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من الصحافة

افتتاحية اليوم

االزدهار من أجل االحتالل
ف��ي الوق��ت ال��ذي تتح��دث في��ه الوالي��ات
المتح��دة ع��ن خطته��ا للس�لام ف��ي المنطق��ة،
وكش��فها ع��ن الوج��ه االقتص��ادي له��ا ،يواصل
حليفه��ا االس��تراتيجي كي��ان االحت�لال
اإلس��رائيلي المعن��ي وح��ده وال غي��ره بالخط��ة
األميركي��ة الموس��ومة بـ”صفق��ة الق��رن”
انتهاكاته وموبقاته ضد الش��عب الفلسطيني،
وإسرائيليا
أميركيا
ما يدلل على أنه مهما قيل
ًّ
ًّ
ع��ن رغب��ة في حل للص��راع العربي ـ اإلس��رائيلي
وللقضية الفلس��طينية ،ليس له ما يثبته واق ًعا
ً
وعمل ،بل إن كل الكالم الصهيو ـ أميركي عن
ذلك ال معنى له ،وهو كالم إنشائي أو باألحرى
رطانة غير مفهومة ،الهدف منها إشغال وسائل
اإلعالم بها ،والمحللين والسياسيين واستغالل
الوقت ألجل االحتالل اإلسرائيلي.
ف��ي الحقيق��ة م��ن المؤس��ف أن
يتح��دث األميركي��ون ع��ن جوان��ب
اقتصادية ومالية يراد طرحها في
المؤتم��ر االقتص��ادي األميركي
ال��ذي يعق��د بالمنام��ة  ،ف��ي
حي��ن ش��رعت في��ه جراف��ات عصاب��ات
المس��توطنين وتح��ت حماي��ة جن��ود
أراض في
االحت�لال اإلس��رائيلي ف��ي تجري��ف ٍ
منطق��ة “خل��ة النحلة” تعود ألح��د المواطنين
الفلس��طينيين ومس��احتها اإلجمالي��ة 300
دون��م (الدونم يع��ادل  1000متر مرب��ع) .ويرتفع
مس��توى األس��ف واألل��م والحس��رة حي��ن يعل��ن
األميركيون أنهم بصدد الضغط على أصحاب
المال العربي لتمويل ما يزعمونه وهو تحسين
األوض��اع االقتصادي��ة للفلس��طينيين ،فكي��ف
يتأت��ى الحدي��ث ع��ن ح��ل الص��راع وتحس��ين
الوض��ع االقتص��ادي م��ع انته��اكات وجرائ��م
حرب واعتداءات إسرائيلية صارخة ضد الشعب
الفلس��طيني واالس��تمرار ف��ي مص��ادرة حقوقه؟
والغ��رض م��ن أعم��ال التجريف هو وض��ع بيوت
متنقل��ة به��دف إقام��ة ب��ؤرة اس��تيطانية تدع��ى
“جفعات أيتام” تربط مستوطنتي أفرات وتقوع
ببعضهم��ا ،ف��ي إط��ار عزل بي��ت لحم ع��ن ريفها
الجنوبي وجنوب الضفة الغربية.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن المؤتم��ر االقتص��ادي
األميرك��ي ال��ذي يعق��د اليوم بش��عار “االزدهار
من أجل السالم” فاقد للشرعية لتجاهله التام
لالعت��راف بحق��وق الش��عب الفلس��طيني ف��ي
أرضه ،وفي إقامة دولته الفلس��طينية المستقلة
وذات الس��يادة وعاصمته��ا الق��دس ،واالعت��راف

