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قاعدة بيانات متاحة إلسرائيل ،األمــر الذي
يسمح إلسرائيل باالطالع على تلك البيانات
السرية واسـتـخــدام املعلومات ال ــواردة فيها
من سجالت األسرة ،وقيود البيوت ومالكها،
كأهداف لهجماتها املستقبلية إذا ما قامت
ّ
بشن حرب أخرى على غزة ،وذلك وفقًا للرأي
ال ـق ــان ــون ــي ألسـ ـت ــاذ ال ـق ــان ــون نــاي ـجــل وايـ ــت.
ُ
فــاألمــم املـتـحــدة تـ َـعـ ّـد شريكة فاعلة بطبيعة
الحال في جرائم إسرائيل ،بما فيها جريمة
الحصار ال ــذي تفرضه إســرائـيــل على قطاع
غزة منذ عام  .٢٠٠٧ومن خالل مشاركتها في
ُ
آلية إعــادة إعمار غــزة ،تسهم ،ليس فقط في
ً
ادامة الحصار وجعله أمرًا مقبوال دوليًا ،بل
تنتهك القانون الدولي وتمعن في انتهاكه.
استمرارها في تنفيذ تلك الخطة
ومن خالل
ً
تعتبر مـســؤولــة هــي وحـكــومــة إســرائـيــل عن

ُ
ت َع ّد األمم المتحدة
شريكة فاعلة في جرائم
إسرائيل
الـخـســائــر واإلص ــاب ــات ال ـتــي تـلـحــق بــأهــالــي
غزة ،لكون قواعد القانون الدولي تفترض في
هــذا الجهاز األمـمــي الحياد والـنــزاهــة .وكــان
مــوقــع «االن ـت ـفــاضــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة» قــد كشف
في  ٢٠١٤أن آلية إعادة إعمار غزة ،التي كان
ُيفترض بها أن ِّ
تسهل إعادة اإلعمار ،ستعزز
فعليًا سيطرة إسرائيل على القطاع.
ِّ
فـ ـ ــرغـ ـ ــم الـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــود ب ـ ـ ـ ــأن االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق س ـي ـم ــك ــن
الفلسطينيني الذين تشردوا بسبب القصف
اإلسرائيلي من إعــادة بناء منازلهم بسرعة،
ّ
إال أن من الواضح أن آلية اإلعمار قد أخفقت.
فقد وضعت آلية إعادة اإلعمار عقبات هائلة
فــي طــريــق إع ــادة اإلع ـمــار ،بحيث لــم تتمكن
األمم املتحدة بحلول تشرين الثاني /نوفمبر
 ٢٠١٥مــن املـســاعــدة إال فــي إع ــادة بـنــاء منزل

ُ
واحد فقط .فآلية اإلعمار تلك تمعن في إحكام
ّ
إسرائيل قبضتها على اقتصاد غزة ،وتمكن
إسرائيل من تحديد َمن يحق لهم بيع مواد
ّ
البناء واإلعمار وتسلمها .كذلك تتباطأ في
إدخــال تلك امل ــواد ،بل وترصد عبر كاميرات
مراقبة وضعت في مراكز تخزين مواد البناء
حركة اسـتـيــراد وتسليم تلك امل ــواد والكمية
املسموح بها .كل ذلك يأتي في إطار إجراءات
أمنية مشددة حيث تــؤدي نــدرة مــواد البناء
إلى ارتفاع أسعارها ،األمر الذي ُيغري بعض
األسر املنكوبة واليائسة أحيانًا ببيعها في
ً
ال ـســوق الـ ـس ــوداء ،ب ــدال مــن اسـتـخــدامـهــا في
إعادة البناء.
َ
األساس القانوني
وحسب تحليل وايت ،فإن
ال ـ ــذي ت ـق ــوم آل ـي ــة إع ـ ــادة إعـ ـم ــار غـ ــزة عـلـيــه
ي ـخ ـضــع ل ـق ــواع ــد الـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي لـكــونــه
يندرج في خانة املعاهدة أو االتفاقية بسبب
إب ــرام ــه ب ــن أط ـ ــراف قــانــون ـيــة دولـ ـي ــة .فتلك
اآللية تعد بمثابة عملية تبادل غير متوازن
في «الحقوق والواجبات» ،حيث ُيلقى على
كاهل السلطة الفلسطينية واألم ــم املتحدة
الكثير من االلتزامات ،بينما تحظى حكومة
وعدد قليل جدًا
إسرائيل بكثير من الحقوق
ٍ
من االلتزامات .وهذا األمر بالطبع يشكك في
مدى قانونية تلك اآللية بموجب نظام ُاألمم
املتحدة وقانون املعاهدات .وتظل مسألة ما
إذا كانت األمم املتحدة متورطة بأعمال غير
عمليات
شرعية موضع سؤال بسبب إدراج
ٍ
ُ
تناقض التزامات إسرائيل بموجب القانون
الدولي اإلنساني وحقوق اإلنـســان ،وأيضًا
بسبب انضمام األمم املتحدة إلى آلية إعادة
إعـمــار غــزة وموافقتها على اإلش ــراف على
عمليات إعــادة إعـمــار ،األمــر الــذي قد يشير
إلـ ــى م ـش ــارك ــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ب ــأع ـم ــال غير
مشروعة.
فإبرام مكتب املنسق العام لألمم املتحدة في
الـشــرق األوس ــط لتلك االتـفــاقـيــة طبقًا لوايت
ُيعد بمثابة تجاوز لواليته القانونية وخرقًا

