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من الصحافة

ليست نهاية التاريخ

افتتاحية اليوم

الشعب الفلسطيني قال كلمته
س��جل الش��عب الفلس��طيني ف��ي الجمع��ة
األخي��رة م��ن ش��هر رمض��ان المب��ارك ،موقف �اً
جدي��داً للتاري��خ ،يق��ول إن فلس��طين س��تبقى
قضي��ة القضاي��ا ،ول��ب الص��راع م��ع ع��دو
األم��ة التاريخ��ي ،وإنه��ا س��تظل عصي��ة عل��ى
التدجي��ن والتصفي��ة ،ولن تخضع للمس��اومات
والمزاي��دات ،ول��ن تك��ون لقم��ة س��ائغة وس��لعة
سائبة بيد الكبار والصغار ،أو استثماراً سياسياً
لهذا وذاك.
وف��ي «مليوني��ة الق��دس» زحف مئ��ات اآلالف
أيضاً من أهالي قطاع غزة المحاصر إلى تخوم
القطاع مع العدو عند الش��ريط الش��ائك كي
يقدم��وا قرابي��ن الحري��ة لفلس��طين ،وج��ددوا
العه��د بالدم بأن فلس��طين لهم م��ن البحر إلى
النهر ،ولن يتنازلوا عن ذرة تراب من أرضها ،وأن

م��ا قدم��وه أمس وعلى مدى أس��ابيع «مس��يرات
العودة» منذ الثالثين من مارس (آذار) الماضي
ه��و مهر تس��تحقه ع��روس المدائن ال��ذي ُي َقدَّم
من��ذ س��بعين عام �اً ،وس��يظل ُي َق��دَّم إل��ى أن يتم
تحريرها.
لع��ل ال��درس األه��م ال��ذي قدم��ه
الش��عب الفلسطيني في األرض
المحتل��ة وف��ي الش��تات ومع��ه
الش��عوب اإلس�لامية وأح��رار
العال��م م��ن خ�لال المس��يرات
والتظاه��رات الت��ي ش��هدتها عش��رات
المدن  ،أن كل مش��اريع تصفية القضية
الفلس��طينية ،ومنه��ا م��ا تس��مى ب«صفق��ة
الق��رن» ل��ن تم��ر ،ول��ن تج��د له��ا مكان �اً ف��ي
القاموس الفلس��طيني ،وستظل هذه المشاريع

مجرد أوهام لن تجد طريقها إلى أرض الواقع.
ليس��ت الم��رة األولى الت��ي تطرح فيها مش��اريع
التسوية المسمومة.
كثي��ر من المش��اريع والمؤام��رات على مدى
س��نوات الص��راع ش��ارك فيه��ا الكب��ار والصغ��ار
وس��قطت ،وأكثر م��ن  25عاماً من المفاوضات
العبثية أهدرت ،وظلت قضية فلس��طين ملك
شعب فلسطين واألمة العربية.
ه��ذا ه��و الش��عب الفلس��طيني .هكذا
كان وهك��ذا س��يكون وس��يبقى ف��ي
خ��ط المواجه��ة األول حارس �اً
للمقدس��ات نياب��ة عن��ا جميع �اً،
صام��داً صاب��راً ،ال يهي��ن وال يلي��ن،
يق��دم التضحيات بكل إباء وش��رف ،رافعاً
الراية ولن يستسلم.

أوروبا وترامب… و(أميركا أوال)

