـيــة إع ــادة إعمار
ّ
غزة وعدم نشرها ليطلع عليها املستفيدون
امل ـف ـتــرضــون .فـقـيــام تـلــك املـنـظـمــة امل ــذك ــورة
بـنـشــر ه ــذا الـ ــرأي ال ـقــانــونــي عـلــى امل ــأ ،من
ش ــأن ــه أن يـضـعــف ط ـمــأنــات األمـ ــم املـتـحــدة
وادعاءاتها حول تلك اآللية.
خـطــة «س ـي ــري» ت ـلــك ،ال ـتــي صــاغـهــا روب ــرت
سيري  Robert Serryاملنسق الخاص ملكتب
األمم املتحدة في الشرق األوسط «،»UNSCO
جاءت بعد العدوان اإلسرائيلي األخير على

َّ
دمر القصف اإلسرائيلي  ٢٤٠٠٠منزل تدميرًا كليًا أو جزئيًا خالل العدوان األخير على غزة (محمد عبد ــ أ ف ب)

موسم «اللجوء» إلى الشمال :من يستطيع السيطرة
نزار عبود
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غزة صيف  ،٢٠١٤الذي أودى بحياة ما يزيد
على  ٢٢٠٠فلسطيني ،حيث َّ
دم ــر االجتياح
والـقـصــف اإلســرائـيـلــي  ٢٤٠٠٠مـنــزل تدميرًا
كليًا أو جزئيًا ،وألحق أضرارًا بنحو ١٤٦٠٠٠
منزل آخر ،وفقًا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق
ٍ
ال ـش ــؤون اإلن ـســان ـيــة « .»OCHAفـبـعــد وقــف
إط ـ ــاق الـ ـن ــار ف ــي  ٢٦آب /أغ ـس ـطــس ،٢٠١٤
تفاوض منسق األمم املتحدة الخاص لعملية
ال ـس ــام ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط روبـ ــرت سـيــري
مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية على آلية
إعادة إعمار غزة .وقد توصل األطراف الثالثة
إلــى اتفاق «سـيــري» ،الــذي كــان بمثابة إمالء
إســرائـيـلــي يتناسب ومتطلباتها إســرائـيــل
«األمنية».
أب ـقــت األطـ ـ ــراف ال ـثــاثــة املــوق ـعــة لــاتـفــاقـيــة،
األمـ ــم امل ـت ـحــدة عـبــر مـكـتــب املـنـســق الـخــاص
لعملية السالم في الشرق األوسط ،والسلطة
الفلسطينية ،وإسرائيلَّ ،
النص األصلي لخطة
ُ
«سيري» ّ
طي الكتمان قبل أن ينشر في موقع
االنتفاضة اإللكترونية ،بالرغم مــن مطالب
الفلسطينيني بالشفافية والـنــزاهــة .وحسب
مــا نصت عليه تلك االتفاقية ،تشير البنود
ّ
املتفق عليها في تلك الخطة بوضوح إلى أن
قدرة الفلسطينيني على إعــادة بناء حياتهم
أضحت رهنًا بالقيود الخانقة التي تنطوي
عليها هذه اآللية والتي تفرض حظرًا كليًا أو
تقيد بشدة دخول مواد البناء إلى قطاع غزة
بحجة االدع ــاء اإلســرائـيـلــي بــاسـتـخــدام تلك
املــواد في بناء األنفاق .فالنظام الذي تضعه
تلك اآللية ليس فقط نظامًا ُمعقدًا ،بل ُيسهم
فــي إبـطــاء جـهــود عملية إع ــادة الـبـنــاء حيث
يتطلب مــوافـقــة مسبقة مــن سلطة االحـتــال
التي تمتلك قــرار التصديق على مــن يسمح
لهم الحق باستيراد تلك املواد ومن لهم الحق
بتسلمها.
