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افتتاحية اليوم

انسحاب اإلمارات من اليمن :سالم أم اعتراف بالهزيمة؟
بات من المعروف اآلن أن دولة اإلمارات العربية
ش��رعت منذ أس��ابيع في تخفيض قواتها العس��كرية
المتواج��دة على امتداد مناطق مختلفة في اليمن،
والتي كانت قد انتش��رت ضمن مش��اركة أبو ظبي
الواس��عة ف��ي العملي��ات القتالي��ة للتحال��ف ال��ذي
تق��وده الس��عودية هن��اك من��ذ آذار/م��ارس .2015
وأش��ارت تقاري��ر صحافي��ة إل��ى أن التخفي��ض
ال يقتص��ر عل��ى أع��داد الجنود ،بل يش��مل
أيض �اً مع��دات عس��كرية هام��ة وثقيل��ة،
كم��ا يمت��د نطاق��ه م��ن العاصم��ة
صنع��اء وجن��وب م��أرب ،وص��و ً
ال إل��ى
مين��اء عص��ب اإلرتي��ري ال��ذي يعتب��ر
نقطة انطالق القوات اإلماراتية.
وكان��ت صحيف��ة «نيوي��ورك تايم��ز»
األمريكي��ة ق��د نقل��ت ع��ن مس��ؤول إمارات��ي رفي��ع،
طل��ب ع��دم ذك��ر اس��مه ،قوله ف��ي دب��ي إن تخفيض
ه��ذه الق��وات يج��ري ألس��باب إس��تراتيجية وأخ��رى
تكتيكي��ة ،مس��تكم ً
ال بذل��ك م��ا نقلت��ه وكال��ة
الصحاف��ة الفرنس��ية ع��ن مس��ؤول إمارات��ي م��ن أن
اإلم��ارات س��تنتقل م��ن اإلس��تراتيجية العس��كرية
إلى إس��تراتيجية الس�لام أو ً
ال .وم��ن الواضح أن هذه
األق��وال تس��عى إل��ى تغطي��ة األس��باب الفعلي��ة وراء
الق��رار اإلمارات��ي ،والت��ي يأت��ي ف��ي طليعته��ا إدراك

أب��و ظب��ي أن الحمل��ة العس��كرية للتحال��ف وصل��ت
إل��ى طري��ق مس��دود ،وبات��ت عاج��زة ع��ن تحقي��ق أي
نص��ر عس��كري ملم��وس يمك��ن أن يقل��ب الموق��ف
جذرياً ،أو يحس��م الحرب لصالح الرياض وأبو ظبي
أو أي منهما .الس��بب الثاني هو إحس��اس الس��لطات
اإلماراتي��ة بالذع��ر إزاء تطور أش��كال الر ّد العس��كري
من الجانب الحوثي ،خصوصاً اس��تهداف المطارات
ومصاف��ي النف��ط ف��ي العم��ق الس��عودي باس��تخدام
الطائرات المسيرة المحملة بمواد انفجارية ،والذي
س��بق أن ش��مل بع��ض األه��داف داخل اإلم��ارات،
ويمك��ن بالتال��ي أن يتوس��ع م��ن ناحيت��ي
الك��م والن��وع ،عل��ى غ��رار م��ا تعان��ي منه
السعودية.
كذل��ك ف��إن اس��تهداف س��فن
الش��حن التجاري��ة الراس��ية ف��ي مين��اء
الفجي��رة ،ث��م ناقالت النفط ف��ي بحر ُعمان،
أطل��ق أكث��ر م��ن ج��رس إن��ذار واح��د ف��ي أب��و ظبي،
ولعله يفس��ر أيضاً تركيز السلطات اإلماراتية على
نق��ل بطاري��ات «باتري��وت» وأنظم��ة «ث��اد» المضادة
للصواريخ من مرابض انتشارها في اليمن إلى الداخل
اإلماراتي.
الس��بب الثالث ه��و تخوف الس��لطات اإلماراتية
م��ن إمكانية الوقوع في تقاطع النيران بين الواليات

