ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6160

من الصحافة

محمد بن زايد وجواسيسه :من يحلب اآلخر؟
اجتماع��ات ول��ي العه��د الس��عودي محمد بن س��لمان مع كبار
رج��ال البي��ت األبيض ،مما يدل على أن بن زايد ليس واثقاً من
ذاته بصدد العالقة مع شريكه بن سلمان وال حليفه ترامب.
قبل هذه الفضيحة كانت وكالة أنباء رويترز قد نش��رت
تقري��راً مفص�ل ً
ا ح��ول «مش��روع الغ��راب» ال��ذي رعت��ه اإلمارات
ونه��ض على تجنيد موظفة س��ابقة في وكال��ة األمن الوطني
األمريكية واس��تقدامها إلى أبو ظبي إلطالق برنامج تجسس
واسع النطاق يعتمد أحدث تقنيات االختراق اإللكتروني.
وخ�لال عام��ي  2016و 2017ج��رى اس��تخدام البرنامج
ض��د مئ��ات الحس��ابات وصنادي��ق الرس��ائل
اإللكتروني��ة والهوات��ف الخاص��ة باألف��راد عل��ى
امتداد العالم ،وكذلك ضد حكومات قطر واليمن
وإي��ران وتركي��ا بصف��ة خاص��ة .ول��م يك��ن مس��تغرباً أن
يلج��أ المش��روع إل��ى فري��ق االخت��راق اإليطالي الش��هير ،الذي
سبق أن تواصل معه سعود القحطاني مستشار بن سلمان وأحد
المتهمين بتصفية الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وباألم��س فق��ط اعتب��رت قاضي��ة أمريكي��ة أن نق��ل أف�لام
إباحي��ة إل��ى الواليات المتحدة ،التهمة التي يواجهها جورج نادر
رج��ل األعم��ال األمريك��ي ومستش��ار ب��ن زاي��د ،هي س��بب موجب
�اض فيدرالي
لمحاكمت��ه ،وذل��ك بع��د أي��ام قليلة م��ن رفض ق� ٍ
إخالء سبيل نادر بكفالة عالية .ورغم أن قضية نقل مواد جنسية
موضوعه��ا أطف��ال تالحق نادر منذ نهاية الثمانيني��ات ،فإن ولي
عه��د أب��و ظبي لم يتردد في اس��تخدامه وعقد اآلمال عليه كي
يكون عين أبو ظبي في أروقة البيت األبيض.
والمضح��ك ف��ي كل هذا ،وقد يكون المأس��اوي أيضاً ،أن
غالبية هذه العمليات تنتهي إلى حصيلة عجفاء وهزيلة ،بحيث
عمن يحلب اآلخر حقاً ،أبو ظبي أم جواسيسها؟
يصح التساؤل ّ

هل ترامب على طريق نيكسون ملغادرة البيت األبيض؟
التحقيقات اليت بدأها س��لفك؟ فأجاب ،أنه س��يعمل طبقا
لدستور الواليات املتحدة ،وصاحل الشعب االمريكي ،يف إشارة
إىل رف��ض إيق��اف التحقيق��ات ،حت��ى ل��و طل��ب الرئي��س من��ه
ذل��ك ،مم��ا ق��د ي��ؤدي إىل إقالت��ه ه��و أيض��ا ،وه��و م��ا ق��د يزي��د
املوقف تأزما مع الرئيس ..هذا ويتم اختيار مدير الـ (إف بى
آى) مل��دة ( )10س��نوات ،وق��د مت اختي��ار كوم��ي ع��ام  2013يف
عهد الرئيس أوباما ،وبدعم من األغلبية اجلمهورية حينذاك.
هذا وقد تلقى كومي ،بعد إقالته ،مكاملة من ترامب ،حيذره
فيها الرئيس ،بأن القانون ال يسمح له باإلدالء بأي معلومات،
كانت متاحة له حبكم وظيفته كمدير الـ (إف بي آي)
ومف��اد املكامل��ة أن اُصم��ت ،لع��دم إجالء بعض احلقائق
املقلق��ة لرتام��ب بالتأكيد.

