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افتتاحية اليوم

ٌ
الستقبال عهد التميمي…
َسعورة ِضد ِريال مدريد
حَ م َل ٌة إسرائيل ّي ٌة م
ِ
إ ّنها أب َْشع أنواع اإلرهاب وال ُعنصريّة..
العاص َم��ة اإلس��بان ّية
الس��فارة اإلس��رائيل ّية ف��ي
قام��ت ِق َ
َ
يام��ة ِّ
ِ
مدري��د ول��م ُتق ُع��د ،أل ّن َّ
اش��طة ال ِفلس��طين ّية عه��د التميم��ي الت��ي
الن ِ
�روي
ل��م َت ْب ُل��غ ال �ـ”ً 17
عام��ا” ِم��ن ُع ِ
مره��ا زا َرت ن��ادي ري��ال مدري��د ال َك� ِ
َ
ال��ذي اس� ْ
ُ
ُح ّبي��ه ،وأهداها مُدير
م
و
ّاره
و
ز
كل
ل
�تقب
�
س
ي
�ا
�
م
ل
ث
�تق َبلهاِ ،م
َ
ِ
ِ
ميصا
الالعب
سة
ؤس
الم
في
العالقات
السابق إيميليوا بوترا غوينيو َق ً
ُ
َّ
ِ
والرقم .9
َحمل اسمها َّ
ي ِ
�ف َّ
َص� َ
اش��طة
الس��فير اإلس�
�رائيلي ف��ي مَدري��د داني��ال كوتن��ر و َ
َّ
ّ
الن ِ
الس�لام إ ّنه��ا ُتدا ِف��ع َع��ن
ناض��ل ِم��ن أج� ِ�ل َّ
الش��ابّة عه��د بأ ّنه��ا ال ُت ِ
المتح��دِّث باس��م وزارة الخارج ّية
ال ُعن��ف واإلره��ابَ ،ب ْي َنم��ا ذهب ُ
اإلس��رائيل ّية عمانوئي��ل يخش��ون أب َع��د م��ن ذل��ك عندم��ا
خزي” أل ّنها
وَ
َصف استقبال نا ِدي ريال مدريد لها ب ُ
ـ”الم ِ
في َن َظ ِره “إرهاب ّية” َت ُحض على ال َكراهية وال ُعنف.
ِّاته��ام فت��اة فلس��طين ّية ،م��ا زا َل��ت ِطفل��ة ف��ي َن َظ��ر
�رائيليا ي ْ
َق ُتل
ال َكثيرين ،باإلرهاب أل ّنها َتحدَّت ُجنديًّا إس� ًّ
الح ّي ،ه��و َذروَة اإلرهاب ،ووصف
بالرصاص َ
جيش��ه األب ِْري��اء َّ
�رائيلي اس��تقبال ِري��ال مدري��د له��ا بأ ّن��ه “م ْ
ُخ ٍز”
المتح��دِّث اإلس�
ُ
ّ
الخار َج��ة َع��ن ُكل
�ة
�
ي
االبتزاز
ة
ي
�رائيل
�
س
اإل
�ة
�
ي
العقل
�ن
�
ع
�ف
�
ش
َي ْك
َ
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
األعراف األخالق ّية واإلنسان ّية.
اإلرهاب��ي ه��و ال��ذي اعتقل الفت��اة التميمي وأُمّها ،وقتل ش��قيقها،
وه��ي ِّ
الطف َلة
وال َعدي��د م��ن أبن��ا ِء ُعمومَته��اَّ ،
وزج ِبه��ا خل��ف ال ُقضبان ِ
القاص��ر ،بينم��ا َّ
الصهاينة
والمس��توطنين َّ
يتمت��ع ال َق َتلة ِم��ن ُ
الجنود ُ
ِ
َ
َ
َ
ِّ
واب ٍط أو ُحدود.
ض
أي
ن
ُو
د
تل
ق
ال
أعمال
لون
ُواص
ي
و
ّة،
ي
ر
بالح
ُ
ِ
ِ
الجن��ود اإلس��رائيليين اإلرهابيي��ن س��بعة
باألم��س فق��طَ ،ق َت��ل ُ
ُتظاهرين ِسلميين في ِقطاع غ ّزة بينهم ِطفالن ،لير َت ِفع عدد ُشهَداء
م ِ
مس��يرات ال َع��ودة إل��ى أك َثر ِمن َ 170ش��هيدًا وأك َثر ِمن خمس��ة آالف
مُصاب ،م َ
ُعظمهم َف َقدوا أطرافهم ِمن ج ّراء اس��تخدام اإلس��رائيليين
َ
ُّ
َ
عصي على
ت
�
َس
ي
اإلصابة،
كان
م
في
ك
هت
ت
إلى
ِّي
ُؤد
ي
�ا
�
م
ر
ُح
صاص��ا م َ َّ ً
َر ً
ْ ِ
َ ِ
ِّ
الج إال ال َب ْتر.
أي ِع ٍ
ً
أطفال ُ
المراهقة يتحوّلون إلى
َتخ ّيل��وا
وش � ّبا ًنا وفتيات في ُعم��ر ُ
الرعاي��ة
َج��دون ال ِع�لاج أو ِّ
ُمق َعدي��ن يس��يرون عل��ى ال َعكاكي��ز ،وال ي ِ
الطب ّي��ة ،وال ح ّت��ى َّ
المتها ِل َك��ة
م
�ي
�
ف
المعيش � ّية
َ
نازله��م ُ
التس��هيالت َ
ِ
الخاص��ة والتأهي��ل الحيات� ّ�ي الالزم.
تواضع��ة ِمث��ل المراحي��ض
ّ
ُ
الم ِ