ال ..لسيطرة تحالف السعودية على ميناء الحُ ديدة

إجراءات متشددة في القدس في شهر رمضان
بع��د أش��هر طويل��ة م��ن اله��دوء ،كان أيض �اً رش��ق
حج��ارة م��ن منطق��ة الح��رم .بضع عش��رات من الش��باب
الفلس��طينيين رشقوا الحجارة والكراسي على رجال
الش��رطة وأصيب شرطي وس��ائح بصورة طفيفة.
( ه��م لم يعودوا يحترمون التقليد الفلس��طيني
وال يعنيه��م الس��كان) ،ق��ال أحم��د ص��ب لبن أحد
س��كان البل��دة القديم��ة وه��و باحث في جمعي��ة (عير
عمي��م) ،من��ذ نقل الس��فارة االمريكية فإن اإلس��رائيليين
ش��عروا بأنه��م ق��د انتصروا ف��ي هذه الحرب ،وبس��بب ذلك
ف��إن االنس��ان الفلس��طيني ال��ذي يعي��ش هن��ا ب��دأ يصب��ح
ش��خصا أق��ل اهمي��ة ،وكذل��ك تقالي��ده ومعتقدات��ه اق��ل
اهمية.
حس��ب أقوال صب لبن فإن نقل الس��فارة أش��عل في سكان
ش��رقي المدين��ة الش��عور بأن��ه توجد لديهم رغب��ة أقوى في
إظه��ار حضورهم الفلس��طيني في المدين��ة« .هم يبحثون
ع��ن كل وس��يلة الرس��ال رس��التهم» ،أض��اف( ،ولك��ن كل
محاول��ة للقي��ام بذل��ك يت��م ال��رد عليه��ا بضرب��ة م��ن
المؤسسة اإلسرائيلية).
وج��اء م��ن البلدي��ة رد عل��ى ذلك ،ف��ي ما يتعلق بس��ماره
ب��أن االم��ر يتعل��ق ببائ��ع متج��ول لدي��ه رخصة للبي��ع وهو
يتجول .هذا البائع لم يلتزم بشروط الرخصة وبدأ بالبيع
عل��ى بس��طة ثابتة في منطقة باب العامود (س��احة يحظر
فيه��ا البيع بطلب من الش��رطة) .مراقب��و البلدية اوضحوا
للبائ��ع ع��دة مرات بوجود حظر لوضع بس��طة ف��ي المكان،
لكن��ه تجاه��ل ذل��ك وفقط بع��د عدة تحذي��رات تم تطبيق
القانون.
في المقابل مدير المنطقة استدعى البائع اليه من أجل
إيج��اد ح��ل ومس��اعدته ف��ي عمله .باالتف��اق م��ع البائع تم
وضعه في المدخل الداخلي من بوابة باب العامود برضاه.
بلدي��ة الق��دس تب��ذل كل م��ا ف��ي اس��تطاعتها لمس��اعدة
الباع��ة المتجولي��ن في ش��هر رمضان ،حت��ى أنها خصصت

لهم مكاناً للبيع في شهر رمضان.
وج��اء أيض �اً أن مخالف��ات الوق��وف ال يت��م تس��جيلها في
االوق��ات القريب��ة م��ن وقت الصالة وحتى بعد س��اعة من
انته��اء الصالة وذلك في مس��ار الس��ير نح��و الحرم.
قس��م خدم��ات الوق��وف يق��وم بإص��دار مخالف��ات
عل��ى الوقوف المزدوج والوقوف الذي يعرض
الحي��اة للخط��ر .علين��ا التركي��ز عل��ى
أن تطبي��ق القان��ون ينف��ذ ف��ي الش��وارع
المحيطة كالعادة.
في البلدية أرادوا اضافة أنها (اس��تثمرت في
ه��ذه الس��نة بص��ورة غير مس��بوقة في سلس��لة من
النش��اطات التحضيرية لشهر رمضان ،منها وضع االضاءة
االحتفالية في أحياء شرقي المدينة وفي البلدة القديمة،
القيام بعمليات نظافة وازالة القمامة واسعة النطاق).
بالنس��بة لوق��ف عم��ل «المس��حراتي» قال��وا إن البلدي��ة
تعم��ل ط��وال الوق��ت م��ن أج��ل الحف��اظ عل��ى الت��وازن
الحس��اس بين ضمان حرية الدين والعبادة والحفاظ على
النظام العام وطابع حياة جميع السكان.
ف��ي أعق��اب ش��كاوى لس��كان البل��دة القديم��ة بخص��وص
أح��داث الضج��ة ،عمل��ت الش��رطة حس��ب القان��ون لوق��ف
المخالف��ة .وبالنس��بة لمن��ع الدخ��ول إل��ى الح��رم جاء من
الش��رطة أن االم��ر يتعل��ق بادع��اءات كاذب��ة ،الش��رطة ل��م
تمنع أحداً من النوم في الحرم.
في كل مس��اء تجري نش��اطات في منطق��ة باب العامود
يش��ارك فيه��ا آالف االش��خاص .ف��ي الحاالت التي س��معت
فيه��ا ن��داءات مخالف��ة للقان��ون ف��إن المنظم نفس��ه كان
يوق��ف النش��اط .كذل��ك خ�لال ش��هر رمض��ان ت��م من��ح
تس��هيالت جوهري��ة للدخ��ول ف��ي اي��ام الجمع��ة للص�لاة.
والدليل على ذلك أنه فقط في االسبوع االخير وصل إلى
الحرم حوالي  305آالف مصلي.
نير حسون