طالعنا الرئيس االمريكي ترامب أخريا ،بعزمه على الرتشح
لفرتة رئاسية ثانية تبدأ انتخاباتها يف نوفمرب  ،2020وبدا من
ذل��ك ان��ه يق��اوم احتمالية إدانة طبقا لتقري��ر احملقق روبرت
مولر 484 -صفحة  -الضابط السابق يف وكاليت املخابرات
املركزي��ة والتحقيق��ات الفيدرالي��ة وضاب��ط فيل��ق مش��اة
االسطول االسبق ،والذى ُ
كلف من الكوجنرس برئاسة هذه
اللجنة منذ قرابة عامني يف مايو  ،2017للوقوف على مدى
الت��ورط الروس��ي لدع��م ،الصدي��ق ،ترام��ب يف انتخاب��ات
الرئاسة االمريكية يف نوفمرب ..2016

عني على الصحافة االجنبية

هل يساعد الغرب روسيا :ما الذي يجري في مولدوفا؟
وتتمث��ل املهم��ة الرئيس��ية يف إزاح��ة قي��ادة احل��زب
الدميقراطي اخلاسر يف مولدوفا ( )PDMمن السلطة،
وه��ي قي��ادة ختض��ع فعلي��ا لفالدمي�ير بالخوتني��وك
(مت فت��ح قضي��ة جنائي��ة ض��ده يف روس��يا بس��بب
تهريب��ه  37ملي��ار روب��ل م��ن روس��يا) .م��ن املث�ير
لالهتم��ام االتهام��ات ض��ده ال تأت��ي فق��ط م��ن
موس��كو ،فف��ي الغ��رب ي��رون أن أفعال��ه أدت
إىل تدم�ير العملي��ة الدميقراطي��ة يف الب�لاد.
واالحت��اد األوروب��ي مس��تعد لغ��ض النظ��ر ع��ن ك��ون
الرئيس احلالي دودون مياال حنو روس��يا ،ذلك أن حتالف
االش�تراكيني ووس��ط اليم�ين م��ن ح��زب  ACUMيب��دو
لألوروبي�ين أه��ون الش��رور.

زيت
ا

غ

األزم��ة يف مولدوف��ا نضج��ت من��ذ وق��ت طوي��ل :فف��ي
انتخابات فرباير مل يتمكن أي حزب من كسب األغلبية،
والق��وى ال�تي كان جي��ب الدخ��ول معه��ا يف ائت�لاف كان��ت
متناف��رة االجتاه��ات .علم��ا بأن احلزب االش�تراكي
( )PSRMوالتكتل املوالي للغرب ()ACUM
متكن��ا م��ن التوص��ل إىل اتف��اق لتش��كيل
احلكومة .إمنا ،وعلى الرغم من ذلك ،فإن
احملكمة الدستورية يف البالد عزلت الرئيس
إيغ��ور دودون ،وعين��ت بافل فيليب ،رئيس��ا مؤقتا.

بالنس��بة للجمهوري��ة الس��وفيتية الس��ابقة :فف��ي ح�ين،
كان��ت الغ��رب وروس��يا ،يف «الث��ورات» الس��ابقة يف خندق�ين
متقابل�ين ،فإنهم��ا يس��عيان اآلن إىل ه��دف مش�ترك.

ما يدور يف مولدوفا ،ذات احلدود املشرتكة مع أوكرانيا،
ورومانيا العضو يف االحتاد األوروبي ،أحداث غري مسبوقة،

ارو

وبالنتيجة ،تش��كلت ازدواجية يف الس��لطة يف مولدوفا.
فف��ي الب�لاد ،رئيس��ان ورئيس��ا برمل��ان .علم��ا ب��أن حتال��ف
 PSRM - ACUMخي��ار توفيق��ي ،يناس��ب كال م��ن
روس��يا والغرب .فلقد صرحت قيادة االحتاد األوروبي بأنها
تؤي��د تش��كيل حكوم��ة ش��رعية برئاس��ة ماي��ا س��اندو.