رأي

مليثاق األمــم املتحدة .وفي رسالة استيضاح
مــن مــوقــع «االن ـت ـفــاضــة اإللـكـتــرونـيــة» ملكتب
امل ـن ـس ــق ح ـ ــول مـ ــا إذا ك ـ ــان روبـ ـ ـ ــرت س ـيــري
أو خ ـل ـفــه نـ ـيـ ـك ــوالي م ــاديـ ـن ــوف Nickolay
 Mladenovقــد اطـلـعــا عـلــى وثـيـقــة وايـ ــت ،لم
يؤكد مكتب املنسق ذلك األمــر ،كذلك لم ينف
ذلــك ،ولكن دافــع في  ٣٥٠كلمة عن آلية إعادة
إعمار غزة ،وألقى باللوم على الجهات املانحة
لتقصيرها فــي تمويل إع ــادة إعـمــار القطاع.
وأشار أيضًا مكتب املنسق إلى أنه غير َّ
مخول
ـرار أح ــادي مـنــه دون موافقة
نـشــر الـنــص ب ـقـ ٍ
حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
فـ ــي ه ـ ــذه األث ـ ـن ـ ــاء ،ال ي ـ ـ ــزال ن ـح ــو م ـئ ــة أل ــف
فلسطيني مـمــن تــدمــرت مـنــازلـهــم يعيشون
ف ـ ــي مـ ـس ــاك ــن مـ ــؤق ـ ـتـ ــة ،وه ـ ـ ــم ال يـ ـ ـ ـ ــدرون أن
مـ ـس ــؤول ــي األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ال ــذي ــن يــزع ـمــون
مـســاعــدتـهــم قــد أب ــرم ــوا اتـفــاقــا غـيــر قــانــونــي
يطيل َ
أمد معاناتهم ويعزز سيطرة إسرائيل
ويـحـصـنـهــا م ــن ال ـع ـق ــاب .ب ــل إن آل ـيــة إع ـ ّـادة
اإلعمار قد ُت ِّ
عرض حياتهم للخطر إذا شنت
إسرائيل هجمات في املستقبل ،نظرًا إلى ما
ُ
تــوفــره اآللـيــة مــن معلومات تـعـ ُّـد بنك أهــداف
ل ــاحـ ـت ــال .ولـ ـك ــن فـ ــي ظـ ــل غـ ـي ــاب ال ـض ـغــط
الحقيقي على إسرائيل من أجل رفع الحصار
عن غزة ،ومن دون وجود عواقب تترتب على
رفـضـهــا ال ـق ـيـ َ
ـام بــذلــك ،مــن املــرجــح أن تـكــون
آلـيــة إع ــادة اإلع ـمــار «مــؤق ـتــة» كـمــا االحـتــال
اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة الذي
يوشك أن يدخل عامه الخمسني.
يحاول املشاركون في آلية إعادة اإلعمار ،بمن
َ
التهرب
فيهم السلطة الفلسطينية بالطبع،
م ــن املـ ـس ــاء ل ــة ب ــإب ـق ــاء اآللـ ـي ــة ط ــي ال ـك ـت ـمــان.
ولـكــن ِبـنـشــر ه ــذه الــوثــائــق ،سقطت السرية
وانـكـشـفــت اآلل ـيــة ،وعـلــى املـتــورطــن فــي هــذا
االتفاق أن يتحملوا املسؤولية عن أفعالهم.
* مستشار سياساتي في شبكة السياسات
الفلسطينية« :الشبكة» ومن مؤسسي «االنتفاضة
اإللكترونية»