المتحدة وإيران ،إذا تطورت الحرب الكالمية الراهنة
إل��ى مواجه��ات عس��كرية م��ن أي ن��وع ،خصوص �اً إذا
تعددت ميادين االشتباك فشملت اليمن أيضاً .ورغم
تكدي��س اإلمارات ترس��انة هائلة من األس��لحة بلغت
عقوده��ا مئات المليارات من الدوالرات ،فإن الجيش
اإلمارات��ي ليس مهيئاً لالنخراط في هذا المس��توى
م��ن الصراع العس��كري ،والس��لطة الحاكمة في أبو
ظب��ي أبع��د م��ا تكون ع��ن التحلي بالجس��ارة الالزمة
للدخول في مجازفة من هذا النوع.
وبي��ن أن يك��ون انس��حاب اإلم��ارات م��ن اليم��ن
تبش��يراً بمرحل��ة إس��تراتيجية الس�لام كم��ا يق��ول
المسؤولون اإلماراتيون ،أو إقراراً بالهزيمة ولكن على
نح��و مبطن يحفظ م��اء الوجه كما تقول الوقائع،
يبقى من الثابت أن أطماع أبو ظبي في موانئ اليمن
م��ا ت��زال قائم��ة ،وتش��هد عليه��ا ممارس��ات الق��وات
اإلماراتية في المخا والمكال وعدن والحديدة ذاتها.
ولذل��ك لم يكن مس��تغرباً أن التخفيض لم يش��مل
مناطق في شبوة والساحل الغربي ،بل جرى العكس
عملياً ،وتم تعزيز القوات في هذه المناطق.
وأم��ا المؤش��ر األه��م وراء الق��رار اإلمارات��ي فإنه
ارتق��اء الخالف��ات بين الرياض وأبو ظب��ي حول إدارة
مل��ف اليمن إلى مس��توى االفت��راق الميدان��ي ،وهذا
أمر يستحيل إخفاؤه أو تجميله.

فشل اإلدارة األميركية :النصف املليء من الكأس
أق��رت اإلدارة األميركي��ة واعترف��ت بفش��لها ف��ي
«ورش��ة البحري��ن» االقتصادي��ة الت��ي كان ي��راد منها
إدخال «صفقة القرن» من الشباك بعد عجز واشنطن
ع��ن إدخاله��ا م��ن الب��اب .وق��د عب��ر ع��ن ه��ذا الفش��ل
بصراح��ة كبي��ر مستش��اري البي��ت األبي��ض جاري��د
كوش��نر ال��ذي ت��م تكليف��ه اإلش��راف عل��ى الصفق��ة
األميركي��ة «للس�لام» عندم��ا ق��ال ف��ي تصريح��ات
صحافي��ة يوم األح��د الماضي بأن الخطة االقتصادية
 ...يمك��ن تحقيقه��ا ولك��ن ذلك لن يتم ب��دون القيادة
الفلس��طينية» .ويذك��ر ف��ي هذا الس��ياق أن كوش��نر
نفس��ه ق��د اش��ار ف��ي تصريح��ات س��ابقة له بعد أس��بوع
على عقد «ورشة البحرين» إلى أن الرئيس األميركي
دونال��د ترام��ب «معجب ج��داً» بالرئيس الفلس��طيني
محمود عباس ،وأنه يعتقد أن الرئيس أبو مازن «يرغب
ف��ي الس�لام ،لك��ن أش��خاصاً بعينه��م حول��ه منزعجون
بش��دة م��ن الطريقة الت��ي طرحنا بها ه��ذا ،ورد فعلهم
الطبيعي هو الهجوم وقول أشياء جنونية» .وفي نفس
الس��ياق صرح المبعوث األميركي جيسون غرينبالت
أن��ه « إذا ل��م يصل الطرفان الفلس��طيني واإلس��رائيلي
إلى غرفة المفاوضات فإن األمور ستفشل”.
التصريح��ات األميركي��ة تعك��س إحب��اط إدارة
ترام��ب م��ن الموق��ف الفلس��طيني الذي عل��ى ما يبدو
لم تقدره بشكل جيد ،وتوقعت أنه من خالل ضغوطها
عل��ى بعض الدول العربية يمكنها أن تمرر ش��يئاً بدون
القب��ول الفلس��طيني الرس��مي .وأصب��ح م��ن الواض��ح
أن��ه ل��ن تك��ون هناك خط��ة أو «صفق��ة» ب��دون الطرف
الفلس��طيني وعملية التأجيل المتكررة لطرحها التي
تعزوها أميركا لالنتخابات االس��رائيلية التي س��تعاد
ف��ي ش��هر أيلول الق��ادم ،يظه��ر أنها س��تتواصل لذرائع
أخ��رى ق��د تط��رح الحق �اً .وهن��ا ف��ي الواق��ع نس��تطيع