ياروسالف فويكوف وأ ّنا يرمي

لذل��ك ف��إن املصيب��ة احملدق��ة بالطرف�ين تعي��د ّ
�رب ب�ين
مل مشلهم��ا .و ُتق� ُ
أهدافهم��ا .لإلش��ارة هن��ا ،ف��إن االت��راك اس��تغلوا الص��راع الروس��ي األمريكي
يف س��ورية لبن��اء عالق��ات عميق��ة م��ع الط��رف الروس��ي بزع��م تنظي��م ميادي��ن
القت��ال العس��كرية للوص��ول اىل مرحل��ة احل��ل السياس��ي.
لق��د أج��اد الرتك��ي أداء ه��ذا ال��دور اىل جان��ب «تربيت��ه» لتنظيم��ات ارهابية
م��ن النص��رة واالخ��وان والقاع��دة وافرازاته��ا واأللوي��ة الباكس��تانية م��ن
اإليغ��ور الصيني�ين اىل جان��ب آالف املتطرف�ين يف تنظيمات أخرى ،وردوا من
آس��يا الوس��طى واوروب��ا الش��رقية واخللي��ج الفارس��ي ومص��ر ومش��ال أفريقيا،
كل ه��ؤالء مت ّك��ن األت��راك م��ن ربطه��م بغرف��ة أركان عس��كرية «م��وك»
تركي��ة تديره��م حس��ب اجتاه��ات انق��رة السياس��ية ،إمن��ا ه��ل ميك��ن نس��يان
آالف اجلنود األتراك الذين ينتش��رون ايضاً يف الش��مال الس��وري ومباش��رة؟
من��ح ال��روس تركي��ا فرص�اً هام��ة يف مؤمت��ر «اس��تانا» و«مذك��رة سوتش��ي»
لتنفي��ذ م��ا وع��دوا ب��ه م��ن إنه��اء جبه��ة النص��رة يف ادل��ب .لكنه��م نكث��وا
بتعهداته��م مراهن�ين عل��ى انفج��ار أك�بر يف عالق��ات األمريكي�ين بالروس،
فت��زدا ُد حاج��ة الطرف�ين للخدم��ات الرتكي��ة!..
أدّت ه��ذه املراوغ��ة اىل اص��رار الدول��ة الس��ورية عل��ى ب��دء حتري��ر اري��اف مح��اه
وحل��ب وادل��ب يف خط��ة حمكم��ة وعاجل��ة مدعوم��ة م��ن احللف��اء ،ألن ال��روس
تب ّين��وا ان املماط�لات الرتكي��ة ليس��ت إال نت��اج مغريات قدمها األمريكيون
ألنق��رة ح��ول ض��رورة اس��تمرار دوره��م يف أراض��ي س��ورية .وه��ذا بالت��وازي م��ع
حتري��ض أمريك��ي غرب��ي خليج��ي اس��رائيلي لالره��اب بض��رورة التح��رك
مرسلني دعماً عسكرياً تزامن مع دعم تركي باآلليات وكل أنواع األسلحة