كناش� َ�طة سياس � ّية،
�تقبل عهد التميمي
ِ
ن��ادي ري��ال مدري��د لم َيس� ِ
وإن كا َن ه��ذا م��ن ح ّقه��ا ،وإ ّنم��ا كش��ابّة ُت َم ِّث��ل أطف��ال ِفلس��طين
َّ
الس�لام
الذي��ن يعيش��ون َتح��ت احت�لال ظا ِل��م،
ويتطلع��ون إل��ى َّ
والحي��اة ال َكريم��ة ِمثل ُ
ُح ّبون هذا َّ
النادي
ي
و
العالم،
كل أقرا ِنهم في
ِ
وي َ
خاص ًة
�
س
م
ن
ُش� ّ�جعونه ِلما قدّمه ِم
ُ
�اعدات رياض ّي ٍة وإنس��ان ّي ٍة َلهُمَّ ،
ٍ
ف��ي ِّ
المذك��ور ل��م
المح َت َّلي��ن .الن��ادي اإلس��باني َ
الض َّف � ِة وال ِقط��اع ُ
يَرت ِك��ب أي خط��أَ ،ب��ل َم��ن َ
بألفاظ
أخطأوا ُه��م الذين تطاولوا علي��ه
ٍ
ناب َي��ة دُو َن ِّ
مام��ة س�لام،
أي ُمب� ِّ�رر ،فالش��ابّة التميم��ي َح َ
وتوصيف� ٍ
�ات ِ
وه��ؤالء الذي��ن تطاول��وا عليه��اَّ ،
والن��ادي ال��ذي اس��تق َب َلها ،أي��ادي
ُحكومتهم وجيش��هم ُم َّ
ُم ِّثلون دول ًة ُم َّ
حتلة َترت ِكب
لطخ ٌة بالدِّماء ،وي َ
جرا ِئ��م الح��رب ،و َت ُ
دخ��ل التاري��خ ب َق ْت ِله��ا أك َب��ر ع��دد ُممك��ن ِم��ن
َ
َ
َ
األطفال ِّ
أرض ِهم و َثروا ِتهم،
هب
ن
ب
كتف
ت
م
ل
ف
األبرياء،
�اء
والنس�
ِ ِ
ِ
وم ْسح هويّتهم.
وأقدَمت على َقت ِل ِهم َ
والمس��لمين ي َ
ُش� ِّ�جعون
عش��رات الماليي��ن من ال َعرب ُ
ن��ادي ِري��ال مدري��د ألدا ِئ��ه الك� ّ
�روي الرائ��ع ،ومَوا ِقف��ه
َجم��ة غي��ر
المش� ِّ�رفة ،و َبع��د َه��ذ ِه اله َ
اإلنس��ان ّية ُ
المس��ؤولة ،والالأخالق ّي��ة الت��ي يتع� َّ�رض له��ا م��ن ِق َب��ل
َ
ومح ّبت��ه في
مس��ؤولين إس��رائيليين ،وس�
َ
�تتضاعف ش��عب ّيته َ
والجدُد.
الماليين الحال ّيين ُ
لوب َ
ُق ِ
عهد التميمي ليس��ت حال ًة َفرد ّي ًة ،وإ ّنما ش��ابّة ُت َم ِّثل آالف األس��رى
ُس� َ�مح ألهاليه��م وأبنا ِئه��م وزوجا ِته��م وآبا ِئه��م
خل��ف ال ُقضب��ان ،ل��م ي ْ
أحيان كثيرة.
في
وأُمّها ِتهم من زيار ِتهم
ٍ
والمسؤولين ُّ
الشجعان
نقولها ُشك ًرا ِمن ال َقلب لنادي ريال مدريد َ
في��ه الذي��ن انح��ازوا إل��ى اإلنس��ان ّية و َقضاياه��ا العا ِدل��ةُ ،م َت ِّ
حلي��ن
الرياض��ة وال َعدال��ة ،عندما اس��تق َبلوا َهذ ِه ِّ
َ
الطفلة الش��ابّة
بأه��م ِق َي��م ِّ
وحنا ِنه��م ،دُو َن أن يهت ّم��وا بالهَجم � ِة اإلرهاب ّي��ة
بمح ّبته��م َ
وأحاطوه��ا َ
بأس ِره.
ُمارسها ُعتاة اإلرهاب وال َقتل وال ُعنصريّة في العا َلم ْ
التي ي ِ
عهد التميمي ُت َم ِّثل ش��ع ًبا َّ
المعاهدات
للس�لام ،والت َزم ب ُكل ُ
يتطلع َّ
ُم ِّثلي��ه ْ
ألك َث��ر ِمن ُربع ق��رن ِمن أجل
وال َق��رارات الدول ّي��ة ،و َتف��اوَض م َ
الوص��ول إلي��هُ ،
كمكاف��أة ل ُه��م ه��و اإلره��اب،
وكل م��ا حصل��وا علي��ه ُ
وال َقت��ل ،واالس��تيطان ،وقان��ون ُعنص� ّ
أبس��ط ُحقو ِقه��م في
�ري ُيص��ادر َ
أرض ِهم.
المئة ِمن ِ
دَول ٍة مُس َت ِق َّل ٍة ،على أ َقل ِمن ثمانين في ِ
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أثر العقوبات  ..االستفادة من تناقضات الغرب
ثم��ة راب��ط بي��ن ع��ودة ال��دول النامي��ة
ّ
للتب��ادل بالعم�لات الوطنية بد ً
ال م��ن الدوالر
األميرك��ي والخط��وات الت��ي س��تقدم عليه��ا
أوروب��ا تفادي �اً لتأثي��ر العقوب��ات األميركي��ة
عل��ى إي��ران ،ف��ي ش��ركاتها العامل��ة هن��اك.
اآللي��ة الت��ي اقترحته��ا مفوض��ة السياس��ة
الخارجي��ة واألم��ن ف��ي االتح��اد األوروب��ي
فيديري��كا موغيرين��ي ،إلنش��اء نظ��ام للتب��ادل
م��ع طه��ران ،ال تجعل منها بالض��رورة امتداداً
لخط��وات ال��دول النامي��ة ،إذ بخ�لاف أوروب��ا،
ثم��ة اس��تراتيجية ش��املة هن��اك لل��ر ّد عل��ى
ّ
نظ��ام العقوب��ات األميرك��ي بنظ��ام مض��ادّ،
أو بخط��وات ِّ
تقل��ل م��ن االعتماد عل��ى الدوالر
معني
كعمل��ة أس��اس .االتحاد األوروب��ي غير ّ
بخ��وض مواجه��ة تجاري��ة ش��املة ومفتوح��ة
م��ع الواليات المتحدة ،وينحصر اهتمامه في
الحفاظ على مصالح شركاته التي استفادت
م��ن رف��ع العقوبات عن إي��ران بموجب االتفاق
حص��ة كبي��رة م��ن
الن��ووي لالس��تحواذ عل��ى ّ
االس��تثمارات ف��ي الس��وق اإليراني��ة .النزاعات
األخ��رى م��ع اإلدارة األميركي��ة ،س��واء ف��ي
التج��ارة أو ف��ي األم��ن ،ال ترق��ى إل��ى حج��م
التهديد الذي تم ّثله العقوبات على المصالح
األوروبي��ة ،حي��ث يب��دو أن الش��راكة مع إيران
عل��ى خلفي��ة االتف��اق الن��ووي تم ّث��ل مدخ� ً
لا
الس��تعادة ج��زء م��ن التراك��م ال��ذي فقدت��ه
أوروبا لمصلحة الصين والواليات المتحدة.
ُ
التقاط��ع م��ع ال��دول النامي��ة االس��تماتة
ف��ي الدفاع ع��ن هذه المصالح ه��ي التي تضع
االتح��اد األوروب��ي ف��ي مواجه��ة جزئي��ة م��ع
تقرب��ه أحياناً
الوالي��ات المتح��دة ،وه��ي الت��ي ِّ
من االس��تراتيجية التي ت ّتبعها الدول النامية
الخاصة بترامب.
لمجابهة سياس��ة العقوبات
ّ
لي��س ثم��ة تماث��ل ف��ي حج��م الض��رر بي��ن
الطرفين ،حيث تحتفظ أوروبا بخالف الدول
النامي��ة بموق��ع الحلي��ف للوالي��ات المتحدة،
وهذا يسمح لها ُّ
بتجنب اآلثار البعيدة المدى
لسياس��ة العقوب��ات ،وبالتال��ي ال ُتضط � ّر إل��ى
البح��ث باس��تمرار ع��ن بدائ��ل كم��ا تفع��ل
معظ��م ال��دول الت��ي تتع � ّرض لعقوب��ات م��ن
واش��نطن .به��ذا المعنى ،هي ليس��ت في موقع
الحكومات التي ُتمنع من الوصول إلى أسواق
الم��ال لتأمين احتياجاتها األساس��ية ،ولكنها
م��ن موق��ع الش��راكة ف��ي الدفاع ع��ن االتفاق
النووي تس��تطيع عبر االمتيازات المعطاة لها
رأس��مالياً توفي��ر أدوات تس��اعد ال��دول النامية

