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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5997

من الصحافة

افتتاحية اليوم
يق��ول أفالط��ون ف��ي تعري��ف الص��ورة ف��ي كت��اب
الجمهورية( :اس��مي «صورة» ،أو ً
ال الظالل ثم االنعكاسات
التي يراها المرء على سطح الماء ،أو على سطح األجسام
المعتم��ة المصقول��ة والالمعة وجمي��ع التمثالت من هذا
النوع) ،أي إن أفالطون ربط الصورة بفكرة االنعكاس!
لك��ن ريني��ه ماغري��ت ،الرس��ام الس��ريالي ،حينم��ا رس��م
لوحته «غدر الصور» ،التي لم تكن س��وى «غليون»؛
كت��ب تحت��ه جمل��ة« :ه��ذا لي��س غليون �اً»..
ليت��رك للن ّقاد والمهتمين بالفن التش��كيلي
مس��احة كبي��رة لمناقش��ة لوحت��ه الت��ي
فس��روها بمعن��ى أن الرس��مة نفس��ها ليس��ت
ّ
«غليوناً» بل هي مجرد صورة لغليون.
وإن كان عن��وان من قبي��ل «غدر الصور» ،أو ربط
الص��ورة بفك��رة االنع��كاس ،أو جمل��ة ريني��ه تحت رس��مة
الغليون «هذا ليس غليوناً» ليس��ت س��وى جمل مفتاحية،
تتخ��ذ الص��ورة فيه��ا م��كان الص��دارة م��ن الناحي��ة الكمية
ف��ي اإلنت��اج البش��ري الالم��ادي ،ينافس��ها م��ن الناحي��ة
العلمي��ة واألكاديمي��ة اإلنت��اج اللغ��وي فيم��ا ل��و حاولن��ا
إج��راء مقارب��ة بي��ن الحض��ور العبث��ي لماهي��ة الص��ورة،
كعم��ل فن��ي ،وم��ا بي��ن الحضور السياس��ي لدول��ة بحجم
أمري��كا ،لوجدناه��ا تحاك��ي تمام �اً المعن��ى الحقيق��ي
لفك��رة ريني��ه ،فمنافس��تها للص��ورة تكمن في أن السياس��ة
األمريكي��ة واضح��ة وال يش��وبها أي التب��اس أو غم��وض،

هذا ليس غليون ًا!..

فأمري��كا التي لها تاري��خ طويل مع اإلرهاب والجرائم ضد
الش��عوب ،والت��ي ق��ادت الصراع��ات وارتكب��ت الح��روب ضد
أفغانس��تان والصوم��ال وفييتن��ام والع��راق ،وتآم��رت عل��ى
اليم��ن وس��ورية اليوم ،ومازالت تس��تمر بانته��اك المواثيق
الدولي��ة ،وتواظ��ب على تصدي��ر صور السياس��ة الخارجية
والداخلية السوداء ،في حين تتفاجر بعنونة حضورها
اإلجرامي( :هذا ليس إجراماً)…
واش��نطن الت��ي اعتم��دت نظري��ة «الح��رب
االس��تباقية» في استراتيجية الهيمنة على
العال��م ،ورع��ت االس��تيطان الصهيوني منذ
بدايت��ه ف��ي فلس��طين المحتل��ة ،وس��اندته
بملي��ارات ال��دوالرات كمس��اعدات اقتصادي��ة
وعس��كرية ،وقدم��ت الغط��اء السياس��ي لعش��رات
«الفيتوه��ات» المناهضة لـ«إس��رائيل» في مجلس األمن،
وتعترف اليوم بالقدس «عاصمة إلسرائيل» ،وتنسف كل
ماسبق من مفاوضات ،هل يمكن أن تحمي الفلسطينيين؟
س��لوكيات إجرامي��ة واضح��ة تنس��ف زي��ف الش��عارات
التي ّ
«بش��رت» به��ا أمريكا عقب الح��رب العالمية الثانية،
ّ
ليتماه��ى الحضور اإلجرامي حد اإلفصاح ،وليكون ش��عار
«أمريكا أو ً
ال» هو الشعار األساس للسياسة األمريكية التي