أو ً
ال -إرج��اء ح��ل االزم��ة الس��ورية حت��ى اش��عار آخ��ر ،ألن واش��نطن ال متل��ك
معارضات س��ورية وازنة تس��تطيع اس��تعماهلا يف مرحلة احلل السياس��ي.
والدلي��ل أن كل ش��خصيات املعارض��ة ال�تي كان��ت حتت��ل شاش��ات التلف��زة
العاملية واخلارجية اختفت بعد انهيار اإلرهاب يف غربي س��ورية ومل يبق
إال االخ��وان املس��لمون الغاف��ون يف حض��ن الرتك��ي وجبه��ة النص��رة
االرهابي��ة وتنظيم��ات القاع��دة.
أما األمريكيون يف شرقي الفرات فهم قوة احتالل مباشر
يتس�ترون باألك��راد يف «ق��وات س��ورية الدميوقراطي��ة»
«قس��د» كواجه��ة الس��تمرار دوره��م املرتاج��ع اىل ح��د بعيد.
ثاني�اً :تفج�ير العالق��ات الروس��ية الرتكي��ة ،يع��رف األمريكي��ون
أن املماطل��ة الرتكي��ة يف االنس��حاب م��ن ادل��ب تدف��ع حن��و انهي��ار التق��دم يف
العالق��ات املتطورة بني انقرة وموس��كو.
لذل��ك منح��وا انق��رة مهل��ة ش��هرين إضافي�ين إللغ��اء صفق��ة صواري��خ أس
أس  400الروس��ية م��ع طم��وح أمريك��ي كب�ير بتعطي��ل خ��ط الغ��از الروس��ي
الرتكي حنو اوروبا وإيقاف السخاء الروسي بالسماح لنحو مخسة ماليني
س��ائح بارتي��اد رب��وع تركي��ا وإنف��اق مدخراته��م مب��ا يؤدي اىل دع��م االقتصاد
الرتك��ي املعاق��ب م��ن األمريكيني.
ثالثاً :وهو األكثر أهمية ويتعلق ببحث أمريكي عميق عن وسائل وموانع
حت ُّد من الرتاجع األمريكي يف الشرق األوسط.
وه��ذا يتط ّل��ب وق��ف الصع��ود الروس��ي ومنع��ه من الوصول اىل ش��رقي الفرات
واحلدود مع العراق.
وما حماصرة إيران وحماوالت إس��قاطها بالعقوبات االقتصادية إال وس��يلة
ملنع تشظي األحادية األمريكية على قاعدة انبثاق تعددية يف إنتاج القرار
الدول��ي تكبح اجلنون األمريكي.
ه��ذا م��ا يري��ده األمريكي��ون ،أم��ا الس��وريون فعق��دوا الع��زم عل��ى حتري��ر
إدل��ب وكام��ل املناط��ق احملتل��ة بتع��اون روس��ي ايران��ي يري��د معاجل��ة اجلنون
األمريك��ي باجلراح��ة العس��كرية يف ميادي��ن س��ورية املنتص��رة.
د .وفيق إبراهيم

كيف يفكر العدو؟

السلطة الفلسطينية رفضت عرض ًا مالي ًا سخي ًا مقابل مشاركتها في مؤتمر البحرين
كش��فت صحيف��ة «جريوزالي��م بوس��ت» اإلس��رائيلية ،أن الس��لطة
الفلس��طينية رفض��ت عرض �اً أمريكي �اً مبن��ح الفلس��طينيني هب��ات
مالية سخية مقابل مشاركتهم يف مؤمتر البحرين االقتصادي
ال��ذي دع��ت إلي��ه الوالي��ات املتح��دة.

جي

لواء د .حممد قشقوش

هن��اك مع� ٌ
�وق وحي��د يتعل��ق جبمل��ة تناقض��ات ب�ين املش��روعني األمريك��ي
والرتك��ي يف املنطق��ة العربي��ة .جتس��دت بإس��قاط االخ��وان املس��لمني
الذي��ن ه��م حلف��اء تركي��ا يف مص��ر وتون��س وتقلي��ص دوره��م يف ليبيا
واليم��ن والس��ودان وجزي��رة العرب ،ولبن��ان ،مع حماولة أمريكية
لتدب�ير انق�لاب عس��كري ترك��ي عل��ى الرئي��س اردوغ��ان جن��ا
منه��ا بتنبي��ه روس��ي وحت � ّرك ح��زب العدال��ة والتنمي��ة الرتك��ي
وتأثريه على ألوية عسكرية موالية .ومبا أن الفريقني برامجاتيان،
فلماذا ال يعودان اىل التعاون يف امليدان السوري نتيجة لضغط اساسي
يتعرض��ان ل��ه وه��و إنه��اء ال��دور الرتك��ي الس��وري بع��د حترير إدل��ب ،والبدء
بدف��ع األحادي��ة األمريكي��ة خ��ارج س��ورية والع��راق بع��د حتري��ر إدل��ب ايض�اً؟

يري��د األمريكي��ون م��ن إيق��اف تق��دم اجلي��ش الس��وري حن��و إدل��ب ث�لاث
مس��ائل مرتابط��ة:

وذك��رت الصحيف��ة ،نق�لا ع��ن مص��در مل تس��مه ،أن ه��ذا
الع��رض األمريك��ي ج��اء خ�لال جول��ة جاري��د كوش��نر ،صه��ر
الرئي��س األمريك��ي ،دونال��د ترام��ب ومستش��اره ،األخ�يرة يف الش��رق
األوس��ط ،برفق��ة جيس��ون غرينب�لات ،املبع��وث األمريك��ي للش��رق
األوس��ط.