عل��ى الدف��ع باس��تراتيجيتها البديل��ة قدم �اً.
�اص بإنش��اء نظ��ام للمقايض��ة
االقت��راح الخ� ّ
م��ع إي��ران ال يحافظ فقط عل��ى بنية االتفاق
الن��ووي بع��د انس��حاب الوالي��ات المتح��دة
من��ه أو عل��ى مصال��ح الش��ركات األوروبي��ة
فحس��ب ،بل يدعم أيضاً سياس��ة البدائل التي
تقترحها الدول الناش��ئة عب��ر الح ّد من تأثير
العقوب��ات ،وبالتالي عدم الركون إلى الدوالر
كمرجعية في التبادالت النفطية.
تحدّيات قيادة الصين للتنمية
اضعاف العملة األميركية في سوق ناشئة
كالس��وق اإليراني��ة يس��مح بصع��ود عم�لات
أخ��رى ب��د ً
�جع مزيداً م��ن الدول
ال منه��ا ،ويش� ّ
الخاضع��ة لعقوب��ات عل��ى االنخ��راط ،لي��س
بالض��رورة ف��ي نظ��م مقايض��ة مث��ل «النموذج
اإليراني» ،ولكن على ّ
األقل في أطر مالية لها
ق��درة على تج��اوز نظام العقوب��ات األميركي
والح � ّد م��ن تأثي��ره بسياس��ات التراك��م ف��ي
ال��دول النامي��ة .ال��دور الصين��ي هن��ا أساس��ي،
ّ
ألن الصين هي الدولة الناش��ئة الوحيدة التي
ال تس��تطيع الوالي��ات المتح��دة الح ّد من
وصوله��ا إل��ى األس��واق الدولي��ة ،ليس
فق��ط بس��بب حج��م اقتصاده��ا
الكبي��ر أو قدرته��ا عل��ى إغ��راق
العال��م بالمنتج��ات والبضائع ،بل
بس��بب ارتب��اط االقتص��اد األميرك��ي
به��ا عب��ر أدوات مالي��ة مث��ل أذون الخزان��ة
وس��واها .ال تمل��ك ّ
أي دول ناش��ئة أخ��رى
ه��ذا الق��در م��ن التأثي��ر ف��ي عملي��ة التراكم
داخ��ل الوالي��ات المتح��دة ،ولذل��ك تعتب��ر
الدول��ة الوحي��دة الت��ي تعج��ز أمي��ركا ع��ن
تقييده��ا بنظ��ام العقوب��ات .ويب��دو ّ
أن ترام��ب
ق��د وج��د ح� ً
لا له��ذه المعضل��ة عب��ر اعتم��اد
سياس��ة الح��رب التجاري��ة معه��ا ،عل��ى اعتبار
أن��ه يس��تحيل منعها م��ن الوصول إلى أس��واق
الم��ال بس��بب حج��م التداخل بي��ن اقتصادها
واالقتص��ادات الرأس��مالية األخ��رى .ه��ذه
المي��زة اس��تفادت منه��ا الصي��ن ف��ي مس��عاها
لتنوي��ع مس��ارات التنمي��ة ،فأع��ادت بفض��ل
التراك��م الكبي��ر الذي ح ّققت��ه على الصعيد
االقتص��ادي إحي��اء مش��روع «طري��ق الحرير»
بعد توس��يعه ليض � ّم تحت المس� ّ�مى الجديد:
«ح��زام واح��د  -طري��ق واح��د» كت ً
ال آس��يوية
جدي��دة ،ولينش��ئ له��ذا الغ��رض بن� ً�ى تحتي��ة
كبي��رة تكون بمثاب��ة تأهيل للطري��ق القديم
ال��ذي كان يرب��ط تجاري �اً بي��ن آس��يا وأوروبا.