عين على الصحافة االجنبية

هجوم حاد على ترامب

زود

قال��ت صحيف��ة (زود دويتش��ه تس��ايتونغ) األلمانية ان
وزير الخارجية هايكو ماس شن هجوما حادا على الرئيس
األمريكي دونالد ترامب ،وذلك قبل ساعات من انطالق قمة
مجموعة السبع الصناعية الكبرى .وتحدث ماس ،
ح��ول العالق��ات األوروبي��ة األمريكية ،كاش��فا
عن (خالفات لم يعد باإلمكان إخفاؤها).
وق��ال :ق��رارات ترام��ب المتمثل��ة ف��ي
االنس��حاب م��ن اتفاقي��ة باري��س للمن��اخ
(موقع��ة ف��ي  )2015واالتف��اق الن��ووي م��ع
إي��ران ،وف��رض رس��وم جمركي��ة عل��ى واردات
الصل��ب واأللموني��وم ،عقابي��ة وأحادي��ة الجان��ب،
جاءت على حساب أوروبا.
وأضاف ماس :لقد قبل الرئيس األمريكي بوعي كامل
أن تكون لهذه القرارات عواقب على الدول األوروبية.
وتاب��ع :نش��هد حالي��ا تغيي��را كبي��را (ف��ي العالق��ات
األمريكية األوروبية) سيكون له تداعيات بعيدة المدى.
واعتب��ر م��اس أن (ترامب أدار ظهره للتحركات متعددة
األط��راف ،وانته��ج تل��ك األحادي��ة والنابع��ة فق��ط م��ن
المصالح األمريكية).
وق��ال أيض��ا :إن��ه يتب��ع نهج��ا يض��ع دول��ة واح��دة ف��وق

سايت

شه ت
دويت

اآلخري��ن  ،ه��ذا ل��ن يجع��ل العال��م أفض��ل وأكث��ر أمن��ا
وس�لاما .وأض��اف م��اس  :أنه على الرغم من أن واش��نطن
تظ��ل ش��ريكنا األقرب خارج أوروبا ،فإن��ه يجب البحث عن
تحالفات جديدة.
وأوض��ح وزي��ر خارجي��ة ألماني��ا :نح��ن بحاج��ة لتحالف
بي��ن ه��ؤالء الذي��ن يريدون الحف��اظ على النظ��ام الدولي
متعدد األطراف.
وتض��م قم��ة مجموع��ة ال��دول الس��بع الكب��رى:
بريطاني��ا وكن��دا وفرنس��ا وألماني��ا وإيطالي��ا
واليابان إضافة إلى الواليات المتحدة.
وتخ ّي��م عل��ى القم��ة الت��ي تعق��د عل��ى م��دار
ف��ي كن��دا ،خالف��ات االتف��اق النووي م��ع إيران،
والضرر الذي أصاب الشركات األوروبية إثر فرض
الواليات المتحدة ،رسوما جمركية على وارداتها من
الصلب واأللمنيوم.
واألس��بوع الماض��ي ،أعلن��ت الوالي��ات المتح��دة ف��رض
رسوم جمركية على الصلب واأللمنيوم المستوردين من
االتحاد األوروبي وكندا والمكس��يك .وتصل التعريفات
الجمركي��ة الجدي��دة إل��ى  25بالمائة عل��ى الصلب ،و10
بالمائة على األلمنيوم.