أف��رزت تهدي��داً بتدمير كامل لكوري��ا الديمقراطية ،وع ّد
إي��ران «دول��ة مارق��ة» ألنه��ا – أمريكا -دبلوماس��ياً اعتنقت
سياس��ة المصال��ح األمريكي��ة ،وانته��اك ميث��اق األم��م
المتح��دة بالتخل��ي الالش��رعي ف��ي س��ورية ،وارت��كاب ق��وى
«التحال��ف الدول��ي» بقيادته��ا أكث��ر من عدوان عس��كري
أودى بحي��اة المدنيي��ن ،واس��تخدامها قناب��ل الفوس��فور
األبيض في دير الزور ،بينما مجازرها الجماعية في الرقة
و ّثق��ت وج��ود  4آالف ش��هيد ،ع��دا م��ا يت��م انتش��اله حت��ى
اليوم من جثث مازالت تحت األنقاض… و(إجرامها ليس
إجراماً)!
أما فيما يخص اليمن ،الذي يعيش أكبر أزمة إنسانية
ف��ي العال��م من ج��راء العدوان الس��عودي بتواط��ؤ أمريكي،
فالضحايا تعدّوا توصيف األموات..
ول��م يس��تطع مجل��س الش��يوخ الواه��ن التصوي��ت ض��د
اقت��راح م��ن ش��أنه أن يحظ��ر بي��ع األس��لحة األمريكي��ة
للس��عودية ،الت��ي اس��تهدفت المدنيي��ن اليمنيي��ن بذخائر
عنقودية ،ولم تدعم واشنطن أياً من الدعوات في مفوضية
األم��م المتح��دة لحق��وق اإلنس��ان م��ن أج��ل إنش��اء لجن��ة
للتحقيق في االنتهاكات في اليمن ،في حين أعلنت إدارة
ترام��ب ع��دم تعاونها م��ع المحكمة الجنائي��ة الدولية بعد
اآلن ،وب��ذا ال نس��تطيع تجاه��ل «غوانتانام��و» وما فيه من
انته��اكات لحق��وق اإلنس��ان ..كل ه��ذا و«إجرامها ليس
إجراماً!».