أن نس��جل انتص��اراً سياس��ياً مهم �اً بتثبي��ت « الفيتو»
الفلس��طيني عربي �اً ودولياً وف��ي كل ما يتعلق ببحث
الش��أن الفلس��طيني .بمعنى أنه ال يمكن طرح مشروع
للتس��وية السياس��ية يس��تطيع أن ي��رى الن��ور ويبق��ى
عل��ى قيد الحي��اة ب��دون موافقة القيادة الفلس��طينية
وتعاطيها االيجابي مع هذا المشروع.
االنتص��ار الفلس��طيني ف��ي الحقيق��ة يفت��رض
تفكي��راً فلس��طينياً خالق �اً ال يكتف��ي فق��ط بإع�لان
الرف��ض وبإفش��ال أي خط��ة ال تس��تجيب للحق��وق
الفلس��طينية المش��روعة المق��رة ف��ي الق��رارات
والقواني��ن واألع��راف الدولي��ة .وهن��ا نح��ن بحاج��ة
ماس��ة للبناء على اإلنجاز الذي تحقق والذي
على م��ا يظهر س��يدفع اإلدارة األميركية
إل��ى إع��ادة النظ��ر ف��ي مواقفه��ا تج��اه
الفلس��طينيين ،خاص��ة وأنه��م أثبت��وا
لترامب أنه ليس بمقدوره النجاح حيث
فش��ل اآلخ��رون إذا لم يقنعهم بأن مش��روعه
يتواف��ق م��ع مش��روعهم ومواقفه��م الت��ي بات��ت
موقف �اً دولي �اً بامتي��از .وال يج��وز االكتف��اء بدح��ر
خط��ة خطيرة تس��تهدف تجاوز حقوقن��ا واالنقضاض
عليه��ا ف��ي لحظ��ة يظن��ون أنه��ا مناس��بة لتمري��ر
مش��روع أق��رب إلى الفه��م االس��رائيلي لتكريس الواقع
االحتاللي االس��تيطاني االسرائيلي في فلسطين .بل
يجب النظر إلى النصف المليء من الكأس والتفكير
في اطالق عملية سياسية جديدة على أرضية وقواعد
مختلف��ة عم��ا كانت إدارة ترامب ومستش��اروه األقرب
إلى اليمين االسرائيلي المتطرف يريدون.
نح��ن ف��ي الواق��ع بحاج��ة إل��ى بح��ث ج��اد وعل��ى
وج��ه الس��رعة ف��ي خي��ارات العم��ل واط�لاق هج��وم
س�لام فلس��طيني عل��ى كل الجبه��ات ،ب��دءاً باالتفاق

الفلس��طيني الش��امل المبن��ي عل��ى قاع��دة الوح��دة
الوطني��ة ف��ي إط��ار منظم��ة التحري��ر وموقفه��ا الذي
يجم��ع علي��ه الش��عب الفلس��طيني ،وف��ي ه��ذا االط��ار
يج��ب الترف��ع ع��ن المماح��كات والمصال��ح الضيق��ة
وتس��جيل المواق��ف لصال��ح االنتص��ار لقضيتن��ا
الوطني��ة الت��ي تتعرض لخطر ش��ديد ،ووح��دة الوطن
والقيادة والموقف السياسي أولوية قصوى .والمستوى
الثان��ي لالنط�لاق ه��و المباش��رة بحوار واس��ع وش��امل
م��ع العال��م العرب��ي والبدء بمص��ر واألردن والس��عودية
م��ن أج��ل تحصي��ن الموق��ف العرب��ي وتثبي��ت االلتزام
بمبادرة الس�لام العربية ورفض التطبيع مع إس��رائيل
قب��ل انس��حابها م��ن األراض��ي الفلس��طينية والعربي��ة
المحتل��ة .والضغ��ط على ال��دول العربي��ة التي تهرول
نح��و إس��رائيل وتبح��ث ع��ن مب��رر لفت��ح العالق��ة
معه��ا على حس��اب الش��عب الفلس��طيني لوقف
ه��ذا االنحدار والتمس��ك بموق��ف االجماع
العربي.
وأخي��راً ،يج��ب أال ننس��ى الحلب��ة
االس��رائيلية .فإس��رائيل مقدم��ة عل��ى
انتخاب��ات ويوج��د هن��اك احتم��ال بح��دوث
تغيي��ر سياس��ي علين��ا أن نس��اهم في��ه ب��كل م��ا
نمل��ك م��ن طاق��ات ،م��ن خ�لال رس��ائل فلس��طينية
واضح��ة تج��اه التمس��ك بالس�لام عل��ى قاع��دة ح��ل
الدولتين على أساس حدود عام  1967بما يضمن قيام
دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
إلى جانب إسرائيل ووفقاً لمبادرة السالم العربية.
وهن��اك الكثي��ر مم��ا يمكن فعل��ه في هذا الس��ياق
بعي��داً ع��ن التش��ويش والتش��ويه والتخوي��ن وقص��ر
النظر.
أشرف العجرمي