ونغ

لي��س لمصلح��ة اليم��ن انتق��ال إدارة مين��اء
الحديدة الهام إلى يد تحالف الس��عودية  ،وهذه
ُ
النقط��ة يعيه��ا المجتم��ع الدول��ي ال��ذي رف��ض
الفك��رة من��ذ عامي��ن  ،واقت��رح س��لطة محاي��دة
تس��تلم اليها إدارة الميناء األول واألهم وش��ريان
الحي��اة الوحي��د ف��ي اليم��ن  ،حي��ث تص��ل الي��ه
البضائع والمساعدات لماليين اليمنيين .
فلق��د اثبت��ت تج��ارب تحال��ف الش��رعية ف��ي
إدارة االقتص��اد وم��وارد البالد فش��لها ،وتخبطها،
خاص��ة بع��د نقل البن��ك المركزي م��ن صنعاء
إل��ى ع��دن قب��ل عامي��ن ونص��ف  ،وه��ي الخط��وة
التي حذر منها خبراء االقتصاد العالمين ،بانها
س��تكون خط��وة خاطئ��ة س��وف تتس��بب بح��دوث
مجاعة  ،وهذا فعال ما حدث ،وكانت دليال على
أن تحالف الشرعية -السعودية ال يهتم لمصائر
الن��اس وحياته��م ،بق��در حرص��ه عل��ى تس��جيل
النقاط ضد الحوثيين .
فقطع��ت روات��ب الموظفي��ن من��ذ اكث��ر م��ن
عامي��ن ،فقد كانت الرواتب تصرف والبنك في
صنعاء تحت س��يطرة الحوثيين ،وبعدها فجرت
ازمة إقتصادية كبيرة ،تس��ببت بزيادة المجاعة
واألزمة اإلنسانية .وانهارت العملة المحلية ،مع
ارتفاع سعر الصرف .
فالمواط��ن اليمن��ي يري��د عم�لا ورات��ب ولي��س
مس��اعدات ،وق��د تح��ول ماليي��ن اليمنيي��ن ال��ى
عاطلين ينتظرون المس��اعدات الشحيحة اصال.
مما فاقم الوضع االنساني واالقتصادي سوءاً.
وبعده��ا اجتم��ع الرباع��ي ف��ي الري��اض لبح��ث
األم��ر  ،واللجن��ة الرباعي��ة مكون��ة م��ن  -امري��كا
 بريطانيا – الس��عودية -االمارات ،وتم االجتماعمباش��رة بع��د ازم��ة انهي��ار الري��ال اليمني مطلع
ه��ذا الع��ام ،وق��رروا نق��ل البن��ك المرك��زي إل��ى
األردن  .وه��ي الخط��وة الت��ي ل��م تحس��م ولم تكن
لتعطي نتيجة افضل ،ونحمد اهلل أن الخطوة لم
تنفذ  ،لكنه دليل تخبط وفشل اقتصادي واداري.
وم��ن هن��ا ينطل��ق التخ��وف م��ن وض��ع المين��اء
االه��م والوحي��د تحت س��يطرة تحالف الش��رعية
العس��كرية لم��ا ق��د يعن��ي دم��ار انس��اني ش��امل،
ولي��س فق��ط ازم��ة إنس��انية ،في وضع تش��كو فيه
المنظم��ات م��ن صعوب��ة ايص��ال المعون��ات م��ع
اغ�لاق كام��ل المج��ال الج��وي والب��ري ،وم��ع
عرقلة عملها.
لذلك بقي الميناء على ساحل البحر االحمر
الش��ريان الوحي��د ،اليص��ال ما يمك��ن ايصاله مع
تنام��ي نس��ب المجاع��ة وانتش��ار االوبئ��ة .لذلك
فان السيطرة عليه من قبل حلفاء السعودية ،قد
يعن��ي اش��تعال معرك��ة تعط��ل عمل المين��اء ،او
تحويله لطريق��ة جديدة لحصار الحوثيين ،بعد
فش��ل خط��ة حصاره��م اقتصادي��ا بنق��ل البن��ك
المرك��زي م��ن صنع��اء ،حي��ث ل��م يؤث��ر ه��ذا