بح��ق ع��ودة الالجئي��ن الفلس��طينيين ،فض ً�لا
ع��ن مقاطع��ة أصح��اب الش��أن وأصح��اب الح��ق
واألرض الفلس��طينيين للمؤتم��ر ،فإن��ه ازده��ار
من أجل خدمة االحتالل اإلس��رائيلي ،وبالتالي
ل��ن يك��ون الوصف��ة الس��ليمة لح��ل القضي��ة
الفلس��طينية؛ ألن الح��ل ف��ي المق��ام األول
واألخير سياسي وليس اقتصاديًّا ،ويتأسس على
االعتراف اإلس��رائيلي واألميركي تحديدًا ،ثم
االعتراف الغربي ،بحقوق الش��عب الفلسطيني
كاف��ة ،ب��د ًءا م��ن حق��ه ف��ي إقام��ة دولت��ه
الفلس��طينية المس��تقلة ،واالعت��راف بالق��دس
عاصمة لها ،وحق الالجئين الفلس��طينيين في
الع��ودة ،وإطالق األس��رى من س��جون االحتالل،
ورف��ع الحص��ار الجائ��ر والظال��م ع��ن قط��اع
غ��زة ،والتوق��ف ع��ن تهوي��د واس��تعمار األراض��ي
الفلس��طينية ،والتوق��ف ع��ن تدني��س المس��جد
األقص��ى؛ فحي��ن يق��دم اإلس��رائيليون عل��ى
خطوات عملية وبتشجيع وضغط أميركي
وغرب��ي تج��اه ذل��ك ،فإن��ه عندئذ يمكن
أن نحس��ن الظ��ن ،وأن نتيق��ن ب��أن
هناك رغبة أميركية ـ إسرائيلية
ـ غربي��ة ف��ي تحقي��ق الس�لام
الع��ادل والش��امل ،وإنه��اء الص��راع
العرب��ي ـ اإلس��رائيلي .أم��ا الحدي��ث
ع��ن مؤتم��ر اقتص��ادي هن��ا ،واجتم��اع عن
الش��أن الفلس��طيني ـ اإلس��رائيلي هن��اك ،لي��س
س��وى مح��اوالت مراوغ��ة والتف��اف إلش��غال
الفلسطينيين والعرب ،وإعطاء كيان االحتالل
اإلس��رائيلي الفرص��ة الكافي��ة لمص��ادرة ونه��ب
المزيد من أراضي الش��عب الفلسطيني ،وتغيير
الوقائ��ع الجغرافي��ة والديمغرافية على األرض،
بم��ا يتالءم م��ع الحلم التلم��ودي بإقامة كيان
إسرائيلي خاص بـ”اليهود”.
عبروا عن موقفهم الرافض
الفلس��طينيون َّ
“في غياب أي التزام بالقانون الدولي ومتطلبات
إنه��اء االحت�لال ،وبإقام��ة الدولة الفلس��طينية
على حدود عام  1976وعاصمتها القدس” ،داعين
“جمي��ع ال��دول والهيئ��ات والكيان��ات السياس��ية
واالقتصادي��ة المدع��وة للمش��اركة بالمؤتم��ر،
إل��ى احت��رام موق��ف اإلجم��اع الفلس��طيني
وموقف منظمة التحرير الفلسطينية ،الممثل
الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني” .لذا من
الواجب األخالقي واإلنساني أن يُساند الموقف
الفلسطيني ويُدعم ،وهذا ما نرجوه من مواقف
عربية.