كذلك تجمع األمم املتحدة ،عبر مكتب منسقها
الخاص ،من خالل تطبيق تلك اآللية معلومات
ّ
مفصلة وخاصة عن األســر الفلسطينية في

ً
مثلما بنت إسرائيل جــدارًا اسمنتيًا عــازال
ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة ك ـخ ـطــوة ع ـلــى طــريــق
تهويد فلسطني نهائيًا ،جدران كثيرة ترتفع
فــي الكثير مــن ال ــدول واملـنــاطــق .بــن شمال
أمـيــركــا وجنوبها ُيبنى ج ــدار على حــدود
املكسيك ملنع هجرة الفقراء الجنوبيني إلى
الشمال .وعلى حدود مقدونيا مع اليونان
ي ـجــري ب ـنــاء س ـيــاج شــائــك مــرتـفــع لحماية
حدود القارة األوروبية الجنوبية من تدفق
ماليني الالجئني املتوقع زحفهم مع حلول
الربيع املقبل .وفي البحر املتوسط ،يجري
نشر األساطيل العتراض زوارق املهاجرين
وامل ـه ــرب ــن .ل ـكــن الـ ـج ــدران واألس ــاط ـي ــل لن
تكفي ،وسيستمر زحــف املهاجرين الغزير
ألن أشياء كثيرة تغيرت ،و»انقلب السحر
على الساحر».
نـجــح الـنـظــام الـعــاملــي الـجــديــد بـعــد الـحــرب
العاملية الثانية في أن ّ
ينجي أوروبا وشمال
الـعــالــم مــن وي ــات ال ـح ــروب ،حـتــى اندلعت
حــروب البلقان فــي التسعينيات مــن القرن
املاضي ،وبعدها بضع حروب في جورجيا
وال ـق ــرم وشـ ــرق أوك ــران ـي ــا .ونـجـحــت ال ــدول
االس ـت ـع ـمــاريــة ال ـت ــي لـبـســت ع ـب ــاءة حـقــوق
اإلن ـســان ،فــي إض ــرام ال ـحــروب ونـشــر الفقر
والتشرذم في بلدان الجنوب.
أم ــا ال ـحــروب فــي ال ـش ـمــال ،فـلــم تـعــد ممكنة
بعد امـتــاك معظم دولــه تــرســانــات نووية،
أو مظالت نووية عند من قرر عدم إنتاجها.
ونـ ـج ــح الـ ـشـ ـم ــال ب ـف ـض ــل هـ ـ ــذا االسـ ـتـ ـق ــرار
وب ـف ـضــل اس ـت ـن ــزاف األدمـ ـغ ــة امل ـه ــاج ــرة في
اس ـت ـق ـطــاب األف ـض ــل م ــن ال ـج ـن ــوب .الـعـقــول
ـواد األول ـيــة والـيــد العاملة
والــرســامـيــل وامل ـ ّ
ال ـب ـخ ـســة ك ـل ـهــا س ــخ ــرت ل ـت ـقــدمــه وت ـط ــوره
وإلعـ ـ ــادة ب ـنــاء م ــا هــدم ـتــه اآللـ ــة الـعـسـكــريــة
امل ــدم ــرة خ ــال ال ـحــربــن األول ـ ــى وال ـثــان ـيــة.
وتـمـكــن الـشـمــال الـصـنــاعــي الــرأسـمــالــي من
ً
فرض األنظمة التي يريد في الجنوب ،أوال
مــن خ ــال االسـتـعـمــار املـبــاشــر فــي النصف
األول مــن ال ـقــرن ،ثــم بالقضاء على قـيــادات

ال ـعــالــم ال ـثــالــث وفـ ــرض أن ـظـمــة يـتــم تعيني
زعمائها عبر السفارات والبرقيات ،وحتى
باإليميل حاليًا.
وكانت النتيجة تفتت الكيانات التحررية
التي تشكلت بعد فترة تفكيك االستعمار،
واض ـم ـحــال ال ــدول ــة الـقــومـيــة فــي الـجـنــوب
على امتداد مساحات بحجم قــارات .معظم
أفريقيا بــات يعاني مــن الـنــزاعــات القبلية
واإلثـنـيــة والقومية فــي ظــل غـيــاب األح ــزاب
الواعية الجامعة والقيادات الطليعية .أمر
ال يختلف كثيرًا عما يجري في عالم العرب
الذي لم يعد تجمعه اللغة والدين والتاريخ
والـثـقــافــة والـفـنــون والـجـغــرافـيــا والقومية.
ومع اضمحالل تلك الــدول والكيانات ،بات
كل شيء فيها رخيصًا ،حتى املاس والذهب
ً
لــم يعد سـهــا بيعهما بثمن مـجــز ،ناهيك
عــن مــواد حيوية كالنفط والـغــاز واملـعــادن.
ال ـش ـمــال يـسـ ّـعــر كــل ش ــيء ،وصــانــع الـســوق
يفرض األسعار.