االنتق��ال على مصي��ر الحوثيين بقدر ما انعكس
عل��ى حي��اة ومصير غالب الش��عب اليمني خاصة
موظفي الدولة.
لذل��ك اليمك��ن القب��ول بوض��ع مصائ��ر
اليمنيين تحت رغبة ُس��عار االنتصار العس��كري،
ال��ذي التراع��ي االط��راف في��ه حرم��ة المدنيي��ن
وال مصيرهم.الحوثي��ون لح��د االن يتخوف��ون
م��ن فك��رة اللجن��ة المحاي��دة ،ويعتق��دون انه��ا
ف��خ ،أو غط��اء ل�لادارة الس��عودية ،واله��دف منه��ا
محاصرته��م .وه��ذا يعن��ي محاص��رة ماليي��ن
اليمنيين .وفناؤهم.
لذل��ك ع��اد المبع��وث الدول��ي إل��ى صنع��اء
مس��رعا ،لك��ي يؤك��د للجان��ب الحوث��ي أن ق��رارا
دوليا لم يتخذ بشأن السماح للتحالف السعودي
بالس��يطرة عل��ى الحدي��دة .بع��د تجدد واش��تعال
المعارك على الشريط الساحلي.
فاألم��م المتح��دة وخلفه��ا بع��ض
ال��دول منه��ا روس��يا ،م��ا ت��زال تؤي��د
فك��رة الجه��ة المحاي��دة  .انطالق��ا
م��ن الح��رص عل��ى حي��اة ماليي��ن
اليمنيي��ن .وه��و األم��ر ال��ذي ال يعن��ي
اي م��ن أط��راف الصراع كما تش��اهدون.
وكان��ت روس��يا ق��د اعلن��ت قب��ل عامي��ن وقت
اش��تعال اول��ى مع��ارك س��يطرة التحال��ف عل��ى
الحدي��دة ،انه��ا قلق��ة على الوضع االنس��اني في
ُ
هذه الحالة.
لذل��ك فه��ي رغب��ة أن ل��م تك��ن ضغط��ا دولي��ا
الحدي��دة ف��ي المفاوض��ات.
ان يت��م ح��ل مس��ألة ُ
الحدي��دة م��ن س��يطرة
.بحي��ث تخ��رج مدين��ة ُ
الحوث��ي ،ولك��ن ال تق��ع تح��ت س��يطرة التحال��ف
الس��عودي .تعام��ل كمدين��ة محاي��دة ومين��اء
ومط��ار ع��ام  ،يفت��ح ل��كل اليمنيي��ن؛ وليس كما
ح��دث ف��ي عدن  ،حيث تته��م أن هناك تمييز ضد
الش��ماليين .لدرج��ة ان بعضهم يمن��ع من دخول
المدينة او السفر عبر مطار عدن.
فالض��رورة االقتصادي��ة  /اإلنس��انية والوطنية،
تقتض��ي ع��دم وض��ع الحدي��دة تح��ت تص��رف
تحال��ف الس��عودي والش��رعية .وه��و االم��ر ال��ذي
يحت��اج لمزي��د من الضغ��ط والثق��ل الدولي ،وان
يك��ون مل��ف الحديدة هو اهم ملفات المفاوضات
ال جبهة عسكرية.
فالخارط��ة العس��كرية الت��ي تض��ع محافظ��ة
الحدي��دة كله��ا تحت مرم��ى الصواري��خ الحوثية
التي تتخذ من الجبال في الشمال منصة صواريخ
 ،تك��ون الق��وات في الس��هل والس��احل الغربي هدفا
س��هال لها ،وهو امر يعني دخول المدينة المكتضة
ال��ى خ��ط الني��ران ،وه��ي الت��ي تعان��ي االن م��ن
المجاعة ،بعد تناقص المواد الغذائية ،وكذلك
المش��تقات النفطي��ة الت��ي كان��ت تس��هل للن��اس
اعمال الزراعة واستخراج المياه.