عني على الصحافة االجنبية

الجُ بير :مؤتمر املنامة لن يجبر الفلسطينيني
على اتفاقية ال يريدونها

ترامب يقود حرب الناقالت في بحر عُ مان وحرب الغاز في أوروبا خوف ًا
من صعود عمالقة آسيا الثالثة!...
لقد س��معتموه في آخر تغريدة يحذر حلفاءه من انعدام
األمن في مضيق هرمز ،فما هي حكاية الكاوبوي األميركي؟
وما هي حقيقة حربه التي ال تتوقف ض ّد إيران!؟
عل��ى الرغ��م م��ن كث��رة التقاري��ر والتحليالت السياس��ية
والعس��كرية واألمني��ة ،ح��ول الهجم��ات الت��ي تع ّرضت لها س� ّ�ت
ناقالت نفط في الخليج الفارسي وبحر العرب خالل الشهرين
الماضيي��ن ،إال أ ّن أي �اً م��ن ه��ذه التحلي�لات ل��م يتط � ّرق ال��ى
احتمالي��ة قي��ام جه��ات أميركي��ة بعينها ،بالتع��اون مع أجهزة
األم��ن «اإلس��رائيلية» والس��عودية واالماراتي��ة ،بتنفي��ذ تل��ك
الهجم��ات الت��ي ال مصلح��ة فيه��ا ّ
ألي م��ن دول المنطق��ة على
والتعج��ب الت��ي ق��د
وج��ه اإلط�لاق .ام��ا ع��ن عالم��ات الس��ؤال
ّ
يطرحه��ا الكثي��رون ح��ول دقة ه��ذا الس��يناريو او المعلومات او
ع��ن الس��بب ،الذي دفع ه��ذه الجهات األميركي��ة لتنفيذ هذه
الهجمات ،فكما يقول المثل الشائع:
اذا ُعرف السبب َ
بطل العجب.
ذلك الس��بب الذي يكمن في الحرب التجارية الش��املة،
الت��ي يش � ّنها ترامب ض ّد حوال��ى ثالثين دولة ف��ي العالم ،على
رأس��ها الصي��ن وروس��يا وإي��ران ،وال تس��تثني دو ًال او قطاع��ات
أوروبي��ة م��ن إج��راءات العقوب��ات والخطوات الحمائية للس��وق
األميركي��ة او للمنتج��ات األميركي��ة .تل��ك اإلج��راءات
الت��ي تتع��ارض م��ع ك ّل أس��س التج��ارة الدولي��ة الح��رة كم��ا
أنه��ا تتع��ارض م��ع أنظم��ة وقوانين منظم��ة التج��ارة العالمية
التابع��ة لألم��م المتحدة .ولكن كيف ذلك وما هي الوس��ائل
وم��ا الدواف��ع االس��تراتيجية ،التي تق��ف وراء ه��ذه االعتداءات
األميركية ،على ناقالت النفط في بحر ُعمان؟
وبم��ا ا ّن ك ّل عم��ل عس��كري او أمني يجب ان يكون قاعدة
لتحقيق هدف سياسي فإننا نؤكد ا ّن الهدف األميركي ،من
وراء ض��رب الناق�لات وخطوط النقل البحري ،يتمثل في خلق
ص��دام عس��كري واس��ع النط��اق ،ليش��مل ك ّل منطقة «الش��رق
األوس��ط» ولي��س إي��ران فق��ط ،وذل��ك به��دف وق��ف حرك��ة
تصدي��ر النف��ط م��ن جمي��ع ال��دول المص��درة للنفط ف��ي هذه
البقعة من العالم ،وصو ًال الى ما يلي:
 1ـ خن��ق االقتص��اد الصين��ي والهن��دي واليابان��ي ال��ذي
يعتم��د بش��كل كبي��ر عل��ى اإلم��دادات النفطي��ة م��ن ال��دول
العربي��ة وإي��ران المنتج��ة للنف��ط والتي تم ّر معظ��م صادراتها
الى الخارج عبر الممرات البحرية في الخليج الفارسي 0وبحر
ُعمان وبحر العرب .األمر الذي سيؤدّي الى تباطؤ في معدالت
النم��و الصيني��ة وزيادات كبيرة ف��ي تكاليف اإلنت��اج وبالتالي
انخف��اض كبير في القدرة التنافس��ية التجارية لبضائع هذه
ال��دول ،م��ا يقابله حس��ب اعتقاد الجه��ات األميركية صاحبة
تحسن في فرص المنافسة للبضائع األميركية
هذه النظرية ّ
أكبر فضيحة لحقت بالسمسار ترامب هي
إسقاط أحدث طائرة تجسس أمريكية في األجواء
اإليراني��ة .فمن��ذ أن وصل إلى البيت األبيض وهو
يهدد ويتوعد ،وينس��حب من االتفاقيات الدولية،
ويص��ول ويج��ول ويرس��ل التصريح��ات ،وينش��ر
التغريدات غير المسؤولة .وفي األخير سقط في
أول مواجهة مع الجمهورية اإلسالمية في إيران.
ترام��ب يش��به إل��ى ح��د م��ا أس��طورة أحم��د
ش��وربان في التراث اليمني والتي تقول أنه كتب
على ظهر سيفه عبارة ( قاتل ألف وآسر ألف وألف
اعتقه��م لحس��اب اهلل) وعن��د الج��د ترك الس��يف
والخيل وهرب.
واهلل إنه��ا فضيح��ة لترام��ب وم��ن مع��ه م��ن
األعراب الذين سلموا مصائرهم ألمريكا.
وقل��ك ترام��ب راعى الخس��ائر البش��رية في
إيران!!
تل��ك تبريرات يس��وقها اإلع�لام الصهيوني
ومن يسيرون في ركبه.
ولماذا ال يراعي الخسائر البشرية في اليمن
وس��وريا والعراق وليبي��ا ؟! واهلل إنها صميل القوة
التي واجهته بها إيران.
القوة عز إذا كانت بيد رجال ش��جعان ،وإذا
كانت بيد جبناء فهي ذل وحنبة ،كما هو الحال