ف ــي داف ـ ـ ـ ــوس ،ن ـ ّـب ــه ال ــرأسـ ـم ــال ــي األم ـي ــرك ــي
الشهيرَ ،تشارلز شواب ،إلى أن تدفق مليون
أو م ـل ـيــونــي الج ــئ س ـ ــوري وأف ــري ـق ــي على
ً
أوروبا العام املاضي يبقى رقمًا ضئيال جدًا
قياسًا بما ينتظرها فــي األشـهــر واألع ــوام
املقبلة .ورأى أن االنهيارات في أسعار املواد
ً
األولـيــة وامل ــواد الـخــام وال ــزراع ــة ،فـضــا عن
الـتـغـيــرات املـنــاخـيــة الـنــاتـجــة مــن االح ـتــرار
املـنــاخــي والـتـصـحــر .كلها عــوامــل ستجعل
الهجرة تصل إلــى مليار نسمة أو أكثر في
وقت قريب.
ل ـيــس ه ـنــاك م ــن ب ـحــار أو ج ـ ــدران يـمـكــن أن
تــوقــف ب ـش ـرًا مــذعــوريــن ي ـنــازعــون م ــن أجــل
البقاء على قيد الحياة .ربما كانت النزاعات
والـ ـ ـح ـ ــروب األهـ ـلـ ـي ــة املـ ـم ــول ــة مـ ــن ال ـ ـخـ ــارج،
ّ
واملسرع لعملية الهجرة .لكن جفاف
املحفز
الصحارى وتوسعها في العقدين األخيرين،
ً
ف ـضــا ع ــن ت ـمــركــز ال ـص ـنــاعــات والــرســام ـيــل
والعلماء في بلدان بعينها تتحكم باألسواق
وباألسعار وحتى بقيمة العمالت في أسواق
ال ـق ـط ــع ،ج ـع ــل ك ــل املـ ــوازيـ ــن ت ـخ ـت ــل ،وأك ـب ــر
اختالل شهدته الدول األفريقية.

بعد قتل األمني العام السابق لألمم املتحدة،
ً
داغ همرشولد ،الــذي كــان مستقال ومؤمنًا
ّ
بـنـظــام عــاملــي م ـن ــزه ،ج ــرى قـتــل أو هزيمة
كـتــل سـيــاسـيــة وزع ــام ــات ق ـيــاديــة بأكملها
ّ
تشيد
كان بإمكانها تنفيذ خطط تنموية،
الـ ـ ـس ـ ــدود وتـ ـم ــد ال ـ ـطـ ــرق وت ـب ـن ــي امل ـ ـ ــدارس
واملـسـتـشـفـيــات ،وتـسـلــح وتـ ــدرب الـجـيــوش
وقوى األمن ،وتحمي الحدود ،وتقضي على
العصابات وتجمع القبائل ،وتقيم مصانع
وتزرع الحقول .تلك اآلفاق ُجففت مع جفاف
السماء من الغيوم.
قبل  ،٢٠١١ظلت هناك بعض الدول القادرة
بفضل خيراتها على حفظ نوع من التوازن
واالستقرار في مناطق معينة ،مهما كانت
محدوديته .دولــة مثل ليبيا بقيادة معمر
القذافي ،على علله ،كانت تؤثر في التشاد
ً
وال ـن ـي ـجــر وم ــال ــي وصـ ـ ــوال إلـ ــى نـيـجـيــريــا.
رفع القذافي شعار أفريقيا لسنوات كثيرة
وأراد إع ــادة مجد إمـبــراطــوريــة مالي تحت
حكم منسى موسى األول ،الذي حكم شمال
أفريقيا قبل  ٧٠٠عــام ووصـلــت سفنه إلى
ُأميركا الجنوبية قبل كولومبوس.
ً
أسقطت ليبيا ،وب ــدال مــن أن تصبح ليبيا
الـجــديــدة عنصر نهضة وإل ـهــام لـجــوارهــا،
تحولت إلــى شر مستطير على كل أفريقيا
بعد استيالء تنظيمي «داعش» و»القاعدة»
عـلــى تــرســانــاتـهــا ون ـشــرهــا ف ــي ك ــل ال ـق ــارة،
ً
وصــوال إلى سوريا وما بعدها .كما وصل
بـعــض ســاحـهــا إل ــى أوروب ـ ــا نـفـسـهــا الـتــي
تعيش الهلع الشديد من الخاليا اإلرهابية
املستيقظة.