تصاع��د سياس��ة العقوبات
المش��روع ب��دأ قب��ل
ُ
ومج��يء إدارة ترام��ب بأجن��دة لخ��وض حروب
تجاري��ة عل��ى جبه��ات متع �دّدة ،ولذل��ك تبدو
فلس��فته االقتصادي��ة قديم��ة بع��ض الش��يء
نظ��راً الفتقاده��ا إل��ى نظري��ة واضح��ة ف��ي
مجابه��ة الحمائي��ة التجاري��ة ،واعتماده��ا
المطل��ق ف��ي المقاب��ل عل��ى التح �وّالت الت��ي
أحدثتها العولمة في بنية النظام االقتصادي
الدول��ي .لك��ن يبدو أن الصين ق��د بدأت تدرك
 بس��بب تصاع��د النزع��ة الحمائية وانحس��ارم � ّد العولمة  -حجم التحدّيات التي تواجهها
مش��اريع كه��ذه ،وم��دى اتس��اقها م��ن عدم��ه
م��ع األط��ر اإلقليمية الجديدة الت��ي يتط ّلبها
خوض مواجهة كبيرة ومفتوحة مع سياس��ة
العقوبات التي يقودها ترامب.
خاتمة
االنخ��راط الكبير الذي قادته بكين س��ابقاً
ف��ي أط��ر العولم��ة ل��م يتراف��ق م��ع اقتراح��ات
للح ّد من االعتماد عليها حين تتغ ّير سياس��ة
أقط��اب رأس��ماليين آخري��ن ،ويب��دأ التفكي��ر
على صعيد العالم في إيجاد أطر تكون بديلة
منه��ا أو تح � ّد م��ن االعتماد عليه��ا كوجهة
التوج��ه إل��ى أوروب��ا
وحي��دة للتراك��م.
ُّ
ب��د ً
ال م��ن الوالي��ات المتح��دة يب��دو
خياراً مناس��باً ،لكنه خيار جزئي،
ّ
ألن الخ�لاف بي��ن الطرفي��ن
حول االتفاق النووي ال يؤ ّثر
بالق��در نفس��ه بش��راكتهما
ف��ي مل ّف��ات أخ��رى أساس��ية.
وك��ون التناق��ض بينهم��ا محص��وراً
ف��ي المل ّفات التجارية ،يعني أنه خالف يمكن
احت��واؤه عل��ى قاع��دة التناف��س بي��ن أط��راف
ش��ريكة تجاري �اً ف��ي عملية التراك��م ،ومعنية
جيوسياس��ياً ُّ
بتركزه��ا غرب �اً ،مع م��ا يتط ّلبه
ذل��ك م��ن توس��يع رقع��ة االنتش��ار العس��كري
يفس��ر حالياً
الغرب��ي ش��رقاً وجنوب �اً .وه��ذا ما ّ
زي��ادة ح �دّة التوتر العس��كري ف��ي بحر الصين
الجنوب��ي ،بالتزام��ن م��ع تصاع��د الح��رب
التجاري��ة بي��ن الصي��ن والوالي��ات المتح��دة،
حي��ث تب��دو المواجه��ة ّ
مرش��حة للتصعي��د،
وحيث يتراجع االستقطاب داخل الغرب حول
النزاع��ات التجاري��ة بي��ن أقطاب��ه لمصلح��ة
وح��دة عضوي��ة ف��ي المصال��ح االس��تراتيجية
ض � ّد بكي��ن ودول الجنوب الخاضع��ة لعقوبات
عموماً.
ورد كاسوحة