كيف يفكر العدو؟

ملاذا يجب اإلبالغ عن العنف الذي يمس نشطاء اليسار اإلسرائيلي؟

ب��دأ الس��يد غي��رد بيدرس��ون
المبع��وث األمم��ي الخ��اص إل��ى
س��ورية زي��ارة لدمش��ق تتعل��ق
ب��كل األج��واء والمناخ��ات الت��ي
توف��رت لدي��ه في س��عيه م��ن أجل
إنج��اح تش��كيلة لجن��ة مناقش��ة
الدس��تور الحالي ومن أجل تبادل
ال��رأي والمش��ورة والتنس��يق م��ع
دمش��ق بش��أن مهمته ح��ول الحل
السياسي لألزمة في سورية.
وهذه الزيارة لدمش��ق كانت
ق��د س��بقتها زي��ارة بيدرس��ون
لموس��كو وإحاط��ة كان قد تقدم
به��ا إل��ى مجل��س األم��ن الدول��ي،
ولم��ا كان��ت س��ورية في األس��اس
حريص��ة كل الح��رص عل��ى
تقدي��م المس��اعدة للمبعوثي��ن
األمميي��ن ،فإنه��ا ل��ن تبخ��ل
بتسهيل مهمة بيدرسون ما دامت
تس��تند إل��ى ح��ل س��وري– س��وري
وبقيادة س��ورية وإلى اآلن يحافظ
المبع��وث األمم��ي عل��ى مهمت��ه
كميسر للعملية السياسية ،وأال
يكون طرفاً فيها أو معسراً لها.

نق��ول ذل��ك م��ن أج��ل أن
تمض��ي العملي��ة السياس��ية وف��ق
الق��رار الدولي  ،2254وهو ما نص
على ضرورة ضمان وحدة وس��يادة
الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية،
واستقاللها بعيداً وبالمطلق عن
األجن��دات الخارجية أو الش��روط
المس��بقة ،والنقط��ة المركزي��ة
في مهمة بيدرسون تتمثل بسؤال
أساسي هو :ماذا يحمل في جعبته
ه��ذه الم��رة؟! وتكم��ن كأرضي��ة
ومنطل��ق م��ن ض��رورة اس��تيعابه
وإدراك��ه ل��كل التج��ارب الت��ي
م��ر فيه��ا المبعوث��ون األممي��ون
الس��ابقون ،وبش��كل خاص تجربة
ودروس س��لفه دي مس��تورا،
حي��ن أراد أن يك��ون طرف �اً ولي��س
ميس��راً للح��ل المطل��وب س��ورياً
ووف��ق الرؤي��ة الوطني��ة ومقومات

وثواب��ت ه��ذا الحل وتحت س��قف
الوط��ن والق��رار الوطني الس��وري
السيادي المستقل ،ورسم خريطة
المس��تقبل ب��إرادة الس��وريين دون
غيره��م ،وبعي��داً ع��ن المش��اريع
الت��ي ته��دد الش��عب والجغرافي��ا
الوطني��ة ،وبعي��داً أيض �اً ع��ن
التدخ�لات ف��ي مرحل��ة تحقي��ق
الح��ل وإنج��ازه ،وم��ن دون الفصل
التعس��في بي��ن مكون��ات الش��عب
الس��وري ووحدت��ه ،والمض��ي ف��ي
نه��ج أولوي��ة مكافح��ة اإلره��اب
عل��ى أس��اس أن القض��اء عل��ى
ه��ذا اإلره��اب واالنتص��ار الوطني
الس��وري الش��امل والكام��ل ه��و
األرضية الصلبة والقاعدة الثابتة
لتحقيق الحل السياس��ي ،ألنه ال
انتص��ار لس��وري عل��ى س��وري ،ب��ل
ه��و انتصار لكل س��ورية على كل
م��ن قبل أن يكون أداة هذه الحرب
الظالم��ة والوحش��ية ووض��ع م��ن
نفس��ه وق��وداً لح��رب اإلرهابيي��ن
على سورية الشعب والدولة.
أحمد الصوان