وكذلك املشاركة يف أي فعاليات قد تكون مدخال للتسوية األمريكية يف
الشرق األوسط واملعروفة إعالمياً بـ»صفقة القرن”.
وذك��رت الصحيف��ة أن الرئي��س حمم��ود عب��اس ،رف��ض االق�تراح األمريك��ي
ومنع كبار املس��ؤولني الفلس��طينيني من لقاء املس��ؤولني اإلسرائيليني.

ليم
وزا
ر

رغ��م ان م��ا افص��ح عن��ه التقري��ر ،حت��ى اآلن ،مل يدن��ه بوض��وح
ولكنه مل يربئه بوضوح ايضا ،فلننتظر ونرى ما سوف يسفر
عنه املستقبل.

وب��د ً
ال م��ن االس��رائيليني واالردني�ين ،يلع��ب األت��راك دوراً خط�يراً ج��داً يف
مشالي سورية وعفرين والشمال الغربي وبعض أرياف محاة وحلب ،فلماذا
ال يس��تثم ُر األمريكي��ون فيه��م فيطيل��ون أم��د االزم��ة الس��ورية معيق�ين اي
ح��ل سياس��ي او عس��كري هل��ا باللع��ب عل��ى طموح��ات تركي��ة حتل� ُم بإع��ادة
الزم��ن قروناً عدة اىل الوراء.

وأكدت مصادر الصحيفة الرفض الفلس��طيين للعرض األمريكي الس��خي

بو

إن م��ا أق��دم علي��ه ترام��ب م��ن ق��رارات االقال��ة
وم��ا ق��د يس��فر عن��ه التحقي��ق املتوق��ع ،ق��د
جيعل��ه يواج��ه موقفن��ا اصع��ب مم��ا واجه��ه
الرئي��س االمريك��ي االس��بق ريتش��ارد نيكس��ون ،ح�ين
أعف��ي م��ن رئاس��ة الوالي��اة املتح��دة ،فق��ط لعلم��ه أن حزب��ه قد
جتسس وتنصت على احلزب املعارض يف املقر االداري بفندق
ووترجيت بواشنطن ،حيث ارتبط اسم الفندق باسم االزمه أو
الفضيحة ..وقد أثبتت التحقيقات ان نيكسون كان يعرف،
بعكس إنكاره لذلك يف البداية مما يعد حنثا باليمني ،كما
كان عل��ى عل��م حب��ذف ( )18دقيق��ة ال�تي اثبتت إدانته فقدم
استقالته .وباملقارنة فان خطأ نيكسون ،يتعلق بعدم الشفافية
واحلنث باليمني يف شأن داخلي بني احلزبني الرئيسيني ،أما
خطأ ترامب ،فقد يتجاوز ذلك إىل املس��اس باألمن القومي
األمريكي ..قد يستمر ترامب على نهجه السياسي ،واستمرار
الصدام مبؤسس��ات س��يادية مهمة بالدولة ،ومع ما قد تس��فر
عن��ه التحقيق��ات املتوقع��ة بإدانته ،فقد يغ��ادر البيت األبيض
مدان�اَ بع��دم الش��فافية وباملس��اس باألم��ن القوم��ي األمريكي.