انتكاسات وهزائم تترى وتتوالى ..وانتصارات ومقاومة تتكاثر وتتراكم! فهل تمهد «رسالة االنفتاح
اليمنية» و«اإلعفاء الثماني» إلعالن التغيير الكيفي استنادا الى التراكمات الكمية؟
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ها هي الدعوات الدولية تتكدس وتتصاعد على نحو غير مس��بوق لوقف الحرب باليمن ..
وه��ا ه��ي اي��ران تلقي الكرة في الملعب األوروبي حيث يلتقي المس��تفيدون من االتفاق النووي
متقاطعين مع اصرار روسيا والصين والهند على عدم مقاطعة طهران  ..واآلن يأتي (اإلعفاء
الثمان��ي) ليف��رغ العقوب��ات الترامبية من مضمونها او من نصفه على اضعف تقدير فتس��قط
ـ(صفر صا ِدرات ِنفط ّية إيران ّية)!
مقولة ترامب ب ِ
يفس��ر ذل��ك ما تعانيه دول المح��ور الصهيواعروبيكي من تخبط ويؤكد تراجعها امام
اال ّ
دول المح��ور الروس��ي اإليران��ي الس��وري العراق��ي؟ ان��ه التراج��ع التدريج��ي للجيوبوليتي��ك
األميرك��ي ف��ي المنطق��ة :يري��دون إيقاف��ه فخس��ارة إدل��ب ،مث�لا ،تش��كل انكش��افا عس��كريا
الحت�لال أراض س��ورية ش��رق الف��رات (األميركي��ون واألوروبيون) وش��مال س��وريا (األتراك) ..
مهزوم��ون ال يري��دون االستس�لام فيتوس��لون حص��ار اي��ران ويعرقل��ون إتمام الس��يادة الس��ورية،
ومنتص��رون م��ن حقه��م حص��اد النتائ��ج  ..ولعله��م جميع��ا باتوا يدرك��ون أ ّن مش��روع الرئيس
األس��د للتع��اون والتش��بيك تح��ول م��ن مج��رد رؤي��ة اس��تراتيجية ال��ى أم��ر واق��ع  ..تذك��رون
ه��ذا المش��روع ال��ذي اقترح��ه الرئيس بش��ار األس��د ف��ي مطلع العق��د األول من الق��رن الحالي
(أبي��ض ،أحم��ر ،خلي��ج ،قزوي��ن ،أس��ود – منظوم��ة البح��ار الخم��س) اس��تثمارا لموق��ع س��وريا
الجغرافي ،ووضعها في مركز ش��بكة الطاقة والنقل اإلقليمية ..مش��روع يضم روس��يا
واي��ران وتركي��ا ومص��ر والس��عودية والع��راق وس��وريا والجزائر واليم��ن تكامال مع
اوروب��ا المتوس��طية  ..أراده��ا منطق��ة خالية من أس��لحة الدمار الش��امل تعمل
بالتف��اوض لحل النزاع��ات وبالتعاون للتنمية والتق��دم االقتصادي ولضمان
أمن الطاقة والمالحة  ..مش��روع يقوم على ش��راكة اس��تراتيجية في الش��رق
الجديد!
وهك��ذا يمكنن��ا فهم المعنى التاريخي للمعارك والح��روب واالنتفاضات بوصفها
تراكم��ات كمي��ة ت��ؤدي ال��ى تغيير كيفي ينطوي عل��ى ازالة الع��دوان برمته ال مجرد
اث��ارة  ..وه��ذا م��ا ب��ات يدركه المح��ور الصهيواعروبيكي متيقنا ان انتكاس��اته المتراكمة
ليس��ت مس��ألة (نح��س) او س��وء ح��ظ وحس��ب ،ب��ل مس��ار س��يصل ذروت��ه وتب��دأ عملي��ة التط��ور
النوع��ي فت��زول اس��رائيل وتع��ود فلس��طين بكليته��ا م��ن البح��ر الى النهر وم��ن الناق��ورة الى ام
الرش��راش ،وتع��ود لألم��ة كرامته��ا  ..م��ن دمش��ق فبغ��داد ال��ى اليم��ن فالقدس  ..وم��ن (الكم)
ال��ى (الكي��ف)  ..من التراكمات الكمية الى التغييرات الكيفية! واالنتصارات االس��تراتيجية
مافتئ��ت تتراك��م عل��ى أي��دي الجي��ش العرب��ي الس��وري ورجال اهلل ف��ي الميدان  ..اما مش��روع
الش��ر الصهيواعروبيك��ي فم��ا فت��ئ يته��اوى – م��ن هزيم��ة الى س��قوط لتج��دد قواني��ن المادية
الجدلي��ة والمادي��ة التاريخي��ة صدقيته��ا وتؤكد مصداقيتها بانتصارات م��ا فتئت تتوالى من
سوريا فالعراق الى اليمن ففلسطين .
وترقبوا المش��اركة الواس��عة في الفعاليات المساندة ألهالي الخان األحمر وجبل الريسان
والمزرعة الغربية يوم الجمعة المقبل  ..وهم ،في المحور الصهيواعروبيكي ،يتساقطون على
الطري��ق م��ن اليم��ن ال��ى الع��راق بعد س��وريا بصرف النظ��ر عن قضي��ة (الخاش��قجي) وتزاحم
اس��تثماراتها المتنافس��ة والمتباين��ة وارتداداته��ا المتضارب��ة كأننا في مزاد س��ريالي ،س��ري/
علني ،او لعبة شطرنج ال (يكش) لها او بها ملك (بالفعل المبني للمجهول)!
لطالم��ا تس��اءلت وأكرر التس��اؤل ه��ل كان قابيل (قايين) ليقتل هابي��ل لو تعلم حياكة
الس��جاد العجم��ي ،وخب��ر ليال��ي األنس في فيينا (الت��ي أثمرت انتصارا نووي��ا ايرانيا) وامن أن
الناس اثنان :أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق  ..أما حياكة السجاد العجمي والعبو
الش��طرنج فه��م من توج العش��ق بي��ن التاريخ وااليدولوجيا ب��زواج أثمر اللحظ��ة التكنولوجية
النووية  ..هم الشعب األول وهم بناة الحضارة األولى في التاريخ منذ حوالي  9آالف سنة..
ه��ل تذك��رون كي��ف خاط��ب وزي��ر خارجي��ة بريطاني��ا من��ذ حوال��ي  10س��نوات االيرانيين
بصلف وتكبر .مؤكداً أنهم لن يس��محوا لهم باس��تخدام جهاز طرد مركزي واحد! أما اليوم
فتمل��ك اي��ران وباعت��راف العال��م آالف أجه��زة الط��رد المرك��زي  ..وف��ي اليوم ال��ذي أقرت به
ايران االتفاق النووي أعلنت عن تجربة (عماد) الذي يبلغ مداه 1750كلم تأكيدا لحفاظها
عل��ى البرنام��ج الصاروخ��ي ال��ذي أرادت أمري��كا من��ع اي��ران م��ن امتالك��ه  ..وال��ى الق��درات