على الماليين الزاحفة؟
(الوان) خسرت قرابة  ٦في املئة من قيمتها
م ــع ان ـه ـي ــار زل ــزال ــي ف ــي أس ــواق ـه ــا املــال ـيــة،
ع ــان ــى ال ـعــالــم ب ــأس ــره م ــن م ـضــاع ـفــاتــه .كل
ذلــك وقــع خــال أقــل من شهر ،فيما تحتفظ
الـصــن بفائض مــالــي تاريخي يـقــدر ب ـ ٣،٣
تريليونات دوالر.
ف ــي امل ـقــابــل ،تـعــانــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة من
ديـ ــون تـصــل إل ــى  ١٩تــريـلـيــون دوالر ومــن
اختالل هائل في ميزانها التجاري يقارب
ال ـت ــري ـل ـي ــون دوالر .وه ـ ــي ت ـش ـهــد ص ـع ــودًا
ضخمًا في قيمة عملتها تجاوز  ٣٠في املئة
خــال عــام تقريبًا ،قياسًا بعمالت رئيسية
مثل اليورو والني والجنيه االسترليني .أما
مقابل الــروبــل الــروســي ،فــاالرتـفــاع تجاوز
 ٧٠في املئة ،وكذلك هي الحال بالنسبة إلى
غالبية دول األسواق الناشئة.
من الصعب عند النظر إلى هذه التناقضات
اس ـت ـب ـع ــاد «ن ـظ ــري ــة املـ ـ ــؤامـ ـ ــرة» .وال ـت ــاري ــخ
حافل بما ثبت أنه كان مؤامرة ،مثل إقامة
إســرائ ـيــل ومـنـظـمــة األم ــم امل ـت ـحــدة ال ـتــي لم
تنجز شيئًا س ــوى إع ـطــاء ش ـهــادات ميالد
ل ـ ــدول ي ـتــم إن ـش ــاؤه ــا ك ــإس ــرائ ـي ــل وت ـي ـمــور
ل ـش ـتــه ،وشـ ـه ــادات وفـ ــاة لـ ــدول أخـ ــرى مثل
ف ـل ـس ـط ــن وال ـ ـصـ ــومـ ــال ول ـي ـب ـي ــا وال ـ ـعـ ــراق
والسودان وأخرى على الطريق.
ف ــي عـ ــام  ،١٩٣٣ب ـعــد فـ ــوز الـ ـح ــزب ال ـن ــازي
األملــانــي فــي االنـتـخــابــات وتــولـيــه السلطة،
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى قـ ـ ـب ـ ــل اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداف ال ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــود ف ــي
أمل ــان ـي ــا ب ـح ـمــات ع ـن ـصــريــة ،اج ـت ـمــع كـبــار
الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــن األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي م ــدي ـن ــة
أمستردام الهولندية وأعلنوا الحرب على
أملانيا .مقاطعة تجارية تامة سبقت الحرب
العاملية بستة أع ــوام يــوم كــانــت أملانيا من
أكثر دول العالم تقدمًا من حيث الصناعة
وال ـت ـجــارة .منعوا تفريغ السفن التجارية
األملانية وحرموها من مواد أساسية .حتى
بيع غــاز الهيليوم ألملانيا الــذي كــان الغاز
الوحيد املالئم للمناطيد منع عنها .وكانت
ال ـن ـت ـي ـجــة أن أمل ــان ـي ــا ال ـت ــي ك ــان ــت صــاحـبــة
أفـضــل خـطــوط جــويــة فــي الـعــالــم ،اضـطــرت
إلى استخدام غاز الهيدروجني األخف وزنًا

ولكن سريع االشتعال في نفخ مناطيدها.
وف ــي  ٥أيـ ــار  ١٩٣٧وب ـع ــد وصـ ــول املـنـطــاد
ال ـش ـه ـيــر ه ـن ــدن ـب ــرغ إلـ ــى س ـم ــاء ن ـي ــوي ــورك
ت ـف ـجــر واحـ ـتـ ــرق ب ـجـمـيــع رك ــاب ــه ف ــي أف ــدح
حــادث طيران وقع أمــام عدسات الكاميرات
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة وال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــة ح ـت ــى ذل ــك
التاريخ .مشهد كان مؤملًا للغاية وربما كان
إلــى جــانــب الـحـصــار ال ــذي دام ستة أع ــوام،
السبب الرئيسي في نشوب الحرب العاملية
ال ـث ــان ـي ــة .أمـ ــا أسـ ـم ــاء م ــن ق ـ ـ ــادوا ال ـح ـصــار
ف ـم ـعــروفــة وم ـس ـج ـلــة ف ــي س ـج ــات مــؤتـمــر
أمستردام الشهير.
ال ـي ــوم ،ت ـخــاض ال ـح ــروب االق ـت ـصــاديــة الـتــي
يستخدم فيها ال ــدوالر كـســاح دم ــار شامل.
وال ـ ــدوالر عـمـلــة ال ـعــالــم ألن ال ـب ـنــوك املــركــزيــة
ت ـح ـت ـفــظ ب ــأك ـث ــر مـ ــن ن ـص ــف أرص ــدتـ ـه ــا مــن
العمالت األجنبية بالدوالر منذ نهاية القاعدة