النائمة أو
ُ
وق ـب ــل ل ـي ـب ـيــا ،أس ـق ـط ــت ال ـ ـعـ ــراق وت ـحــولــت
تلك الــدولــة األغـنــى فــي الـثــروات إلــى أقاليم
ومـ ـح ــافـ ـظ ــات مـ ـشـ ـتـ ـت ــة .وجـ ـ ـ ــرى م ـ ــا ج ــرى
ـال وت ــون ــس
لـ ـلـ ـس ــودان والـ ـيـ ـم ــن وال ـ ـصـ ــومـ ـ َ
ومـصــر والـجــزائــر الـتــي لــم تتعاف كليًا من
حرب التسعينيات األهلية .أما سوريا التي
كانت أكثر دول الشرق تماسكًا واستقرارًا
وأف ـض ـل ـهــا م ــن ح ـيــث الـتـعـلـيــم وال ـص ـنــاعــة
والـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة وامل ـ ـ ـيـ ـ ــاه وال ـ ـط ـ ــاق ـ ــات والـ ـبـ ـن ــى
األســاسـيــة ،وبما تملكه مــن خـبــرات بشرية

كبيرة ومبدعني ومفكرين وفنانني ،فكانت
هدفًا رئيسيًا من أهداف التمزيق والتفتيت
والتشريد في إطار «الفوضى الخالقة» التي
ً
عملوا طويال على إرسائها ،ونجحوا حتى
اآلن في خططهم.
فــي عــالــم ال ـقــرن الــواحــد والـعـشــريــن يمتلك
 ٦٠ف ــردًا ٦( ،عـشــرات فـقــط) أكـثــر مــن نصف
ث ــروات العالم وفقًا لــدراســة صــدرت أخيرًا،
بعدما كان عدد هؤالء  ٨٥العام املاضي .لكن
تجميع ال ـث ــروات ،كـمــا زي ــادة ع ــدد الـفـقــراء،
في تسارع دائــم .في هــذا العالم ،حتى دول
م ـثــل ال ـص ــن وروسـ ـي ــا وال ـه ـن ــد وال ـب ــرازي ــل
وجنوب أفريقيا ،على ضخامتها وثرواتها
وخ ـي ــرات ـه ــا ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،وهـ ــي ال ـت ــي تـضــم
معظم سكان الكوكب ،لم تتمكن من تحقيق
االستقالل التام وهي تمر حاليًا بأزمات لم
نكن لنتصورها قبل أشهر فقط.
فــي بــدايــة األزمـ ــة األوك ــران ـي ــة ،ب ــدت روسـيــا
فــي أوج قــوتـهــا مــن حـيــث تمتعها بـثــروات
هائلة وقطع أجنبية من بيع النفط والغاز
وال ـس ــاح واملـ ــاس وال ــذه ــب .ب ــدت متحكمة
بمعظم مفاصل الطاقة والــدفء في أوروبــا
الباردة ،وباألخص بجاراتها املتاخمة .خرج
زعـيـمـهــا فــادي ـم ـيــر بــوتــن كـقـيـصــر جــديــد
ذي مشاريع عمالقة تتكامل معها طاقات
الصني مع روسيا والهند والشرق األوسط
فــي منظمة شنغهاي وغـيــرهــا ،وكــذلــك مع
البرازيل وجنوب أفريقيا وفنزويال وإيران.
بدأ العمل على إعادة إنعاش طريق الحرير،
ـار حـتــى ال ـي ــوم .م ـشــروع مــن شأنه
وه ــو س ـ ٍ
ربـ ــط امل ـح ـيــط الـ ـه ــادئ بــال ـب ـحــر امل ـتــوســط،
مرورًا ببحر قزوين والبحر األسود.
غـيــر أن ــه لــم يـمــر وق ــت طــويــل حـتــى انـهــارت
أسعار الطاقة والذهب واملعادن بأنواعها،
فـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـب ـ ــدو امل ـ ـحـ ــاص ـ ـيـ ــل والـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرات
الـصـنــاعـيــة فــي وض ــع غــايــة فــي الـغـمــوض.
الـصــن الـتــي حلقت عــالـيــا وبــاتــت منافسة
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ع ـلــى امل ــرك ــز األول في
التصنيع ،اهتزت أسواقها وغادرتها مئات
مـلـيــارات ال ـ ــدوالرات (أك ـثــر مــن  ٧٠٠مليار)
خ ـ ــال أس ــاب ـي ــع فـ ـق ــط .ع ـم ـل ـت ـهــا الــرن ـم ـن ـبــي