الصاروخية الباليس��تية وغيرها التي تس��تمر ايران في الكش��ف عنها حتى بعد توقيع اتفاقها
الن��ووي م��ع الغ��رب ،فانها باتت – حس��ب تقرير طومس��ون رويترز – في المرك��ز  17عالمياً في
انت��اج العل��وم منذ عام  .2013وقد أنتج��ت  2925مقا ًال علمياً متخصصاً وازداد انتاجها العلمي
 20ضعف �اً من��ذ ع��ام  .1996كم��ا أنفق��ت  3.6ملي��ار دوالر فقط عام  2011عل��ى البحث العلمي.
وه��ي تنت��ج س��نويا نحو  40ال��ف كتاب وتطبع حوالي  250مليون نس��خة ،ناهيك عن األقمار
الصناعية وتكنولوجيا النانو وانتاج الس��يارات (نحو مليون س��يارة حتى وقف الحصار )  ..وها
ه��ي الي��وم تدخل عصر القنبلة االقتصادية وس��وق الذهب األس��ود واألس��واق العالمية األخرى
 ..انظروا مث ً
ال كيف تتهافت ش��ركات االيرباص االوروبية والبوينغ االمريكية على األس��واق
واالستثمارات االيرانية  ..قلناها سابقا ،أيا كانت السيناريوهات ،أن االتفاق النووي مع ايران
– ودخوله��ا عص��ر القنبلة االقتصادية وس��وق الذهب األس��ود واألس��واق العالمي��ة عامة – يأتي
ضمن الس��ياق األمريكي الصيني حيث تقود الصين الهجمة االقتصادية الى جانب المنافس��ة
السياس��ية والعس��كرية المتنامية التي يخوضها بوتين ورفاقه رفضاً للتفرد األمريكي يردفها
تكتل البريكس في تصديه لالحتكارات األمريكية وهيمنتها على األسواق واألسعار والثروات ..
انها التحوالت الجيوستراتيجية في العالم واصطفاف المصالح السياسية الجيوستراتيجية
ل��كل م��ن روس��يا والصي��ن واي��ران وبالتال��ي ل��دول اس��يا الوس��طی – كم��ا ك��ررت م��رارا  ..وها
ه��ي مب��ادرة (الح��زام والطري��ق) الصيني��ة تلتق��ي مع مب��ادرة ( االتح��اد االقتصادي االوراس��ي)
الروس��ية والموق��ع االيران��ي االس��تراتيجي كمرك��ز للتج��ارة والطاق��ة ،وكحص��ن منيع في
مجابه��ة الجهادي��ة التكفيري��ة الت��ي يتالع��ب به��ا الغ��رب ! وعلي��ه ج��اءت االس��تدارة التركية
لتتوائ��م م��ع مبادرت��ي (الحزام والطريق) و(الكتلة االوراس��ية) االمر الذي يملي (س��وريا عربية
علمانية موحدة) تضم الی حضنها لواء االسكندرون ،شاء من شاء وابى من ابى .. ،فسوريا هي
خالقة األزل ،وهي محكومة بالمقاومة والممانعة منذ األزل ،وهي تصنع مستقبلها ومستقبل
المنطقة برمتها!
ام��ا أمري��كا ،زعيم��ة ال��دول المارق��ة ( ،)CRSف�لا يتج��اوز تاريخه��ا  242س��نة وبضعة
تأسس على إبادة الس ّكان األصليين  ..أبادوا  20مليون من
أشهر .وان هي اال نموذج ّ
الس��كان االصليي��ن المعروفي��ن بالهنود الحمر ،ثم اعت��ذروا! فالواليات المتحدة
االمريكي��ة انم��ا قام��ت عل��ی ما غرس��ه البيوريتان��ز (الطهراني��ون) االنجليز ،وقد
تمثل��وا الت��وراة ،ف��ي الالوع��ي االمريكي من ثقاف��ة الغاء االخر عل��ی طريقة داعش
واب��ن تيمي��ة  ..فأي��ن ذهب أصح��اب االرض األصليون بعد ان تم طرده��م من االقتصاد
والتاري��خ؟! اال يتماه��ی اغتص��اب البي��ض المري��كا الش��مالية م��ع اغتص��اب الصهاين��ة
لفلسطين نفيا النسانية الفلسطيني وتغريبا لهوية العربي تمهيدا إللغائه وتفريغ فلسطين
م��ن الفلس��طينيين وم��ن كل اخ��ر؟ وه��ا هم ،ف��ي نيجيري��ا ،يتعلمون من ترام��ب أصول القمع
الصهيوني
والذبح – وفي فلس��طين يحاكي الغاصبون النموذج االمريكي فيصادق الكنيس��ت
ّ
على (قانون القوم ّية) ،مثال! وهنا ال بد من اإلشارة الى ان الشروط األميركية لرفع العقوبات
عن ايران ،وعددها  ،12ال تهدف اال لحماية (اسرائيل) و(صيانة) النكبة الفلسطينية!
فيا قوم اعقلوا وادفعوا بمحور األرض فيميل بكليته نحو فلسطين بكليتها!
يا قوم اعقلوا :باطل جهادكم وملغى كأنه لم يكن اذا انحرف عن بيت المقدس وفلسطين
من النهر الى البحر ،ومن الناقورة الى ام الرشراش  ..فوجود اسرائيل يعني ديمومة النكبة ..
األرض
وازالة النكبة تعني ازالة اس��رائيل! نعم يرتكز وجود اس��رائيل الى وعلى س��رقة ومصادرة ِ
الفلس��طينية وط��رد الش��عب الفلس��طيني وه��ذه ه��ي النكبة فلم تكن فلس��طين يوم��ا أرضا بال
ش��عب لتوه��ب لش��تات ب�لا أرض – مم��ن ال يمل��ك لم��ن ال يس��تحق! ..إذن وج��ود اس��رائيل ه��و
المرادف الطبيعي للنكبة الفلسطينية  ..وعليه فان ازالة النكبة ومحو آثارها يعني بالضرورة
ازال��ة اس��رائيل ومحوه��ا م��ن الوج��ود  -ال تعاي��ش ،نقط��ة عل��ى الس��طر  ..ولن تفل��ح محاوالت
المحور (الصهيواعروبيكي) اليائس��ة البائس��ة كما ينفذها وكالء الداخل  -بدفع األردنيين
لتلق��ي (صفع��ة الق��رن) صاغري��ن  ..فكم��ا على ث��رى األردن كذلك في الس��ماء ،ولن تحتمل
الس��ماء (صفق��ة الق��رن) الت��ي يصفعها األردني��ون لينال الفلس��طينيون ،كل الفلس��طينيين،
حقه��م بالع��ودة وإزال��ة النكب��ة بإزال��ة أس��بابها وآثاره��ا  ..وه��ا هم الجئ��و ونازح��و األردن ولبنان
والدول العربية يتأهبون للعودة الى الجمهورية العربية الفلسطينية ،وعاصمتها القدس!
فيا قوم اعقلوا وتعالوا ليوم مرحمة وكلمة سواء  ..وباسم اهلل وجهوا كل البنادق الى تل
ابيب  ..وباسم اهلل اقرأوا( :نصر من اهلل ،وفتح قريب)!
ديانا فاخوري