في عالم القرن الواحد
والعشرين يمتلك  ٦٠فردًا أكثر من
نصف ثروات العالم
الــذهـبـيــة ع ــام  .١٩٧١الــورقــة ال ــدوالري ــة باتت
أث ـمــن مــن مـنــاجــم الــذهــب وال ـبــاتــن وحـقــول
النفط والـغــاز وامل ــاس واملحاصيل الــزراعـيــة.
يهبط سعر برميل النفط خالل أسابيع فقط
من  ٦٠دوالرًا إلى أقل من  ٣٠مع اقتراب تطبيق
االت ـف ــاق ال ـن ــووي اإلي ــران ــي .تـفـلــس دول مثل
فنزويال ،وتترنح دول أخرى مثل أذربيجان.
وتـهـتــز األرض تـحــت أق ــدام حـكــومــات كثيرة
معتمدة على الطاقة في الجزائر ونيجيريا
وأنـ ـغ ــوال وأنــدون ـي ـس ـيــا وال ـع ــدي ــد م ــن ال ــدول
األخ ــرى .وال تستفيد دول صناعية عمالقة
من هذا الحسم املجزي في سعر الطاقة ،مثل
أوروبا أو الصني .كان يفترض أن ترتفع قيمة
اليورو لكون فاتورة الطاقة األوروبـيــة باتت
أرخـ ــص بـكـثـيــر .لـكــن ال املـنـتـجــون ن ـجــوا من
الزلزال وال استفاد املستهلكون منه .في األمر
لغز أو أكثر من ذلك.
ومثلما هو وضع الصني من فائض صناعي

ومــالــي ،ال تقع روسـيــا تحت مديونية بأي
شكل مــن األشـكــال وهــي تختزن الكثير من
املوارد الطبيعية والصناعية .فلماذا هبطت
ً
قـيـمــة عـمـلـتـهــا م ــن  ٢٥روب ـ ــا لـ ـل ــدوالر إلــى
٨٥؟ أي معادلة حسابية مالية اقتصادية
فرضت ذلك؟
يجتهد املـحـلـلــون فــي تـقــديــم إج ــاب ــات ،لكن
الـتـبــريــرات تبقى ضعيفة طــاملــا أن ال ــدوالر
يرتفع رغم ارتفاع املديونية األميركية.
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى م ــوض ــوع الـ ـهـ ـج ــرة .ي ـقــول
املنطق والتاريخ إن السكان ينتقلون فوق
هــذا الكوكب مــن منطقة الضغط السكاني
امل ــرتـ ـف ــع إلـ ـ ــى م ـن ـط ـقــة ال ـض ـغ ــط ال ـس ـكــانــي
املـنـخـفـ ّـض ،طلبًا لـلـمــاء والـطـعــام واملـسـكــن.
هذه سنة الكوكب املطبقة في الدول الفقيرة
من دون تحفظ .في األزمة اليمنية ،لم تتمكن
دولــة فقيرة مثل جيبوتي من منع عشرات
آالف الالجئني اليمنيني من دخولها ،تمامًا
كـمــا ك ــان الـيـمــن يـسـتـقـبــل مــايــن األف ــارق ــة
الـفــاريــن مــن مجاعات الـقــرن األفــريـقــي على
أرضــه .لبنان أيضًا يستقبل قرابة مليوني
ن ــازح س ــوري رغ ــم ضـيــق امل ـســاحــة .فـلـمــاذا
ّ
يغص شمال العالم باآلالف؟
ّ
محير هنا أيـضــا ،وخـصــوصــا أن
ثمة لغز
الشمال ال ي ــزال فــارغــا نسبيًا وغنيًا باملاء
والغذاء واملوارد .كان الالجئ الفار ،سواء من
حرب أو من حمى الضنك ،يستطيع اللجوء
إل ــى ســوريــا أو جيبوتي أو إي ــران بـحـ ّـريــة،
فـيـمــا ه ــو ال يـسـتـطـيــع ال ـل ـجــوء إل ــى ال ــدول
الـغـنـيــة بـنـفــس ال ـح ــري ــة .دول م ـثــل مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،أو ك ـنــدا وأوسـتــرالـيــا
والواليات املتحدة األوسع مساحة واألقدر
ع ـلــى ت ــأم ــن املـ ـس ــاع ــدات ،وصـ ــدت أبــواب ـهــا
ّ
وضيقت مجاالت الهجرة .والـســؤال يطرح
هنا ،كيف تستطيع إيــران أن تستقبل أكثر
من مليوني نازح أفغاني ،فيما ال تستقبل
ال ـس ـع ــودي ــة ن ــازح ــا واحـ ـ ـ ـدًا م ـن ـه ــم؟ يـجـيــب
ال ـس ـعــوديــون ب ــأن لــدي ـهــم «م ــاي ــن الـعـمــال
األج ـ ــان ـ ــب» ،ول ـك ــن الـ ـف ــرق ك ـب ـيــر ب ــن عــامــل
أجنبي مستقدم لبناء أو مشروع ،وبني آخر
مهاجر أو الجئ بسبب حرب أو ضيق.