الوضع االقتصادي معقد ،وليس هناك اهتمام
ج��اد ب��ه ،فحياة غال��ب اليمنيين تق��وم على تلقي
المس��اعدات ،م��ع ان الوض��ع يحتم��ل وضع خطة
اقتصادي��ة عاجل��ة -خط��ة انق��اذ -ونس��تغرب
ان يخف��ق الرباع��ي االمريك��ي -البريطان��ي-
الس��عودي -االمارات��ي بح��ل ه��ذه المعضلة على
االق��ل ف��ي المناط��ق الت��ي تق��ع تح��ت س��يطرته
وادارته ،ناهيك عن تفشي الفساد والسرقات في
حكوم��ة الش��رعية المقيم��ة ف��ي الري��اض  ،والتي
تتخذ من مدينة عدن الجنوبية مقرا مؤقتا لها.
ان الحدي��دة مهم��ة تاريخي��ا للس��عودية ،كما
ه��ي مهمة الي حاكم يمني يحكم صنعاء ،فمن
الحدي��دة ،فانه
يحك��م صنع��اء واليس��يطر عل��ى ُ
يبق��ى مع��زوال ومحاصرا بين الجب��ال ،وهذه هي
خط��ة الس��عودية  ،حص��ر وحص��ار الحوثيي��ن في
سلس��لة الجب��ال الش��مالية ،ويب��دو ان االم��ارات
الت��ي تق��ود مع��ارك الس��احل الغرب��ي متحمس��ة
لل��دور الجدي��د ،وه��و الس��يطرة عل��ى كام��ل
الس��احل اليمن��ي ،بع��د س��يطرتها عل��ى
س��احل حضوم��وت والجن��وب ومين��اء
عدن.
لح��د االن المع��ارك مش��تعلة
 ،والجغرافي��ة المنبس��طة ف��ي
الس��هل التهام��ي الغرب��ي تجع��ل من
الصعب السيطرة عليها بسهولة برغم
وج��ود الغط��اء الجوي لقص��ف الحوثيين ،ويبدو
انه قادر على تحريك قواعد اللعبة العس��كرية ،
خاص��ة بعد قدرته على اغتي��ال رئيس الحوثيين
صالح الصماد في الحديدة قبل شهر ونصف.
م��ن هن��ا يراه��ن التحالف الس��عودي على فكرة
الحس��م العس��كري ،ويج��د ان الش��روط الت��ي
وضعه��ا الحوث��ي لالنس��حاب غي��ر مقبول��ة حتى
وان ل��م يعل��ن ذل��ك ،فان��ه ل��م يؤي��د فك��رة دخول
الحديدة على جدول المحادثات.
ُ
وكم��ا وض��ع الحوثي��ون ش��روطهم للمبع��وث
االممي ،ومنها دفع الرواتب المتأخرة لموظفي
الدول��ة وفت��ح الحص��ار على صنع��اء وفتح مطار
صنع��اء ام��ام الرح�لات التجاري��ة  ،وه��ي مطالب
محق��ة بش��أن اليمنيي��ن ،اش��ترطت الس��عودية
تس��ليم الحوثيي��ن للصواري��خ الباليس��تية الت��ي
تهدده��ا .ان حس��م خيار الحدي��دة يمكنه ان يقرر
مصي��ر ه��ذه الح��رب ،لذل��ك النتوق��ع ان يتنازل
عنه��ا الحوثي��ون بس��هولة ،وان ت��م اخراجه��م
منه��ا عن��وة ،فانه��م قادري��ن به��ذه الصورايخ على
احراقه��ا ،او حصارها ،وه��و االمر المرفوض النه
اليه��دد ق��وات التحال��ف الس��عودي عل��ى االرض،
وانم��ا يعن��ي تهدي��د حي��اة اليمنيي��ن ومصيرهم،
س��واء ف��ي الحدي��دة او ف��ي صنع��اء .ف��كل الم��واد
الغذائية تصل من ميناء الحديدة.
منى صفوان

كيف يفكر العدو؟

هار

ومطالبت��ه لألوروبيي��ن بالدف��ع مقاب��ل الحماي��ة،
وإذ هو خرج من اتفاقية المناخ فأغضبهم ،جاءت
الحمائية تنذر بحرب اقتصادية معهم ،واكتملت
بتوعد ش��ركاتهم بالعقوبات إذا استمرت بالعمل
ُّ
ف��ي إيران…أم��ا بالنس��بة للع��رب فه��و ال ي��رى في
أصدقائه منهم سوى حقل صالح لالبتزاز!
من ش��أن هكذا سياس��ة بداية أن تدفع كال من
الصي��ن وروس��يا إلى التق��ارب األكث��ر ،والذي إن
ه��و ال يص��ل حد التحالف فس��يكون دون��ه بقليل،
التوج��ه نح��و تعزي��ز ش��راكتهما
والمؤك��د ه��و
ّ
االس��تراتيجية القائمة لتأمين نفسيهما من نذر
حرب اقتصادية تلوح وتصر خطواته على إش��عال
فتائله��ا ،والتع��اون وزي��ادة التنس��يق مع��ا وم��ع
غيرهم��ا لدف��ن آحادي��ة القطبي��ة وتكري��س عال��م
متع��دد القطبي��ات مكانه��ا .وأوروبي��ا ،وإذ يق��ول
ماك��رون ،إن��ه (ال يمكن التفكي��ر بأمن أوروبا من
دون الوالي��ات المتح��دة) ،فإن الق��ارة العجوز ،أما
وقد اهتزت الثقة بين ضفتي األطلس��ي إلى أبعد
ح��د لم يك��ن ليتخيله أحد فيها مس��بقا ،وش��اءت
أم أب��ت ،لس��وف تدفعها مصالحها الت��ي تتهددها
حمائية وسياسات ترامب إلى التفكير منفرد ًة في
أمنها ،وأن يراجع ماكرون مقولته هذه مكرها.
عبداللطيف مهنا