عين على الصحافة االجنبية

املواجهة األميركية الصينية املالذ األخير
وليس خيارا استراتيجيا
ت��درك الوالي��ات المتحدة األميركي��ة المكانة
المس��تقبلية للصي��ن ،وأن��ه م��ن الصع��ب الوق��وف
ف��ي طري��ق تق��دم الصي��ن خصوص��ا م��ن الناحي��ة
االقتصادية ،وفي ذات الوقت تعلم الصين أنه ليس
م��ن الجي��د أو المناس��ب له��ا مواجه��ة ق��وة عالمية
كب��رى كق��وة الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة،
األم��ر ال��ذي يغل��ب عل��ى الطرفي��ن بالرغ��م م��ن
صعوب��ة التق��ارب عالقة الند للند ول��و كان ذلك
في نطاق تزايد دائرة المخاوف والش��ك المستمر
بينهما.
المتتبع للعالقات األميركية الصينية يتأكد
لدي��ه صعوب��ة التق��ارب بي��ن القوتي��ن العظميي��ن
نظرا لتضارب الكثير من المصالح الجيوسياس��ية
بينهم��ا ،بالتال��ي اخت�لاف السياس��ات والتوجه��ات
الخاصة بتحقيق ذلك ،ما يؤكد بدوره اس��تمرار
تل��ك العالق��ة المتوت��رة بين الطرفي��ن ،مع األخذ
باالعتبار لتقدير المكانة الجيوسياس��ية للواليات
المتح��دة األميركي��ة ،وكذل��ك للتغي��رات
الجذرية في السياسة األمنية والعسكرية الصينية
من الناحية االستراتيجية.
والمالح��ظ عل��ى ه��ذه العالقة خصوص��ا في ما
يتعل��ق بجان��ب الصراع االقتص��ادي والتجاري وهو
الجانب األخطر واألكثر توترا واضطرابا،
أنه��ا تس��ير في طريق ش��به مس��دود ،ما
يعن��ي ب��دوره كذل��ك أن نوع��ا من
التفاهم��ات والتن��ازالت ه��ي أق��رب
للحدوث من فكرة التالحم والصراع
العس��كري لحسم مس��ألة تلك القضايا
العالق��ة بي��ن الطرفي��ن ،الس��تحالة ه��ذه
الفكرة على المدى القريب على أقل تقدير ،وهو
م��ن ب��اب أول��ى عل��ى المديي��ن المتوس��ط والبعيد،
وه��ذا التوج��ه ال يعن��ي بالض��رورة ضع��ف الواليات
المتح��دة األميركية ف��ي مواجهة القوة الصينية،
وال أن الق��وة الصيني��ة قادرة على مواجهة الواليات
المتحدة األميركية من الناحية العسكرية.
ب��ل يمك��ن النظ��ر إليه��ا عل��ى أن التراج��ع
ف��ي مس��توى ق��وة الج��ذب المرك��زي للوالي��ات
المتح��دة األميركي��ة والت��ي طالم��ا تحدثنا عنها
ألس��باب عدي��دة ومختلف��ة ،وتزايد مس��احة الفراغ
الجيوسياس��ي النات��ج ع��ن ذل��ك التراج��ع ،مه��د
األم��ر لق��وى دولي��ة أخ��رى لس��د بع��ض م��ن ذل��ك
الف��راغ ف��ي م��كان وزم��ان م��ا م��ن رقع��ة الش��طرنج
الدولي��ة ،خصوص��ا ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط،
وه��و أم��ر واق��ع بالفع��ل وال يقتص��ر عل��ى الصي��ن
وحده��ا ،بل ب��رزت كذلك قوى عالمي��ة وإقليمية
أخ��رى تم��ارس ذل��ك الدور في ظ��ل تلك الظروف
بمستويات متفاوتة ،كروسيا وإيران وتركيا على
سبيل المثال.
�اف حت��ى عل��ى المراق��ب
وه��ذا األم��ر لي��س بخ� ٍ
العادي للشؤون الصينية األميركية ،خصوصا في
ظ��ل ه��ذا الكم الهائل م��ن التصريح��ات اإلعالمية
األميركي��ة وكذل��ك الصيني��ة المقابل��ة ،والتي
يغل��ب عليه��ا س��مة القل��ق والش��ك المتب��ادل بي��ن
الطرفي��ن ،ونس��تذكر منه��ا عل��ى س��بيل المثال ال