لي��س غريب�اً عل��ى اإلط�لاق أن يدع��م األمريكي��ون س��يطرة االره��اب املتن��وع
يف مشال سورية برعاية تركية عسكرية مباشرة .أمل يفعلوا األمر نفسه يف
ُ
يطوق العاصمة دمشق
غربي سورية بدعمهم كل أنواع االرهاب الذي كان
برعاي��ة املخابرات�ين االس��رائيلية واألردني��ة وبتموي��ل خليج��ي يف مرحل��ة
2018-2012؟ فأي��ن العج��ب اذاً؟

لتنفي��ذ اوام��ر بتش��ديد القص��ف عل��ى املواق��ع الروس��ية ،ففهم��ت موس��كو
الرسالة األمريكية والرتكية لكن الرتك مل يفهموا إال اجلانب الظاهري
منه��ا وه��و رغب��ة األمريكي�ين وحلفائه��م بتمدي��د األزم��ة الس��ورية .وه��ذا
يتطل��ب تأيي��داً لرتكي��ا يف س��ورية مب��ا ه��ي آخ��ر ج��دار مينع الدولة الس��ورية
م��ن االنتق��ال اىل ش��رقي الف��رات ،لذل��ك اس� ّ
�تغل اردوغ��ان اهل��وس الغرب��ي
بإدل��ب ،فاعت�بره وس��يلة إلع��ادة إحي��اء طموحات��ه ،فه��ل ه��ذه ه��ي األه��داف
األمريكي��ة فق��ط؟

ست

وكان ه��ذا املوض��وع ذا حساس��ية ش��ديدة ل��دى
ترام��ب من��ذ دخول��ه البي��ت االبي��ض وقبل جلنة
مول��ر الحق��ا .فمن��ذ دخول��ه إىل البي��ت االبي��ض
رمسي��ا يف  20يناي��ر  ،2017وق��د تس��ارعت االح��داث
وص��درت ق��رارات مهم��ة ،وصفه��ا البعض باجل��رأة ،ووصفها
البع��ض اآلخ��ر بالته��ور وقل��ة اخل�برة واحلنك��ة السياس��ية.
وكان حم��ور تل��ك الق��رارات ،اإلق��االت الرئاس��ية لرم��وز
سيادية ،هو إيقاف بدايات تلك التحقيقات لبعض اجلهات
السيادية واليت ختص ترامب ومحلته االنتخابية ،وعن مدى
عالقتهم بروس��يا االحتادية إبان انتخابات الرئاس��ة واملنافسة
م��ع املرش��حة الدميقراطي��ة ،هي�لاري كلينت��ون .حي��ث ب��دأت
اإلقاالت يف  2017-1-30أي بعد عشرة أيام فقط من دخول
البي��ت االبي��ض ،حي��ث مت��ت إقال��ة احملام��ي ألع��ام التنفي��ذي
حملامي وزارة العدل،
(سالي ياتيس) بعد ساعات من إبالغها
ٍ
بع��دم الدف��اع ع��ن تل��ك القضي��ة ،ويف  2017-3-12مت��ت
إقال��ة احملام��ي الع��ام جلن��وب نيوي��ورك (بري��ت به��ارارا) لنفس
الس��بب وق��د رف��ض تقدي��م اس��تقالته فتم��ت إقالت��ه ..ويف9
 2017-5مت��ت إقال��ة مدي��ر وكال��ة التحقيق��ات الفيدرالي��ة(إف ب��ي آي) جيم��س كوم��ي إلعادت��ه التحقيق��ات يف ذات
القضي��ة ،مم��ا أغض��ب ترام��ب ،ه��ذا وقد عرف كومي بإقالته
م��ن خ�لال االخب��ار العاجل��ة يف التليفزي��ون خ�لال اجتم��اع
ل��ه بل��وس اجنل��وس حي��ث نبه��ه احلاض��رون اىل ذل��ك ،ولك��ن
الرج��ل اس��تكمل اجتماع��ه للنهاي��ة ،يف ذات الوق��ت ،مت تعي�ين
أن��درو ميكاب��ي نائ��ب كوم��ي ،مدي��راَ جدي��دا ل�ـ (إف ب��ى آي)
وال��ذى واج��ه الصحفي�ين عن��د س��ؤاله ،ه��ل ستس��تمر يف فت��ح
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«إدلب» معركة كسر األحادية األميركية!