على الصعيد الدولي.
 2ـ الس��يطره او تعزي��ز الس��يطرة األميركي��ة على أس��واق
الطاق��ة ف��ي دول االتحاد األوروبي ،التي تعتمد بش��كل أساس��ي
عل��ى إم��دادات النف��ط «الش��رق أوس��طي» والغ��از الطبيع��ي
الروسي ،والذي يصل هذه الدول عبر شبكة من انابيب الغاز.
وه��ذا يعن��ي ،ف��ي حقيق��ة األم��ر ف��رض حص��ار نفط��ي
أميركي ،عبر تعطيل خطوط النقل البحري للنفط «الشرق
أوس��طي» ال��ى أوروب��ا وآس��يا ،وبالتال��ي تركي��ع دول االتح��اد
األوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وإرغامها على ش��راء الغاز
األميرك��ي ال ُمس��ال ،عل��ى الرغ��م م��ن ا ّن أس��عاره أعل��ى بكثي��ر
م��ن أس��عار النف��ط او الغاز الطبيعي الروس��ي ،وذلك ألس��باب
عدي��دة ليس اقلها ضرورة إعادة المادة ال ُمس��الة الغاز ال ُمس��ال
ال��ى ش��كلها الطبيع��ي ك��ي يمكن اس��تخدامها ف��ي المجاالت
الصناعية توليد الطاقة والحضرية استهالك المنازل .
 3ـ توجي��ه ضرب��ة كبيرة ألس��واق النفط والغاز الروس��ية،
بم��ا ف��ي ذل��ك س��وق الغ��از ال ُمس��ال ،عل��ى الصعي��د األوروب��ي،
وبالتال��ي إلح��اق الض��رر الكبي��ر والف ّع��ال باالقتص��اد الروس��ي
والتأثي��ر س��لباً عل��ى دخ��ل الدول��ة الروس��ية ،مما س��ينجم عنه
تخفي��ض في النفقات المخصصة للعلوم واألبحاث والش��ؤون
الدفاعي��ة ف��ي روس��يا ،خاص��ة بع��د النجاح��ات الفائق��ة الت��ي
حققتها روسيا في مجال الثورة الرقمية وتأثيراتها على نوعية
األس��لحة الروس��ية الحديث��ة ،بما في ذل��ك منظومات الحرب
االلكترونية ومنظومات األس��لحة الكهرومغناطيس��ية ،التي ال
نظير لها في العالم ،والتي ّ
تقض مضاجع دعاة الحروب مجمع
الصناعات العسكرية والنفطية .
 4ـ ل��ذا فم��ن األهمي��ة بمكان ان ينظر الم��رء الى خلفيات
الهس��تيريا الت��ي يعيش��ها ترامب ،ليس تجاه إي��ران فقط وإنما
ض ّد الصين وروسيا والهند أيضاً ،يجب ان ينظر الى ذلك على
ضوء الحقائق المهمة التالية:
ـ باإلضافة الى خطوط الغاز الطبيعي الروس��ية ،الى دول
االتحاد األوروبي ،فإ ّن إنتاج روس��يا من الغاز ال ُمس��ال ينقل في
ناقالت تش��به ناقالت النفط قد وصل الى حوالى تس��عة عش��ر
ملي��ون ط��ن ع��ام  ،2018بينم��ا أنتج��ت الوالي��ات المتح��دة أق ّل
بقليل من واح ٍد وعشرين مليون طن من هذه المادة.
ـ بلغت صادرات روس��يا من الغاز ال ُمس��ال ،الى دول االتحاد
األوروب��ي ،ف��ي ع��ام  2018م��ا مجموع��ه أربع��ة ماليي��ن ونص��ف
الملي��ون ط��ن ،ف��ي الوقت الذي وصل��ت الص��ادرات األميركية
إل��ى أوروب��ا م��ن ه��ذه الم��ادة إلى مليوني��ن وس��بعمائة ألف طن
فقط في عام  .2018ـ األهميه المتزايدة للغاز ،س��واء الطبيعي
او ال ُمس��ال ،ف��ي أس��واق الطاق��ة الدولي��ة ،حيث س��يزداد الطلب
علي��ه ،حت��ى س��نة  ،2040بمع��دل  ، 7.1بينم��ا ل��ن ي��زداد الطلب