كيف يفكر العدو؟

تصاعد معركة تعيني قائد جيش االحتالل بني نتنياهو وليبرمان

يف

عار

م

طف��ت عل��ى الس��طح خ�لال األي��ام األخي��رة ،خالف��ات واضح��ة
متصاع��دة بي��ن وزي��ر الح��رب اإلس��رائيلي أفيغ��دور ليبرم��ان ورئي��س
الوزراء اإلس��رائيلي بنيامين نتنياه��و ،حول اختيار رئيس هيئة أركان
الجيش الجديد.
وكش��فت صحيف��ة «معاري��ف» العبري��ة ،ف��ي تقري��ر له��ا أع��ده
الصحفي اإلس��رائيلي المعروف بن كاسبيت ،أن «الخالفات الدرامية
بي��ن ليبرم��ان ونتنياهو تق��ف خلف تأجل تعيين رئي��س هيئة األركان
الجديد رقم  ،22بدال من الرئيس الحالي غادي أيزنكوت”.
وأوضح��ت الصحيف��ة أن رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي
يري��د تعيي��ن الميج��ر جن��رال إي��ال زامي��ر ،أم��ا وزي��ر
حرب��ه ليبرم��ان فم��ا زال يناق��ش اختي��ار واح��د م��ن
بي��ن مرش��حين اثنين ،هم��ا الجنرال أفيف كوش��افي
والجنرال نيتسان ألون.
وفي رده على سؤال للخبير األمني اإلسرائيلي في صحيفة
«معاري��ف» يوس��ي ميلمان األربعاء الماضي بش��أن اختيار رئيس
األركان الجديد ،قال نتنياهو« :إننا لم نقرر بعد من سيكون رئيس
هيئة األركان المقبل”.
ف��ي حي��ن قال ليبرمان ،في مقابلة م��ع صحيفة «يديعوت أحرنوت»
العبرية« :قررت من الذي سأوصي به لهذا المنصب» ،وهنا يظهر وفق
«معاريف» الخالف بين ليبرمان ونتنياهو.
وأضاف��ت« :هن��اك مجموع��ة كبي��رة م��ن الدم��اء الفاس��دة والمي��اه
الموحل��ة الت��ي ترف��ض الذوب��ان ،وف��ي ه��ذه اللحظ��ة ،م��ا يؤخ��ر تعيين
رئيس هيئة األركان أن نتنياهو لديه مرشحه الخاص لهذا المنصب،
وهو أمر ال يوصي به وزير الدفاع”.
وأك��دت «معاري��ف» أن «نتنياه��و وزوجت��ه س��ارة يريدان الل��واء إيال

زامي��ر؛ ال��ذي خدم حتى وقت قريب كقائد للقي��ادة الجنوبية ،واألهم
من ذلك أنه شغل سابقا منصب السكرتير العسكري لنتنياهو وهو ما
يعكس بش��كل واضح مدى تأثير تدخل س��ارة نتنياهو في تعيين رئيس
هيئة األركان الجديد”.
وح��ول اس��تبعاد إمكانية تن��ازل ليبرمان لنتنياه��و ،قالت الصحيفة:
«أي ش��خص يع��رف ليبرم��ان يع��رف أن كل ش��يء ممك��ن مع��ه ،ربم��ا
يضطر إلى المقامرة» ،مرجحة أن يفرض ليبرمان اختياره و»يعين في
النهاية الجنرال نيتس��ان ألون» ،الذي س��بق وأن كلفه ليبرمان بملف
إيران «عقب نجاحه في رئاسة فرع العمليات بالجيش اإلسرائيلي”.
واألمر األهم وفق الصحيفة ،أن «ليبرمان يبحث عن التغيير ،ويريد
روحا جديدة ،كما أنه يرى في نيتس��ان ألون وإيال زامير اس��تمرارا
للواق��ع الحال��ي ال��ذي تبل��ور ف��ي هيئ��ة األركان العام��ة خ�لال
السنوات األخيرة”.
واعتب��رت أن «أل��ون وزامي��ر يمث�لان ال��روح الجدي��دة
والجي��ل الجدي��د» ،مؤك��دة أن «مواجه��ة درامي��ة بي��ن
نتنياهو وليبرمان بدأت اآلن حول هذه المسألة الحرجة ،ومن
الصعب الرهان كيف ستنتهي”.
وذك��رت أن هن��اك «مقام��رة واح��دة مؤك��دة ،وهي أن��ه ال توجد قوة
ف��ي العالم س��تقنع ليبرمان باالستس�لام لنتنياه��و» ،منوهة أن «هوس
نتنياه��و ف��ي القضايا األمني��ة يزداد؛ إال إذا عين رئي��س هيئة األركان
الجيد ،وعندها ستكون نهاية سلطة ليبرمان”.
وختم��ت بالق��ول ان��ه ل��ن يح��دث طالم��ا أن وزي��ر الح��رب ليبرم��ان،
«موضح��ة أن هن��اك خيارا ثالثا في حال تصاعد الخالف بين نتنياهو
وليبرم��ان ،ب��أن يت��م تمديد فت��رة والية رئي��س هيئ��ة األركان الحالي؛
وهنا من الممكن؟ نعم ،ومن المعقول؟ ال».