الشمال ال يختلف في منطقه عن السعودية
وعــن بقية دول مجلس التعاون الخليجي
ف ــي الـ ــرؤيـ ــة ّال ـع ـن ـصــريــة ل ـق ـض ـيــة ال ـه ـج ــرة.
أوروب ـ ـ ــا ت ـفــضــل أن ت ـب ـنــي ج ــدران ــا وتـفـكــك
نظامًا تبنيه منذ عام  ١٩٥٨على أن تستقبل
مــايــن الـنــازحــن .هــذا مــع العلم بأنها في
حاجة ماسة إلى سكان بعدما بات سكانها
يعانون الترهل والشيخوخة.
ل ـكــن امل ـه ــاج ــري ــن ال ــذي ــن بـ ـ ــدأوا ال ــزح ــف من
أفريقيا ومــن الـشــرق األوس ــط نحو منطقة
ال ـض ـغــط ال ـس ـكــانــي املـنـخـفــض ف ــي الـشـمــال
قــد ال يستطيع أح ــد إيـقــافـهــم .إنـهــا نتائج
«الفوضى الخالقة» ترتد على مهندسيها.
ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ت ـ ــوص ـ ــل إلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــون
واألوروبـيــون وباتوا في حالة هلع .فجروا
الـشــرق األوس ــط وأفريقيا لكي يفرغوه من
الـقـيــادات والـسـكــان ،لكنهم لــم يحسبوا أن
انهيار السدود يجرف السهول وما فوقها.
ل ــذا ت ــراه ــم يـلـهـثــون م ــن أج ــل وق ــف الـحــرب
الـســوريــة ومـســاعــدة الـســوريــن على البقاء
ف ــي بـ ــادهـ ــم ،ك ـم ــا أن ـه ــم ب ـ ـ ــدأوا ي ـس ــاع ــدون
فــي مـحــاربــة «داعـ ــش» وإخــوتــه فــي الـعــراق
وليبيا.
ك ــان ــت الـ ـحـ ـس ــاب ــات قـ ـب ــل االنـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــارات فــي
العالم الثالث تقول إن العنصرية ستطرد
الـ ـع ــرب وامل ـس ـل ـمــن م ــن أوروب ـ ـ ــا وال ـش ـم ــال.
فــإذا بالحروب ومــواســم «الــربـيــع» املفتعلة
ترسل ماليني النازحني إليهم .من يستطيع
السيطرة على املاليني الجائعة الزاحفة؟
هنري كيسنجر ،املسؤول واملفكر األميركي
األخـ ـب ــث م ـن ــذ خ ـم ـســن ع ــام ــا ،ت ـح ــدث إل ــى
ج ــان ــب امل ـف ـكــريــن امل ـعــاصــريــن ع ــن ض ــرورة
خ ـفــض عـ ــدد س ـك ــان ال ـع ــال ــم ال ـث ــال ــث بنحو
مـلـيــاري نسمة مــن أج ــل تــأمــن م ــواد أولـيــة
يكون الشمال الصناعي أولــى بها .واقترح
ل ـت ـن ـف ـيــذ خ ـط ـت ــه ،ض ـم ــن واق ـع ـي ـت ــه الـ ـت ــي ال
تعرف حدودًا ،أساليب عدة ،منها استخدام
األسلحة الجرثومية .وتبقى الخشية من أن
يـكــون بــن األح ــزاب والــزعــامــات العنصرية
الفاشية الناشئة في الغرب من قرأ كيسنجر
ويسعى إلى تطبيق خططه.
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