افتتاحية اليوم

ال يكاد ينقضي ش��هر أو حتى أس��بوع إال وتكش��ف الصحافة
العالمي��ة ،وخاص��ة األمريكية منها ،تفاصيل جديدة ومثيرة عن
ت��ورط دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة ف��ي فضائح م��ن العيار
الثقي��ل ،تس��تهدف المعارضي��ن والناش��طين ومنظم��ات حقوق
اإلنسان والمجتمع المدني وأي جهة تصنفها أبو ظبي في خانة
معادية لسياس��اتها .كما تلجأ إلى تجني��د رجال أعمال
وموظفي��ن س��ابقين للتجس��س عل��ى دول وحكومات
مختلفة ،بما فيها دولة خليجية شقيقة مثل قطر
أو دولة عظمى حليفة مثل الواليات المتحدة.
وال تت��ورع األجه��زة اإلماراتي��ة المعني��ة به��ذه
الفضائح عن إهدار ماليين الدوالرات من الثروة الوطنية
عل��ى حب��ك المؤامرات ونس��ج الش��بكات ،خاص��ة وأنها تتلقى
أوامره��ا م��ن ول��ي العه��د محم��د ب��ن زاي��د ش��خصياً فتنفق بال
حساب ،وخاصة أنها أيضاً تتعامل غالباً مع مسؤولين سابقين
ورج��ال أعم��ال أو متنفذي��ن ال حدود ألطماعه��م ومهاراتهم في
«ح ْلب» تلك األجهزة واستنزافها والتالعب بها.
َ
أح��دث الوقائ��ع ف��ي هذا الس��جل الحاف��ل ما نش��ره مؤخراً
موقع «إنترس��بت» االس��تقصائي األمريكي حول يقين أوس��اط
االس��تخبارات ف��ي الوالي��ات المتح��دة ب��أن أحد رج��ال األعمال
اإلماراتيين جرى تجنيده كمصدر معلومات لصالح مخابرات
أب��و ظب��ي طوال العام  2017لقاء عش��رات اآلالف م��ن الدوالرات
ش��هرياً .كذل��ك أش��ار الموقع إلى أن رجل أعم��ال أمريكياً من
أص��ل لبنان��ي ،مقرب من الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب ،أمّن
للعميل اإلماراتي تس��هيالت محددة مقابل خدمات اس��تثمارية
في اإلمارات .ومما يثير السخرية هنا أن أبو ظبي كانت تريد
معرفة حقيقة مواقف ترامب من جماعة اإلخوان المس��لمين،
أو الوس��اطات ف��ي الن��زاع الس��عودي واإلمارات��ي م��ع قط��ر ،أو
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وم��ن املق��رر أن يط��رح البي��ت األبي��ض اجل��زء األول م��ن خط��ة
الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب يف مؤمت��ر البحري��ن املنعق��د
ب�ين يوم��ي  25و 26يوني��و /حزي��ران.

وم��ن املتوق��ع أن تش��جع «صفق��ة الق��رن» ،ال��دول العربي��ة املاحن��ة
عل��ى االس��تثمار يف الضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة قب��ل معاجل��ة القضاي��ا
السياس��ية الش��ائكة ال�تي متث��ل جوه��ر الص��راع.