جربت إس��رائيل قدرتها على مواجهة اإلرادة الشعبية
الفلس��طينية حي��ن حاول��ت تغيي��ر وضعي��ة المس��جد
األقصى ،وفرض الس��يطرة عليه ،لكنها فش��لت وارتدت
عل��ى أعقابه��ا ،ولك��ن دون أن تتراجع ع��ن مخططاتها،
حي��ث تزاي��دت الموج��ات الت��ي تق��وم به��ا عصاب��ات
المتطرفي��ن وحت��ى الرس��ميون وتح��اول اقتح��ام
المسجد األقصى بصورة يومية.
حي��ن تفش��ل إس��رائيل تتق��دم الوالي��ات المتح��دة،
بالتعوي��ض ،وتقدي��م الحماي��ة والدع��م ،ف��إذا
كان��ت إس��رائيل فش��لت ف��ي معرك��ة البواب��ات
االلكتروني��ة ف��ي المس��جد األقص��ى ،ف��إن
الوالي��ات المتح��دة تب��ادر ل �ـ «منحه��ا»
الق��دس ،وتتنط��ح ب��كل أش��كال االبت��زاز
لتعظي��م تل��ك الهدي��ة م��ن خ�لال إرغ��ام دول
أخرى على نقل سفاراتها إلى القدس.
قب��ل يومي��ن م��رت الذك��رى الواح��دة والخمس��ون
لهزيمة حزيران عام  ،1967تلك الهزيمة التي ش��كلت
نقل��ة نوعي��ة م��ن حي��ث أنه��ا كان��ت المقدم��ة ،لحرب
تش��رين  ،1973كآخ��ر الح��روب العربي��ة اإلس��رائيلية،
وخ��روج الجي��وش النظامية م��ن معادلة الص��راع ،ومن
حيث أنها شكلت البداية للنهوض الوطني الفلسطيني
وتبل��ور الهوي��ة الوطني��ة وتق��دم الفلس��طينيين نح��و
تحمل المسؤولية األولى عن قضيتهم.
وبالنظ��ر لنتائ��ج تل��ك الهزيم��ة ،وبع��د عق��ود م��ن
الص��راع ،وعق��ود م��ن البح��ث ع��ن الحق��وق الوطني��ة،
م��ن خ�لال المفاوض��ات ،يص��ل الفلس��طينيون إل��ى
محصلة تش��ير إلى أن الصراع م��ع االحتالل واألطماع
الصهيوني��ة يع��ود إل��ى بدايات��ه ب��ل يتجاوزه��ا ،ألن
تل��ك األطم��اع ال تق��ف عند حدود احت�لال كل أرض
فلس��طين التاريخي��ة ،ب��ل تتعداه��ا نح��و توس��يع ه��ذه
األطماع لتشمل المحيط العربي القريب والبعيد.

ال تدرك إس��رائيل أن ما تحظى به من نجاح في هذه
المرحل��ة ال يش��كل نهاي��ة التاري��خ ،وأن الوقائ��ع ذاته��ا
الت��ي تجع��ل قادته��ا يش��عرون بالنص��ر ،هي ذاته��ا التي
تؤش��ر إل��ى بداية مرحل��ة التراجع التاريخي للمش��روع
الصهيوني.
ال نقصد أن الحراك الش��عبي الس��لمي المبدع ش��رق
قط��اع غ��زة ،وما تس��ببه الطائ��رات الورقي��ة وغيرها من
اإلبداعات الش��بابية ،على أهمية ذلك ،هو ما يبرر لنا
االس��تنتاج ببداي��ة أف��ول نج��م الصهيوني��ة ،فالمس��ألة
تتج��اوز ذل��ك حتى ل��و أن مثل ه��ذه اإلبداعات تؤكد
عل��ى حقيق��ة أن الش��عب الفلس��طيني ق��ادر عل��ى
خلط األوراق ،وقلب الطاولة على الكل.
األس��اس أن إس��رائيل ربط��ت مصيره��ا
بمصير الواليات المتحدة ،حتى أخذتها
معها إلى عزلة دولية متزايدة ،يضاعف
خطورته��ا السياس��ات الحمق��اء الت��ي
تديره��ا الطغم��ة الصهيوني��ة المتأمرك��ة
في البيت األبيض األميركي.
س��يصحو األميركي��ون يوم �اً لكي يتس��اءلوا بغضب
ع��ن عالق��ات بالده��م م��ع دول العال��م وتجمعات��ه بم��ا
ف��ي ذلك أق��رب الحلفاء التاريخيي��ن ،وأبناء جلدتهم
الرأس��مالية االس��تعمارية ف�لا يج��دوا حت��ى إس��رائيل
التي ستبحث عن حليف آخر يتبناها.
أمي��ركا ترام��ب تتص��رف بحماقة واس��تفزاز ش��ديد،
م��ع األع��داء والحلف��اء ،ب��ل إنه��ا تلح��ق الكثي��ر م��ن
األض��رار االقتصادي��ة بحلفائه��ا األقربي��ن ،ف��إن جاءت
لحظ��ة المواجه��ة مع م��ن تعتبرهم أمي��ركا أعداءها
الحقيقيي��ن ،فإنه��ا ل��ن تتمك��ن م��ن إع��ادة بن��اء الثق��ة
والش��راكات م��ع م��ن س��ايروها ف��ي حروبه��ا الس��ابقة،
دون أن يحصلوا على الحد األدنى من المكافأة.
طالل عوكل