عل��ى النفط ،ف��ي نفس هذه الفتره
إال بنس��بة ّ 0.5
أي نص��ف ف��ي المئ��ة ،
م��ا يوض��ح زي��ادة أهمي��ة وتأثير الغ��از في
األسواق الدولية.
ـ ا ّن  80م��ن ه��ذه الزيادة ،من اآلن حتى س��نة
 ،2040سيتجه الى األسواق الصينية والهندية ،األمر
الذي س��يمهّد لطف��رة اقتصادية ،لهذي��ن البلدين العمالقين،
أكثر اتساعاً وأكثر تأثيراً على أسواق التجارة الدولية.
ـ واستش��رافاً منها للمستقبل ،وألهداف هذه التحركات
األميركي��ة الخطي��رة ،تجارياً وعس��كرياً ،فقد قامت كال من
الصين وروس��يا وإيران بوضع اس��تراتيجية مواجهة استباقية،
حي��ث وضع��ت ه��ذه ال��دول اس��تراتيجية طويل��ة األم��د ترتك��ز
الى إقامة تعاون ،عبر ش��بكات أنابيب للغاز ،من ش��رق س��يبيريا
الروس��ية ال��ى الصي��ن ،بحج��م  38ملي��ار مت��ر مكع��ب س��نوياً،
وبقيم��ة تجارية تصل الى  400ملي��ار دوالر ،بينما تجري إيران
سلس��لة من االتصاالت والترتيبات لبناء خط أنابيب غاز ،عبر
باكستان ،لتزويد الهند بهذه المادة االستراتيجية.
ـ كم��ا يج��ب ان ال تغي��ب ،ع��ن ب��ال المحللي��ن ،حقيق��ة
مش��اركة الس��عودية للوالي��ات المتح��دة حربه��ا التجاري��ة
ض � ّد مجموع��ة االربع��ةّ ،
أي الصي��ن والهن��د وروس��يا وإي��ران.
إذ ا ّن الري��اض ق��د رفض��ت التع��اون م��ع ش��ركة «نوفاتي��ك»
الروس��ية او مش��اركتها ،ف��ي اس��تثمار حق��ول الغ��از العمالق��ة
في شبه جزيرة يامال  ، Yamal peninsulaالواقعة في منطقة
القطب المتج ّمد الش��مالي ،في أقصى ش��مال غرب س��يبيريا،
ال��ذي ب��دأ اإلنت��اج فيه س��نة  ،2018بينما قامت ش��ركة أرامكو
الس��عودية الحكومية بش��راء  25من أس��هم ش��ركة «بورت آر َثر
ديفيلوبمن��ت  Port Arthur Developmentاألميركي��ة ف��ي
تكس��اس والتي س��تنتج ما مجموعه أحد عش��ر مليون طن من
الغ��از ال ُمس��ال ،عن��د اكتمال تطوير المش��روع .علم �اً ا ّن ك ّل
إنت��اج ه��ذه الش��ركة س��يكون موجه �اً ال��ى األس��واق األوروبية،
حس��ب مخطط��ات الش��ركة نفس��ها ،الت��ي ب��دأت بالفع��ل في
توري��د كمي��ات من هذا الغاز ال ُمس��ال الى أوروبا ،حيث وصلت
الدفعة األولى منه الى بولندا في شهر آب عام .2018
إذن فالس��عودية ش��ريك عض��وي للوالي��ات المتح��دة في
حروبها العس��كرية ،في ك ّل أنحاء منطقة «الش��رق األوسط»
وف��ي حروبه��ا التجاري��ة واالقتصادية على صعي��د العالم ،ومع
ذلك فإ ّن انكسارهم بدأ يلوح في األفق…
وما النصر إال صبر ساعة ،وأن تصبروا وتتقوا ال يض ّركم
كيدهم شيئاً.
بعدنا طيبين قولوا اهلل…
محمد صادق الحسيني

قبل بدء الحرب هزموا

ف��ي مملكة داعش واإلمارات .االمبريالية نمر من
ورق كم��ا ق��ال المرحوم ماو تس��ي تون��غ الرئيس
الصيني العظيم.
الخمي��س  20يوني��و 2019م كان يوما فارقا
في تاريخ الخليج الفارسي .في هذا اليوم أذل اهلل
أمريكا وأدواتها من البعران والصهاينة.
ه��ذا االذالل جع��ل اإلدارة
األمريكي��ة تتخب��ط ف��ي
تصريحاته��ا ،وتتذلل للحكومة
اإليراني��ة ،ب��ل وجع��ل ترام��ب
يص��در تصريح��ات متناقض��ة
ويكشف عن خبايا لم يكن أحد يعرفها،
ب��ل وجعلت��ه يتق��زز م��ن مستش��اريه الذي��ن
يدفعونه إلى الحرب.
األوضاع في الخليج الفارسي جعلت ترامب
يدع��و الصي��ن والياب��ان إل��ى حماي��ة ناقالته��م
النفطي��ة .هذا دليل عجز أمريكي .ثم يش��ير إلى
طلبات مالية منهم مقابل الحماية.
ويت��ورط بالق��ول :إن��ه ال فائ��دة ألمريكا من
البق��اء ف��ي الخلي��ج الفارس��ي ألنه��ا مكتفي��ة من

الطاقة .هذا طبعا يحسب في إطار االبتزاز لدول
الخليج (الفارسي) ويهود الرياض.
ضرب��ة واح��دة جعل��ت أمري��كا تئ��ن جريحة،
وهزت عرش يهود الرياض واإلمارات.
وزي��ر خارجي��ة ترام��ب مايك بومبيو س��ارع
بالذهاب إلى الرياض وأبو ظبي لتطمين البعران.
من ش��اهد منكم صورة ابن س��لمان ( مسودا
وه��و كظيم ) يع��رف مدى فع��ل الهزيمة التي
ضرب��ت يه��ود الري��اض ،والخ��وف ال��ذي
ركبهم .وزيرهم المدلل عادل الجبير
ومس��ؤول المخاب��رات الس��عودية
ذهب��ا إلى لن��دن يتس��والن حربا
عل��ى إي��ران ،وعندم��ا رفض��ت
لن��دن طلبهما توج��ه أحدهما إلى
إسرائيل.
ترام��ب تعه��د بحماي��ة مملك��ة داعش
الس��عودية .طي��ب يا ترامب ما ه��ي الحماية التي
س��تقدمها ليه��ود الري��اض وصواري��خ أب��و يم��ن
تض��رب قصور الرياض وخزان��ات أرامكو ومطارات
أبها وجيزان ونجران؟!