معرض الشهيد الصماد للصناعات العسكرية اليمنية..
مسار التغيير االستراتيجي
لم يكن حفل افتتاح معرض الرئيس الشهيد صالح
الصماد للصناعات العسكرية اليمنية حد ًثا عاديًا .خالل
فترة الحرب على اليمن التي قاربت مدتها خمس سنوات
تقري ًبا ،اعتدنا على أكثر من افتتاح مماثل ،كان يغطي
حرك��ة تطوي��ر وتحدي��ث الق��درات الجوي��ة والصاروخية
لوحدات الجيش واللجان الشعبية اليمنية .لكن ما يميز
هذا المعرض اآلن أن ما تم الكشف عنه من قدرات وأسلحة
نوعي��ة متط��ورة ،س��وف يش��كل نقطة تح��ول مفصلية في
مس��ار الحرب على اليمن ،لما تحمله األس��لحة الجديدة
من أبعاد ميدانية واس��تراتيجية ،وما س��تقدمه في س��بيل
تعزيز القدرات العسكرية اليمنية.
ف��ي دراس��ة عام��ة لبع��ض األس��لحة
الت��ي ت��م اإلع�لان عنها ،حي��ث ال يوجد
ومفصل��ة حتى اآلن
معطي��ات دقيق��ة ّ
ع��ن مميزاتها بش��كل مفص��ل – وربما
يك��ون عدم الب��وح بالتفصيل لدواع أمنية
واستراتيجية تتعلق بحماية تلك المميزات
والق��درات – يمك��ن اس��تنتاج بع��ض الق��درات من
خ�لال المقارن��ة م��ع الطائ��رات المس��يرة الس��ابقة،
والت��ي تحم��ل نفس األس��ماء مع تغيير ف��ي رقم النموذج
الجدي��د ( صم��اد – 1صماد  – 2صماد  3االس��تطالعية او
الهجومي��ة  ،أو لطائ��رة ( قاصف  2كيه) الهجومية التي
اصبح��ت كم��ا يب��دو متخصص��ة بمط��ارات جن��وب غرب
المملكة (ابها وجيزان ونجران) .والقدرات الجديدة لهذه
الطائرات يمكن وضعها في خانة تطوير الخدمات الفنية
والتقنية المختلفة:
– لناحية منحها القدرة أكثر على التخفي وتجاوز
رادارات الع��دو ،والس��بب ه��و الحاج��ة له��ذه المي��زة أكثر
بع��د أن أصب��ح العدوان يعطي أهمية أكثر لكش��ف تلك
الطائ��رات من خ�لال ادخاله منظومات صاروخية دفاعية
أكثر تطو ًرا ومزودة برادرات أكثر تحدي ًثا.
– لناحي��ة إعطائه��ا اإلمكاني��ة للوص��ول ال��ى م��دى
أبع��د ،وه��ذه المي��زة أصبحت ضرورية ومهم��ة حال ًيا ،بعد
أن امت��دت أه��داف ه��ذه الطائرات الى عم��ق دول العدوان،
وحيث أصبحت تحمل الطابع االس��تراتيجي تواك ًبا مع