كيف يفكر العدو؟

ثمن «الهدوء» في غزة «تخفيف» مظاهرات حماس
أملت حماس في نهاية األسبوع استراتيجية
جدي��دة في المواجهة على الجدار« :تخفيف».
وتتمث��ل ه��ذه بتخفي��ض مس��توى الن��ار إل��ى
أن يتبي��ن م��ا س��تحصل علي��ه حم��اس م��ن
إس��رائيل ومن السلطة الفلس��طينية .اصطالح
«تخفي��ف» مأخ��وذ م��ن «خفي��ف» ،المع��روف
ج��داً لإلس��رائيليين أيض �اً حت��ى مم��ن ال
يتحدث��ون العربي��ة .وبينم��ا ،كل م��ا تفعل��ه
إس��رائيل اآلن حي��ال القط��اع ه��و «خفي��ف» :ال
يوج��د حقاً اتجاه حقيقي ،فالتس��وية الصغرى
خدع��ة اخترعوها كي يتملص��وا من اصطالح
االتفاق.
حم��اس ه��ي الت��ي ق��ررت سياس��ة تخفي��ض
مس��توى الن��ار ،وتق��در بأنه��ا توش��ك عل��ى
أن تحص��ل في األي��ام القريبة القادمة ـ
من خالل المصريين ـ على االتفاق
ال��ذي حصل��ت علي��ه ف��ي نهاي��ة
«الج��رف الصامد» ف��ي  .2014في
حين��ه ،فتح��ت إس��رائيل المعاب��ر أمام
البضائع ،وتم توسيع مجال الصيد إلى 9
أميال ،وقطعت تعهدات دولية ألعمار القطاع
وما شابه.
أما هذه المرة فأضافت إس��رائيل إلى الرزمة
أيض �اً إدخال الوقود بكميات تس��مح بأكثر من
ثمان��ي س��اعات كهرب��اء في اليوم ف��ي القطاع.
فض� ً
لا ع��ن ذلك ،اقتربت إس��رائيل ه��ذه المرة،
وألول م��رة ،م��ن حماس في ظ��ل االلتفاف على
السلطة الفلسطينية وإضعافها ،حين ضغطت
عل��ى رام اهلل أال تش��دد العقوب��ات عل��ى غ��زة،
والتفت عليها أيضاً في مجال نقل الوقود.
تج��ري اآلن مفاوض��ات إلدخ��ال الم��ال
القط��ري إل��ى القطاع ـ بخالف موقف الس��لطة
ـ لدف��ع الروات��ب لموظف��ي حم��اس .إذا نج��ح

ي

رو
تا

غازي

وق��د تس��اءل النائ��ب األول لوزير الدف��اع األمريكي ،باتريك
ش��اناهان( :ه��ل م��ن المنطقي ه��ذا االندماج؟ ال أس��تطيع قول
كي��ف س��يتم ذل��ك وكي��ف س��يبدو) .ووفق��ا ل��ه ،ف��إن
النتيج��ة النهائي��ة س��تعتمد عل��ى الكونغ��رس ال��ذي
سيقدم كل الخيارات الممكنة لالتحاد.
وف��ي الص��دد ،ق��ال نائ��ب مدي��ر مرك��ز تحلي��ل
االس��تراتيجيات والتكنولوجي��ات ،قس��طنطين
ماكيينك��و ،لـ(غازيت��ا رو)( :حت��ى اآلن ،هن��اك أم��ر واحد
واضح ،هو أن إنش��اء قوات الفضاء األمريكية س��وف يس��تغرق
فترة طويلة جداً .ومن السابق ألوانه الحديث عن موعد محدد
الستكمال تشكيل الجيش األمريكي الجديد).
فوفق��ا لضي��ف الصحيف��ة ،م��ا يعت��رض طري��ق الوالي��ات