تس

ترامب ليس بالغبي وال األهوج أو المتهوِّر ،وال
الجاهل بالعالم من حوله ،أو من ال يمتلك رؤي ًة
استراتيجي ًة ،كما يحلو للبعض نعته ،وتبسيط
زائد هو توصيف حلفائه له بأنه ذاك الذي يصعب
التنبؤ بخطواته وعودته عنها .هو يعني ما يقول
تعب��ر ع��ن
ألن��ه لي��س بظاه��رة عاب��رة ،وإنم��ا ِّ
ش��ريحة ،ب��ل كتل��ة صم��اء م��ن
األميركيي��ن تع��ادل ثلثه��م،
وه��و عندم��ا يغ� ِّ�رد بعجائب��ه في
يوج��ه رس��ائله له��ؤالء
(تويت��ر) ِّ
أوال قب��ل أمي��ركا ،وألميركا قبل
حلفائها ،ومن بعد لباقي العالم.
ال��ذي يعنين��ا ف��ي ه��ذه العجال��ة ه��و
التط� ُّ�رق إل��ى أث��ر ه��ذه الـ(أمي��ركا أوال) على
عالق��ات الوالي��ات المتح��دة بالعال��م وارتدادات��ه
عليه��ا .مفارق��ة الجموح الجام��ع بين االنكفائية
والعزل��ة ف��ي صورته��ا الحمائي��ة والتش� ُّ�بث
باس��تمرارية الهيمن��ة على قرار واقتص��اد العالم،
بمعن��ى وقف ب��وادر االنحدار االمبراط��وري .لكن
قبل��ه ،ال ب��د م��ن اإلش��ارة إل��ى ثابت��ة أميركي��ة
ربم��ا كان ترام��ب األش��د إخالص��ا له��ا م��ن
أس�لافه ،وه��ي النظ��رة األميركي��ة التلي��دة
لدول��ة الكي��ان الغاص��ب ف��ي فلس��طين باعتبارها

امت��دادا عضوي��ا للوالي��ات المتح��دة ،ال س��يما
وق��د اختلق��ت اس��تيطانيا وعل��ى صورته��ا ،أي
بحلول المستعمرين محل أهل البالد األصليين
وقيامه��ا عل��ى جماجمه��م… ل��ذا أوكل أم��ر
(صفقة القرن) ،أو تصفية القضية الفلسطينية،
لفري��ق من إدارت��ه هو يهودي وصهيون��ي بالكامل
يفسر كون مواقف
يرأسه صهره كوشنر ،كما ِّ
إدارت��ه المتع ّلق��ة نتنياهوي��ة بكامله��ا ،أو كأنم��ا
هو عضو في حزب (إسرائيل بيتنا)!
فيم��ا يتعل��ق باألع��داء ،ه��دد الكوريي��ن
الش��ماليين ،قب��ل انفراج��ة القم��ة
المزمع��ة م��ع زعيمه��ا كي��م إي��ل
أون ،بس�لاحه الن��ووي ،وانس��حب من
االتف��اق الن��ووي اإليران��ي .ووصف��ت
اس��تراتيجية األم��ن القوم��ي األميرك��ي
المعلن��ة الصي��ن وروس��يا بـ(قوتي��ن غريمتي��ن…
تس��عيان للني��ل م��ن نف��وذ وقي��م وث��روة أميركا).
أم��ا بالنس��بة لألصدق��اء والحلف��اء ،فه��و يتعامل
م��ع جارته المكس��يك باس��تعالء ف��ج ،وقلب ظهر
المج��ن لجارت��ه كن��دا ،وعليهم��ا وعل��ى أوروب��ا
فرض ضريبة الـ %25على واردات بالده من الصلب
و %10عل��ى األلمني��وم ،ناهيك ع��ن وصفه لحلف
األطلس��ي ،النات��و ،بالعدي��م الج��دوى والفعالي��ة
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