المأزوم��ون ف��ي الخليج الفارس��ي ليس لهم
م��ن مخ��رج إ ّال التصال��ح م��ع الج��وار ف��ي اليم��ن
وإي��ران وإيق��اف الع��دوان عل��ى اقط��ار األم��ة،
ودف��ع التعويض��ات لليمنيي��ن ،ث��م إع��ادة النظ��ر
ف��ي سياس��اتهم الخارجي��ة المعادي��ة لإلس�لام
والمسلمين.
الضربة التي تلقتها أمريكا وأدواتها من قبل
الحرس الثوري اإليراني جعلتهم محط س��خرية
العالم في داخل أمريكا وخارجها.
عل��ق أح��د المحللي��ن عل��ى موق��ف ترام��ب
ان��ه كل��ب ينبح وال يع��ض أما بقي��ة األدوات فهم
كالنعامة تغرس رأسها في التراب.
ابو منشار قطع مشاهدته لألفالم الكرتونية
الت��ي تصن��ع من��ه بط�لا ف��ي وج��ه إي��ران واغل��ق
عل��ى نفس��ه غرفة نوم��ه ،وأعلن االحتج��اب وعدم
التطي��ب واالغتس��ال إلى حين يث��أر له ترامب من
إيران.
ننصح الس��عوديين واإلماراتيين أال يركنوا
عل��ى أمري��كا وإس��رائيل والجنجوي��د الس��وداني
كم��ا ننص��ح المرتزق��ة أال يركن��وا عل��ى يه��ود
الرياض وصهاينة أبو ظبي الذين لم يس��تطيعوا
حماية أنفسهم.
عبد اهلل االحمدي
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كيف يفكر العدو؟

بني كازبالنكا والبحرين… شرق أوسط قديم
ي

وت
ديع

اح

رون

هبط��ت أرب��ع طائرات إس��رائيلية في تش��رين األول 1994
ف��ي مدين��ة المين��اء المغربي��ة كازبالن��كا ،الت��ي اس��تضافت
المؤتمر االقتصادي الشرق أوسطي والشمال اإلفريقي األول
بع��د اتفاق��ات أوس��لو .جاءت الطائ��رات بمئات اإلس��رائيليين:
رئي��س ال��وزراء رابي��ن ،ووزي��ر الخارجي��ة بي��رس ،وسياس��يين،
ورج��ال أعم��ال ،وصحافيي��ن وخبراء ف��ي المنطقة .د .يوس��ي
ف��اردي الذي س��يصبح الحق �اً غورو التكنولوجيا اإلس��رائيلية
ومستش��ار رابي��ن للتنمي��ة االقتصادي��ة اإلقليمي��ة ،أعطان��ي
قب��ل الصع��ود إل��ى الطائ��رة كتاباً س��ميكاً ،مليئ �اً بالخرائط
والرس��ومات البياني��ة الملون��ة :الخط��ة الكب��رى الت��ي أعده��ا
س��راً ه��و وفريق كبير من المهنيي��ن في التنمية االقتصادية
إلس��رائيل ،وفلس��طين ،واألردن ،ومص��ر .ف��ي مرك��ز الخط��ة،
اس��تثمارات كبرى في البنى التحتية المش��تركة ـ مش��اريع
مفصلة ،محسوبة ،معللة .ثمرة عمل ورؤيا .الترجمة العملية
األولى واألخيرة الصطالح «شرق أوسط جديد».
عرضت الخطة على مندوبي العالم العربي ممن وصلوا
بجموعهم إلى كازبالنكا ،فاقشعرت أبدانهم .الكتب المؤثرة
لف��اردي خطف��ت ،فتح��ت وأغلق��ت عل��ى الف��ور .ال نحتاجكم،
ق��ال لن��ا الع��رب ،إذا أردت��م تنمي��ة اقتصادي��ة س��ريعة لبلداننا،
س��نفعل ه��ذا بطريقتن��ا .ل��م تج��د نفع �اً ضغ��وط كلينت��ون،
ويلتس��ين ،ومبارك والملك حس��ين ـ لم يتأس��س بنك دولي
لتنمية الش��رق األوس��ط .ولم يوقع أي اتفاق للتعاون العملي
في االستثمارات في البنى التحتية .ال في مؤتمر كازبالنكا