عين على الصحافة االجنبية

كوريا الشمالية لن تتخلى عن سالحها النووي دون ضمانات

دبن
اإلن

نش��رت اإلندبندن��ت تقري��را لمراس��لها ف��ي
واش��نطن أن��درو بانكوم��ب بعن��وان “كوري��ا
الش��مالية لن تتخلى عن سالحها النووي دون
ضمانات”.
تق��ول الجري��دة إن وزي��ر الخارجي��ة الكوري
الش��مالي أك��د ف��ي تصريح��ات أم��ام األم��م
المتح��دة أن ب�لاده اليمكنه��ا ان تق��دم عل��ى
التخل��ي ع��ن س�لاحها الن��ووي دون الحص��ول
عل��ى ضمان��ات م��ن الوالي��ات المتح��دة ودون
خطوات لبناء الثقة بين الجانبين.
وتضي��ف الجري��دة أن المس��ؤول الك��وري
الش��مالي أوض��ح أن ب�لاده قدم��ت ضمان��ات

لواش��نطن عل��ى ع��دم قيامه��ا بنش��ر الس�لاح
الن��ووي أو تكنولوجي��ا تصنيعه عالوة
عل��ى وق��ف التج��ارب الصاروخي��ة
والنووي��ة وتفكي��ك بع��ض
مواق��ع التج��ارب لكنه��ا ل��ن
تحص��ل عل��ى أي ش��يء بالمقاب��ل
م��ن الوالي��ات المتح��دة .وتش��ير
الجري��دة إل��ى أن اتفاق��ا مبدئي��ا ت��م بي��ن
الزعي��م الك��وري الش��مالي كي��م جون��غ اون
والرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب قب��ل نحو
اربع��ة أش��هر ف��ي س��نغافورة يقض��ي ب��أن تلتزم
كوري��ا الش��مالية بن��زع الس�لاح الن��ووي م��ن

ش��به الجزيرة الكورية مقابل التزام واش��نطن
بتقدي��م ضمانات أمنية لبيونغ يانغ .وتضيف
الجري��دة أن بيون��غ يان��غ ترغ��ب ف��ي إنه��اء
الح��رب الكوري��ة التي اس��تمرت بين عامي
 1950و  1953ثم التزمت وقف إلطالق
الن��ار بش��كل مؤقت وحت��ى اليوم لم
تنته الحرب بش��كل رسمي لذالم
تس��عى كوريا الشمالية لتوقيع
معاه��دة م��ع جارته��ا الجنوبي��ة
وحليفه��ا األمريك��ي إلنه��اء الح��رب
بش��كل كام��ل لك��ن واش��نطن تصر عل��ى قيام
بيونغ يانغ بالتخلي عن سالحها النووي اوال.