املقاومة باملقاطعة اقرأوا املواقف ولو في الصني
ه��ذا برس��م الع��رب الذي��ن ال جي��د معظمه��م غ�ير الن��دب والتندي��د ومح�لات
االستنكار واإلدانة ر ّداً على السياسات األمريكية بشكل عام واملؤيدة واملنحازة
لـ«إسرائيل» على وجه اخلصوص ،واليت ال تقيم وزناً للعرب وحقوقهم.
فبع��د أن أص��در الرئي��س األمريك��ي ق��راراً بع��دم اس��ترياد اهلوات��ف اخللوي��ة
الصيني��ة ج��اء رد الصيني�ين س��ريعاً فق��رروا مقاطع��ة مطاع��م كنتاك��ي
ال�ـ 600املوج��ودة يف بلده��م ،حبمل��ة مقاطع��ة مل يس��بق هل��ا مثي��ل ،فوقف��وا
أم��ام املطاع��م ينش��دون النش��يد الوط�ني ،وذل��ك يف خط��وة عملي��ة
لتأيي��د املوق��ف الوط�ني للحكوم��ة الصيني��ة.
وكان��ت إدارة ترام��ب ق��د وضع��ت يف  15أي��ار املنص��رم ش��ركة
«ه��واوي» الصيني��ة و 68ش��ركة أخ��رى تابع��ة هل��ا يف  26دول��ة
عل��ى م��ا مست��ه «القائم��ة الس��وداء» أو «قائم��ة الكيان��ات» م��ا يعين
أن عم�لاق االتص��االت الصيني��ة ال ميكن��ه ش��راء مع��دات تكنولوجي��ة
أمريكي��ة.
اخلط��وة التصعيدي��ة ه��ذه م��ن جان��ب ترام��ب ج��اءت بع��د فش��ل املفاوض��ات
بني أكرب اقتصادين يف العامل إلنهاء حالة احلرب التجارية املس��تمرة بني
اجلانب�ين من��ذ م��ا يق��ارب العام واليت هددت سالس��ل التوريد اجلاري والنمو
االقتص��ادي العامل��ي بس��بب التعريف��ات اجلمركي��ة عل��ى البضائ��ع م��ن كال
اجلانبني.
واش��نطن وكعادته��ا يف خط��وات كه��ذه مل تكت��ف باحل��رب مبفرده��ا عل��ى
بك�ين ،ب��ل طلب��ت م��ن حلفائه��ا أيض�اً وعل��ى رأس��هم بريطانيا ،عدم اس��تخدام
التكنولوجيا واملعدات اليت تقدمها «هواوي» بسبب مزاعم من أنها قد مت ّكن

الص�ين م��ن التجس��س عل��ى اتصاالت وبيانات حساس��ة.
كم��ا نقل��ت االس��تخبارات األمريكي��ة ادعاءاته��ا ه��ذه يف وق��ت س��ابق م��ن
الع��ام اجل��اري إىل أس�تراليا وكن��دا ونيوزيلن��دا لك��ي حت��ذو ح��ذو واش��نطن
يف العقوب��ات.
املوق��ف ال��ذي ع� ّبر عن��ه الصيني��ون يف التضام��ن م��ع الش��ركة وم��ن خلفه��ا
احلكومة الصينية جدير بالتوقف عنده واحرتامه ،فهو س�لاح س��لمي فاعل
يف املقاطع��ة وال��رد عل��ى العنجهي��ة األمريكي��ة والغطرس��ة ال�تي ال تع��رف
حدوداً ،ولو سلكت كل الشعوب الطريق نفسه ألجربت واشنطن وغريها
عل��ى التفك�ير ملي�اً قب��ل أي خط��وة م��ن ش��أنها االس��تخفاف حبق��وق
اآلخرين.
نس��وق ه��ذا وحن��ن نس��تذكر التصرحي��ات األمريكي��ة
االس��تفزازية بش��أن ض��م مناط��ق م��ن الضف��ة الغربي��ة إىل
كيان االحتالل وبعض ردود الفعل العربية والفلس��طينية على
ذل��ك وعل��ى م��ا س��بقه م��ن خط��وات عدواني��ة أخ��رى تتعل��ق بالق��دس
واجل��والن احملتل�ين يف س��ياق تنفي��ذ إدارة ترام��ب مل��ا يس��مى «صفقة القرن».
نش��عر باخلج��ل وامل��رارة وحن��ن نتح��دث عن بعض املواق��ف العربية الرمسية،
تطبي��ع وهرول��ة غ�ير مس��بوقني م��ع كي��ان االحت�لال ومؤمت��رات للرتوي��ج
للصفق��ة ت��ارة اقتصادي��ة وت��ارة أخ��رى سياس��ية لطم��س احلق��وق العربي��ة
وح��رف البوصل��ة باالجت��اه اخلاط��ئ ،فضل� ً
ا ع��ن إقب��ال منقط��ع النظ�ير عل��ى
املنتج��ات األمريكي��ة والس�لاح والقائم��ة تط��ول..
شوكت أبو فخر