وال ف��ي المؤتم��رات االقتصادي��ة ف��ي عمان وف��ي القاهرة.
فالش��ك ،العداء وباألس��اس النفور من خطوة تطبيع
ب��ارزة مع إس��رائيل قب��ل التوقيع على اتفاق س�لام
كام��ل مع الفلس��طينيين ،صف��ت كل احتمال
لـ «شرق أوسط اقتصادي جديد» .أحدث ملفاته
مخزنة في مكتبتي البيتية ،حجر طريق بال طريق.
تذكرت سلس��لة المؤتمرات االقتصادية والمخططات
التي رافقتها حين قرأت وثيقة «الس�لام من أجل االزدهار»
م��ن مصن��ع ج��ارد كوش��نير ،صهر ومس��اعد الرئي��س ترامب
والروح الحية من خلف الورش��ة االقتصادية الش��رق أوس��طية
التي افتتحت في البحرين  .هذه الوثيقة محرجة س��واء من
حي��ث عم��ق س��وء الفه��م للس��ياقات االقتصادي��ة الجارية في
منطقتن��ا أم م��ن حي��ث التجاه��ل المطلق للواق��ع الجغرافي
السياسي اإلسرائيلي ـ الفلسطيني ـ األردني وبحوث واقتراحات
البن��ك الدول��ي ،وصن��دوق النق��د الدول��ي ،ومجموع��ة AIX
القتصاديين إسرائيليين وفلسطينيين ،وغيرها .إن التجاهل
يفس��ر الضحال��ة االقتصادية للوثيقة .فم��اذا ينقصها مث ً
ال؟
موق��ف م��ن توزي��ع إقليم��ي للمي��اه ،ومش��كلة الالجئي��ن ،ومن
الغ�لاف الجمركي المش��ترك ،والعمل��ة والبنك المركزي
الفلسطيني ،ومن الفوارق في مستوى المعيشة وفي األنظمة
بي��ن الدف��اع والقط��اع ،من الحواجز وج��دار األمن ،من العمل
الفلس��طيني ف��ي إس��رائيل أو ق��درات الحك��م الفلس��طيني
المحدودة على أداء المهام.

بالمقاب��ل ،يكثر واضع��و الوثيقة من اس��تخدام الكلمات
الضخم��ة ،التوج��ه المباش��ر ل �ـ «الش��عب الفلس��طيني» وف��ي
التروي��ج األيديولوج��ي للس��وق الح��رة والملكي��ة الخاص��ة
كحل سحري للضائقة والعداء لألجيال .المبلغ المذكور
فيها ـ صندوق متعدد الجنسيات من  50مليار دوالر لتمويل
االزده��ار االقتص��ادي المس��تقبلي ف��ي المنطق��ة ـ رق��م
ممج��وج ولي��س س��وى عن��وان بال غط��اء وب�لا أمل.
كما أنه كاذب 28 .مليار منه فقط مخصصة
لالقتص��اد الفلس��طيني ومن��ه ينبغ��ي أن
يحس��م ـ فيفه��م م��ن صيغ��ة الوثيق��ة ـ
المس��اعدة الت��ي تتدف��ق من��ذ اآلن إل��ى
السلطة الفلسطينية ،نحو  22ـ  23مليار دوالر
ف��ي العق��د الماض��ي .وبالتال��ي ي��دور الحديث عن
إضاف��ة  500ملي��ون دوالر في الس��نة معظمها اهتم��ام مدعوم
ولي��س تبرع��ات .م��ال متواضع حتى هامش��ي .بعي��د جداً عن
الثورة .والتش��بيه ،مثلما جرى المرة تلو األخرى في أساس��ات
الخطة ،لمس��تقبل فلسطين مع مستقبل سنغافورة وكوريا
الجنوبي��ة ـ ه��ذا ه��راء اقتص��ادي ،اجتماع��ي ،سياس��ي وش��رق
أوسطي من الدرجة األولى.
واب��ل م��ن الهزء انصب في الماضي على مبادرة «الش��رق
األوس��ط الجدي��د» كم��ا عرض��ت ف��ي مؤتم��ر كازبالن��كا،
ولكنه��ا كان��ت وال ت��زال ذروة في الجدي��ة ،المهنية والواقعية
مقاب��ل الرؤي��ا المخادع��ة الت��ي تظه��ر في خطة «الس�لام من
أجل االزدهار» مثلما ستعرض في مؤتمر البحرين.
سيفر بلوتسكر