دنت

من��ذ مج��يء اإلدارة األميركي��ة الجمهوري��ة بقي��ادة الرئي��س
دونال��د ترام��ب لم تتوقف ع��ن تقديم الصورة المغاي��رة والمواربة
التي سلكتها السياسة األميركية في عهد اإلدارات الديمقراطية
والجمهوري��ة الس��ابقة ،ول��م يق��ف األم��ر عن��د ح��د اإلص��رار على
إخ��راج الدبلوماس��ية األميركية ع��ن س��ياقها البروتوكولي ،بل
آخ��ذة ف��ي الذه��اب بعيدًا ،س��واء بمعاداة دول العال��م ومن ضمنها
الدول الكبرى التي ترى أنها منافس اقتصادي وعسكري وسياسي
للوالي��ات المتح��دة ،أو بالمجاه��رة المطلق��ة وغي��ر المس��بوقة
بالمواق��ف األميركي��ة تجاه كي��ان االحتالل اإلس��رائيلي وضد
القضية الفلسطينية ،والعمل م ًعا على تصفية هذه القضية.
ه��ذا المس��تجد األميرك��ي ج��اء ليعلن الط�لاق البائ��ن ـ كما
يب��دو ـ للنه��ج األوبام��ي ـ رغ��م ع��دم نزاهت��ه ـ المه��ادن ف��ي الظاهر،
وما س��بقه ،تحت ش��عار “أميركا ً
أول” الذي أعلنه الرئيس ترامب
أثن��اء حملت��ه االنتخابي��ة ،لك��ن م��ن الواض��ح أن هذا الش��عار ليس
مقتص ًرا على الواليات المتحدة ذاتها ،وإنما يتعدى ليشمل كيان
االحت�لال اإلس��رائيلي بحك��م ال��زواج الكاثوليك��ي القائ��م بينهم��ا،
حي��ث م��دار السياس��ة األميركي��ة الراهن��ة يمض��ي باتج��اه خدمة
المصال��ح الوحي��دة فقط للوالي��ات المتحدة وللكيان اإلس��رائيلي
المحت��ل ،فس��لب ق��درات دول المنطقة وابتزازه��ا ،وتهديدها ودعم
الجماع��ات الراديكالية والمتطرفة واإلرهابية فيها يحقق مصالح
الطرفي��ن (أميركا وكيان االحتالل اإلس��رائيلي ً
أول) وكذلك
الح��ال م��ع مع��اداة باق��ي دول العال��م وعل��ى رأس��ها الصين وروس��يا
االتحادية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
لذلك ،لم تخرج العربدة اإلسرائيلية اليوم عن هذا
الس��ياق ،أي س��ياق (كي��ان االحت�لال اإلس��رائيلي
ً
أول) بتصفي��ة القضي��ة الفلس��طينية ،وش��ل
ق��درات دول المنطق��ة ،وتفكيكه��ا وتقس��يمها
وتدمير مقدراتها ،حيث تمضي دبلوماس��ية التآمر
والع��داء ،وآل��ة الع��دوان ف��ي تقطي��ع الجس��د العرب��ي
تزام ًنا مع التنفيذ المتدحرج لما يسمى “صفقة القرن”.
ي��رى كل م��ن الصهي��و ـ أميرك��ي أن مش��روعاتهما
االس��تعمارية واالحتاللي��ة ف��ي المنطق��ة تس��ير وف��ق المخط��ط
بعنوانها الكبير “الربيع العربي ودعم ثوراته” القائد إلى اإلنجاز
الم��راد لله��دف األكبر وه��و التخلص النهائي م��ن ملف الصراع
العربي ـ اإلسرائيلي ،وتبعاته المرهقة في نظر كل منهما.
الالف��ت أن الصهي��و ـ أميرك��ي نجح��ا م ًع��ا ف��ي صناع��ة أكثر
من عدو دفعة واحدة (اإلرهاب التكفيري والجمهورية اإلسالمية
ومالي��ا
اقتصادي��ا
اإليراني��ة) إلش��غال دول المنطق��ة ،وإنهاكه��ا
ًّ
ًّ
حت��ى ال تق��وم له��ا قائم��ة .ولي��س مبالغ��ة ،فهم��ا يحص��دان اليوم
إنت��اج صناعتهم��ا ،عب��ر الزع��م بمحاربتهم��ا اإلره��اب التكفي��ري
ف��ي س��وريا والع��راق وليبيا واليم��ن وغيرها ،وحماي��ة العربان من
الخط��ر اإليران��ي .والالف��ت أكثر هو أنه مطلوب م��ن العربان أن
ِّ
يوقع��وا عل��ى صك��وك بيض��اء يتعهدون فيه��ا بفتح خزائ��ن أموال
ش��عوبهم ،ويتكفل��وا بض��خ األم��وال لتأمي��ن االبت��زاز الصهي��و ـ
أميرك��ي والتغطي��ة على النهب المكش��وف ،وفي المقابل ممنوع
عليه��م أن يعمل��وا على رفع أس��عار النفط ،وتحس��ين دخلهم ،وإال
فالعص��ا الغليظ��ة تهتز توش��ك أن تقع على رؤوس��هم؛ إن��ه ابتزاز
وأي ابتزاز؟ أليس الهدف من كل ذلك هو إرجاع دول المنطقة
إل��ى العص��ور الوس��طى ،وتحوي��ل مظاه��ر التنمي��ة إل��ى أط�لال،
وإع��ادة الع��رب إل��ى عص��ر الخيم��ة والناق��ة والش��اة والخ��روف؟
وم��ن المس��تفيد م��ن كل ذلك؟ ألي��س أعداء الع��رب والمنطقة
وحده��م؟ وحي��ن تصب��ح لقم��ة العي��ش لش��عوب المنطق��ة بي��د
الصهي��و ـ أميرك��ي ،ه��ل س��يكون هن��اك كرام��ة وأرض وعرض؟
ألي��س كل��ه س��يصبح رهين��ة وثمن��ه الحص��ول على فت��ات موائد
الصهيو ـ أميركي؟