المتح��دة ف��ي ه��ذا المنح��ى لي��س صعوب��ات ذات طبيع��ة
تكنولوجية ،إنما مسألة السلطة .بعبارة أخرى ،ما هي الهياكل
في القوات المس��لحة األمريكية وأوساط االستخبارات في هذا
البل��د الت��ي س��وف تش��ارك ف��ي األنش��طة الفضائي��ة ،وتحت
أي ظ��روف س��تكون مس��تعدة لتقاس��م الصالحي��ات ف��ي
التش��كيل الجدي��د .وأض��اف ماكيينك��و( :ال أح��د
على استعداد طواعية وعن طيب خاطر لتسليم
المال والسلطة للتشكيل الجديد).
ووفق��ا ل��ه ،عل��ى الرغ��م م��ن اس��تعراض
جمي��ع األط��راف المعني��ة اس��تعدادها
(للتفاع��ل) و(المناقش��ة البن��اءة) ،ف��إن تش��كيل
القوات الجديدة يسير بصعوبة كبيرة.

الحص��ر اتهام��ات وزي��ر الع��دل األميرك��ي ،جي��ف
سيش��نز األخي��رة للصي��ن م��ن أن ح��االت تجس��س
ه��ذه األخيرة عليها يتزايد بس��رعة كبيرة .وأش��ار
سيش��نز ،خ�لال مؤتم��ره الصحف��ي ال��ذي عق��ده
بتاري��خ 2018/11/1م ،إل��ى أن ه��ذه التكنولوجيا لم
تكن الصين تمتلكها حتى وقت قريب.
والحقيق��ة أن الصي��ن ربما تك��ون القوة األكثر
اهتمام��ا بالمقايي��س االس��تراتيجية بالنس��بة
للوالي��ات المتح��دة األميركي��ة من��ذ بداي��ة عق��د
الس��بعينات م��ن القرن الـ ,20حت��ى أكثر من بقية
القوى العالمية كروسيا على سبيل المثال ،ليس
ذلك للقوة العس��كرية الصيني��ة التي بكل تأكيد
ليس��ت بقدرة اإلمكانيات والقوة األميركية ،ولكن
ب��كل تأكي��د يكم��ن ذل��ك االهتم��ام م��ن الناحي��ة
االقتصادية والتجارية ،وهو أمر طبيعي جدا إذا ما
كن��ت تواجه قوة اقتصادية كاالقتصاد الصيني.
وكم��ا يؤكد هنري كيس��نجر من أنه (ينبغي أن
تس��عى الوالي��ات المتحدة األميركي��ة إلى إيصال
رس��الة إلى الصين مفادها أن أميركا سوف تسهل
وال تعيق مش��اركة الصين في نظام دولي مستقر،
كم��ا ينبغ��ي أن تك��ون المواجه��ة م��ع الصي��ن ه��ي
المالذ األخير وليس الخيار االستراتيجي).
إذا تدرك الواليات المتحدة األميركية المكانة
المس��تقبلية للصين ،وأنه من الصعب الوقوف في
طري��ق تق��دم الصي��ن خصوص��ا م��ن الناحي��ة
االقتصادي��ة ،وف��ي ذات الوق��ت تعلم الصين
أن��ه لي��س م��ن الجي��د أو المناس��ب لها
مواجهة قوة عالمية كبرى كقوة
الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة،
األم��ر ال��ذي يغل��ب عل��ى الطرفي��ن
بالرغ��م من صعوبة التقارب عالقة الند
للن��د ول��و كان ذلك في نط��اق تزايد دائرة
المخاوف والشك المستمر بينهما.
ل��ذا وفي هذا الس��ياق يتوقع أن يلتقي (الرئيس
األميرك��ي دونال��د ترام��ب نظي��ره الصين��ي ش��ي
جي��ن بينج ف��ي قمة مجموع��ة العش��رين المرتقبة
في بوينس أيرس ،في السياق نفسه ،أكد الرئيس
األميرك��ي دونال��د ترام��ب أن��ه أج��رى «محادث��ات
طيب��ة» عب��ر الهات��ف مع نظيره الصيني ش��ي جين
بينج ،ركزت على قضايا تجارية .وغرد ترامب على
موق��ع تويت��ر قائ�لا :أجري��ت للت��و ،مكالم��ة طويلة
وطيبة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
تحدثن��ا ع��ن العديد من الموضوع��ات ،مع تركيز
كبي��ر على التجارة .وأض��اف الرئيس األميركي:
تسير هذه المناقشات بشكل لطيف مع اجتماعات
قم��ة مجموعة العش��رين المقررة ف��ي األرجنتين).
واختص��ر كيس��نجر الح��ل بقول��ه :ينبغ��ي عل��ى
قيادة أميركية حكيمة الموازنة بين مخاطر إثارة
القومية الصينية والمكاسب من الضغوط قصيرة
الم��دى حتى مع افتراض كون حرب باردة جديدة
ال مفر منها ـ وهو افتراض أستبعده ـ فإن السياسة
األميركي��ة الحكيم��ة تقتضي إزاحة عبء الصراع
مع الصين لتفادي العزلة.
محمد بن سعيد الفطيسي