وت

عل��ى هام��ش زيارت��ه إل��ى باري��س األح��د
ولقائ��ه بوزي��ر الخارجي��ة الفرنس��ي؛ أج��رت
صحيف��ة “ لومون��د” الفرنس��ية مقابل��ة م��ع
وزي��ر الدول��ة الس��عودي للش��ؤون الخارجي��ة
ع��ادل الجبي��ر ،تط��رق فيه��ا إل��ى األزم��ة
الت��ي ق��د ت��ؤدي إل��ى ص��راع مباش��ر بين
واش��نطن وطه��ران ومؤتم��ر البحري��ن
ال��ذي يتوقع أن تطرح فيه الواليات
المتح��دة الجان��ب االقتص��ادي
م��ن خطته��ا للس�لام ف��ي الش��رق
األوس��ط .وق��ال الجبي��ر إن الغ��رض
م��ن مؤتم��ر المنام��ة ال��ذي يعق��د يوم��ي
الثالث��اء واألربع��اء ه��و تحس��ين الظ��روف
المعيش��ية للفلس��طينيين الذي��ن ه��م في وضع
ح��رج وتخفي��ف التوت��رات ،وأن ذل��ك يفت��ح
المجال للمفاوضات بين قادة الجانبين.
واعتب��ر الجبي��ر أن األم��ر ال يتعل��ق بإجب��ار
الفلس��طينيين عل��ى الموافق��ة عل��ى اتفاقي��ة
ال يريدونه��ا ،وأن ح��ل الص��راع يتطل��ب اتفاق��ا
سياس��يا ،يج��ب أن يس��تند إل��ى مب��ادرة الس�لام
العربي��ة لع��ام  ، 2002وق��رارات األم��م المتح��دة ،
م��ن أج��ل تحقي��ق إقامة دول��ة فلس��طينية داخل
حدود عام  ، 1967تكون القدس الشرقية عاصمة
له��ا .وأك��د أن ذل��ك ه��و موق��ف الس��عودية
والعال��م اإلس�لامي ،وأيضا فرنس��ا وأوروب��ا .وعن
التصعي��د األخي��ر في المنطقة؛ ق��ال الجبير إن
بالده تريد تجنب الحرب بأي ثمن ،لكنها س��ترد
إذا تعرض��ت ألي هج��وم ،وأن إي��ران تخضع اليوم
لعقوب��ات اقتصادي��ة قاس��ية ،س��يتم تعزيزه��ا؛
ف��إذا اس��تمرت إي��ران ف��ي سياس��اتها العدواني��ة،
فس��يتعين عليه��ا دف��ع الثم��ن ،عل��ى ح��د قول��ه.
واعتب��ر الوزي��ر الس��عودي أن ال��كل يري��د تجن��ب
الحرب ألن العواقب ستكون كارثية .ولكن ،في
الوقت نفسه ،أدرك الجميع أن السياسة اإليرانية
يج��ب أن تتغي��ر وأن طه��ران ال يمك��ن أن تس��تمر
هكذا .لقد حاولت العديد من الدول إيصال هذه

الرس��الة إل��ى اإليرانيي��ن ،بم��ا ف��ي ذلك فرنس��ا
والياب��ان .وع��ن االتف��اق ح��ول البرنام��ج النووي
االيران��ي ال��ذي انس��حب من��ه دونال��د ترام��ب
مؤخ��راً؛ رأى ع��ادل الجبي��ر أن ه��ذه االتفاقي��ة
كان��ت س��يئة؛ ألن قي��ود تخصي��ب اليوراني��وم
عام��ا عل��ى
س��تنقضي بع��د م��رور اثن��ي عش��ر ً
توقيعه��ا ف��ي يوليو 2015؛ وهو م��ا يعني أن إيران
قد تكون في وضع يمكنها من امتالك طاقة غير
محدودة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم في
ذل��ك التاري��خ ،وبالتال��ي تكون ق��ادرة على
تطوير القدرة النووية بسرعة كبيرة.
الجبي��ر وج��ود ب�لاده
وب��رر ُ
ف��ي نف��س معس��كر إس��رائيل ض��د
االتف��اق النووي االيران��ي ،بالقول إن
ذلك يدل على مدى رفض هذه الصفقة
م��ن قب��ل الجمي��ع ف��ي الش��رق األوس��ط:
اإلماراتيون والبحرينيون  ..حيث أش��اد الجميع
باختيار ترامب االنسحاب منها.
وحول تقرير محققة حقوق اإلنسان التابعة
لألم��م المتحدة أغنيس كاالمار بش��أن جريمة
مقت��ل الصحف��ي الس��عودي جم��ال خاش��قجي
وال��ذي ص��در األس��بوع الماض��ي وخل��ص إلى أن
قتل الصحفي يش��كل “جريم��ة قتل خارج نطاق
القانون ،وأن الرياض مسؤولة عنها ”؛ اتهم عادل
الجبي��ر المحقق��ة الدولي��ة ب��أن لديه��ا مواق��ف
سلبية ضد المملكة العربية السعودية منذ فترة
طويلة؛ معتبراً في نفس الوقت أن لن يكون لهذا
التقرير أي تأثير ،ألنه – بحسب الوزير السعودي
– يس��تند إل��ى معلوم��ات صحفي��ة وش��هادات
الجبير أن هذا التقرير “مليء
مجهول��ة ،واعتبر ُ
بالتناقضات واألكاذيب”.
وقال الوزير الس��عودي إن “جمال خاشقجي
مواطن سعودي ُقتل على يد مواطنين سعوديين
آخرين ،تصرفوا خارج أي وظيفة رسمية في مقر
س��عودي بالخ��ارج؛ وبالتالي ف��إن للمملكة الحق
وواجب إكمال هذه العملية القضائية.
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