ال نخاط��ب الضمائ��ر والعق��ول ،وال نحف��ز الوع��ي العرب��ي
ليستيقظ ويرتقي إلى مستوى الحدث ،وال نكتب عن ذلك ،وعن
كل ما يشغل همومنا ومصيرنا وقضايانا من وحي الخيالً ،
أمل
ف��ي تحقي��ق أحالمن��ا ،وما يعتمل داخل أنفس��نا م��ن أوجاع وآالم،
وطموح��ات وآم��ال ،وإنما ما نكتبه يس��تند إلى واق��ع مرير ومروع،
ولألس��ف الش��ديد نصوغ فيه مف��ردات هالكنا ودمار مس��تقبلنا،
وقد س��لمنا أعداءنا ـ طائعين ومكرهين ـ الرس��ن ووضعنا أعناقنا
على مقاصلهم الممدودة بطول المنطقة وعرضها.
إن م��ا تابعن��اه عل��ى منب��ر الجمعي��ة العام��ة لألم��م المتح��دة
لمثي��ر لألس��ى ،وامته��ان للكرام��ة واغتص��اب للحق��وق ،م��ن قب��ل
ق��ادة ل��م يتورعوا عن ممارس��ة تس��ولهم ولصوصيته��م وابتزازهم،
ُم ْش� ِ�ه ِرين س��يوفهم ،مبدي��ن اس��تعدادهم لح��ز رق��اب ع��رب إن
خرج��وا ع��ن طوعه��م ،وتم��ردوا على م��ا يأم��ره به أس��يادهم .فقد
ب��دت النزعة الش��عبوية في أقبح صورها ،وأق��ذر كلماتها ،تعكس
اإلرادة األكي��دة لتحوي��ل العال��م إل��ى إقطاعي��ات ،تهيم��ن علي��ه
اللصوصية واالبتزاز ،والخنوع واالرتزاق واالستعباد ،وتعمل على
طي ما يحاول العقالء والرش��داء فرش��ه من قيم تعددية ومساواة
وعالقات مرتكزة على مبادئ االحترام وتبادل المصالح والمنافع،
وإعط��اء الش��رعية الدولي��ة مكانته��ا ،واحت��رام القان��ون الدول��ي،
لذل��ك ل��م تكن قهقهات الس��خرية التي ضجت بها قبة الجمعية
العام��ة لألم��م المتح��دة إال تعبي ًرا عن وجع وأس��ى ،واس��تحضا ًرا
لمس��تقبل عالمي يقوده لصوص وقطاع طرق نحو االنس�لاخ من
جميع قيمه ،إيذا ًنا بغروب شمس ما أعلنه سلف هؤالء اللصوص
وقطاع الطرق كـ”النظام العالمي الجديد والعولمة”.
ل��م يخ��رج ع��ن الس��ياق الق��رار األميرك��ي بس��حب منظومات
صواريخ الباتريوت من بعض دول الخليج الفارسي وربما دول
عربي��ة أخ��رى ً
أيضا ،فالقرار هو وجه آخ��ر لوجوه االبتزاز؛
أي عل��ى ه��ذه ال��دول أن تدف��ع بس��خاء أكث��ر وتعق��د
صفق��ات تس��لح أكب��ر إن أرادت حمايته��ا ،وم��ن بين
ذلك ربما تغيير المنظومة الصاروخية (الباتريوت)
واإلتي��ان بمنظوم��ة (ث��اد) األكث��ر تط��و ًرا ،وه��و م��ا
يستلزم مضاعفة األجرة للحامي األميركي .لكن السؤال
الذي يطرح نفسه هنا :هل هذه الدول لها أعداء حقيقيون؟ ومن
هم هؤالء األعداء غير كيان االحتالل اإلسرائيلي؟ ثم أال يعني
هذا أن هذه الدول بهكذا ابتزاز يصورها الحامي األميركي بأنها
دول ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسها ،بل حتى غير قادرة
عل��ى من��ع ذبابة م��ن أن تحط على وجهها؟ أولي��س هذا التصوير
االبت��زازي في��ه إهان��ة له��ذه ال��دول وش��عوبها وقواته��ا؟ أال ي��درك
ه��ؤالء الذي��ن وق��ع عليه��م االبت��زاز أن الس�لاح األميركي أصبح
ف��ي حال��ة انكش��اف فاعلي��ة وقيم��ة عملي��ة أم��ام الس�لاح الروس��ي
األكث��ر فاعلي��ة وتطو ًرا؟ أال يعي هؤالء أن العقوبات االقتصادية
األميركي��ة عل��ى ال��دول التي اقتنعت بحقيقة الس�لاح الروس��ي
وعزم��ت عل��ى اقتنائ��ه هي (أي العقوبات) بقدر ما تكش��ف تواضع
الفاعلي��ة للس�لاح األميرك��ي (عل��ى األق��ل المب��اع له��ذه الدول)
أمام الس�لاح الروس��ي ،بقدر ما تؤكد أن األميركي ليس أمامه
وس��يلة س��وى العقوب��ات االقتصادي��ة لمن��ع تده��ور صورة الس�لاح
األميركي في السوق العالمية ،وبالتالي محاولة احتكارها بهذا
النوع من االبتزاز والس��طو؟ ثم أال يعلم هؤالء الذين وقع عليهم
�لاحا ً
فعال
االبت��زاز أن م��ن االس��تحالة أن يبيعه��م األميرك��ي س ً
وهو كل همه وشغله الشاغل تأمين حليفه االستراتيجي كيان
االحتالل اإلس��رائيلي ،وضمان تفوقه العس��كري ،فكل ما يفتعله
م��ن فت��ن وح��روب ،ويصطنع��ه م��ن أع��داء ه��و م��ن أج��ل هدفي��ن
تنش��يط س��وق الس�لاح األميركي ،وخدمة أمن كيان االحتالل
اإلسرائيلي؟
خميس التوبي
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