الرئي��س المص��ري السيس��ي بإقن��اع أب��و م��ازن
بالس��ماح بنق��ل األم��وال إلى غ��زة حينئذ يمكن
لحم��اس أن تس��جل لنفس��ها أن اس��تراتيجية
العن��ف الت��ي اتخذته��ا ف��ي األش��هر الثماني��ة
األخي��رة كان��ت قص��ة نج��اح ،ويمك��ن االنتقال
إل��ى «التخفي��ف» .بمعن��ى ،ع��دم التن��ازل ع��ن
االحتج��اج ،ع��ن تظاهرات الع��ودة ،ولكن ال يتم
القيام باس��تفزازات على الج��دار ويتوقفون عن
إطالق البالونات الحارقة والمتفجرة.
لي��س معروف �اً ف��ي ه��ذه األثن��اء االتف��اق مع
الس��لطة ح��ول نق��ل األم��وال ،إذ يل��زم حم��اس
بسلس��لة ش��روط طرحه��ا أب��و م��ازن ،بم��ا ف��ي
ذل��ك التخل��ي عن االحتف��اظ بقوات عس��كرية
مستقلة .هذا ليس العائق الوحيد في الطريق
إل��ى التهدئ��ة :فف��ي جه��از األم��ن يعرف��ون أن
حم��اس لن تكتفي بالوق��ود وبالمال القطري
ك��ي توق��ف العن��ف .فحم��اس تحتف��ظ
لنفس��ها ف��ي القبع��ة بورق��ة أخ��رى
تخط��ط المتش��اقها ف��ور تلقيه��ا
الم��ال القط��ري لدف��ع الروات��ب.
وه��ذه الورقة هي المين��اء البحري،
الذي ال يكون فيه أي تدخل إسرائيلي.
من ناحية حماس س��يكون هذا هو اإلنجاز
المطل��ق ال��ذي يب��رر مئ��ات القتل��ى وآالف
الجرحى ممن جبتهم المسيرة العنيفة.
فما بالك أن الجيش بلغ القيادة السياسية
أن��ه ال يوص��ي بالخ��روج إلى ح��رب اآلن .يرفض
الجي��ش خط��ة ليبرم��ان بتوجي��ه ضرب��ة ناري��ة
للقط��اع ،خش��ية أن تتدح��رج ه��ذه إل��ى دخ��ول
بري .وبالمناسبة فإن الجيش مقتنع أيضاً بأن
س��تكون لنا جوالت عنف محدودة أخرى .فماذا
بعدها؟ ال يمكن أن نعرف.
اليكس فيشمان

وت
ديع

صراع على املال والسلطة داخل الجيش األمريكي
الس��ماء ض��د :م��ا الذي يعي��ق الواليات المتحدة عن إنش��اء
قوات فضائية ،عنوان مقال ميخائيل خوداريونوك ،في (غازيتا
رو) ،ح��ول فرمل��ة إنش��اء الق��وات الفضائي��ة الت��ي أعل��ن عنه��ا
ترامب.
وج��اء ف��ي المق��ال :الطري��ق إل��ى إنش��اء الوالي��ات المتح��دة
الق��وات الفضائي��ة التي أعلن الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب
ع��ن ضرورته��ا ،ال ي��زال ،حس��ب الخب��راء األمريكيي��ن ،ش��ائ ًكا
للغاي��ة… فف��ي س��بتمبر  ،2018تس��ربت محتوي��ات مذك��رة
القوات الجوية األمريكية إلى وسائل اإلعالم األمريكية.
ذكرت هذه الوثيقة أن كلفة إنشاء القوات الفضائية ،تبلغ
 133مليار دوالر ،ودعت وكالة �National Reconnaissance Of
 ficeلالندماج في القوة الجديدة.
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