تطور مسار الحرب مؤخ ًرا.
– لناحي��ة تزوي��د الطائ��رات المس��يرة الحديث��ة
بصواري��خ ذات ق��درة تفجيري��ة أكبر ،وربما بزي��ادة عديد
تل��ك الصواري��خ الت��ي تحمله��ا الطائ��رة الواح��دة أكثر
م��ن الس��ابق ،حي��ث لي��س مس��تبعدًا تكلي��ف الطائ��رات
المس��يرة الجديدة بأكثر من هدف وفي أكثر من بقعة
مستهدفة.
أما فيما يخص الصواريخ الجديدة المتطورة ،فكان
الف ًت��ا اإلع�لان ع��ن الص��اروخ المجنح قدس  1ن��وع كروز
ال��ذي ت��م اطالق��ه أواخر الع��ام  2017على مفاع��ل باراكا
وسبب تأخير افتتاحه حتى اآلن ،والذي
النووي االماراتي َّ
أُطل��ق صاروخ ث��ان منه مؤخ ًرا على مطار أبها ،مس��تهد ًفا
بدق��ة عالي��ة ب��رج المراقبة في المطار وأخ��رج األخير من
الخدمة .وكان (قدس  )1قد تجاوز بكل سهولة رادارات
الدف��اع الج��وي للمملكة ،رغم أن االس��تهداف كان
المس��بق م��ن الق��وات
مُنتظ � ًرا بع��د اإلع�لان ُ
الصاروخية اليمنية عن ذلك.
األهمي��ة االس��تراتيجية للص��اروخ
المجن��ح الجدي��د ( ق��دس  )1أن المرحل��ة
الالحق��ة المنتظ��ر تطويره��ا قري ًبا من��ه ،تقوم على
امكاني��ة اس��تهداف مواق��ع تابع��ة للع��دو الصهيون��ي ف��ي
فلس��طين المحتل��ة ،وه��ذا م��ا يعط��ي للص��اروخ ق��دس 1
البع��د االس��تراتيجي ،حيث لن يقتص��ر تطوير الصواريخ
اليمني��ة فعل��ى خدم��ة معرك��ة الدف��اع ع��ن اليم��ن ض��د
تحال��ف الع��دوان حال ًي��ا ،ب��ل األه��م أن الص��اروخ لديه دور
مُنتظ��ر ف��ي الص��راع االس��اس وال��ذي هو بمواجه��ة العدو
االسرائيلي ،وربما هذا كان اساس تسميته (قدس . )1
م��ن هن��ا يمك��ن اس��تننتاج قيم��ة م��ا س��تقدمه ه��ذه
الصواريخ والطائرات المسيرة الجديدةً ،
أول في الميدان
لصالح معركة الدفاع عن اليمن ،وثان ًيا لصالح المس��ار
االستراتيجي الذي بدأ يفرضه أبناء اليمن في المنطقة
حي��ث المواجه��ة المباش��رة مع أكث��ر من دول��ة اقليمية،
وعلى الصعيد الدولي حيث أكثر من دولة غربية تساند
وتدعم تحالف العدوان على اليمن.
شارل أبي نادر

عني على الصحافة االجنبية
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ق��ارن فالديمي��ر بوتي��ن ،ف��ي لقائ��ه األخي��ر م��ع
المواطني��ن عبر الخط المباش��ر ،ف��رض األمريكيين
رس��وما إضافي��ة عل��ى اس��تيراد البضائ��ع الصينية في
أوائ��ل الع��ام  2018م��ع ف��رض عقوب��ات عل��ى روس��يا:
هدفه��م المش��ترك ،وفق��ا للرئي��س ،ه��و فرمل��ة النمو
االجتماعي-االقتص��ادي ل��كال البلدي��ن بش��كل
مصطنع.
وعلي��ه ،ناقش��ت «س��فوبودنايا بريس��ا»
الوض��ع ف��ي السياس��ة العالمي��ة م��ع
الباح��ث في الش��ؤون الصينية س��يرغي
مستيسالفسكي:
ي��رى عدي��د الخب��راء الصينيي��ن
أن العقوب��ات األمريكي��ة ض��د بكي��ن
ليس��ت مج��رد تح��رك اقتص��ادي ،إنم��ا ص��راع
بي��ن عقيدتي��ن ورؤيتي��ن ثقافيتي��ن ،ونموذجي��ن
حضاريين .هل توافقون؟
جان��ب «ص��راع الحض��ارات» حاض��ر دائم��ا عل��ى
ج��دول األعم��ال السياس��ي .ولك��ن ..ف��ي رأي��ي ،يض��ع
دونال��د ترام��ب دائم��ا قضاي��ا السياس��ة الداخلي��ة في
المرتبة األولى في جميع قراراته.
هن��اك داخ��ل المجتم��ع األمريك��ي تناقض��ات
جدي��ة ،وترام��ب يريد إدارة الوض��ع ،بنقل الصراع بين
الحض��ارات م��ن الس��كون إلى النش��اط .ف��ي رأيي ،هذا

وضع مصطنع.
فق��د س��بق أن تعامل��ت الواليات المتحدة بش��كل
مش��ابه م��ع «هيمن��ة البضائ��ع الياباني��ة» ،ث��م أصب��ح
الياباني��ون أفض��ل أصدق��اء أمري��كا ف��ي الش��رق .ف��ي
الجوه��ر ،ليس لدى الصين في الوقت الحاضر ش��يء
تتنازع��ه مع العال��م الغربي :تنميتها ،تتماش��ى تماما
مع القيم االقتصادية «اإلنسانية العامة”.
الص��راع م��ع الصي��ن هو صراع مع دول��ة ،ال يمكن
للوالي��ات المتح��دة أن تعي��ش م��ن دونها يوم��ا واحدا،
ف��ي الواق��ع االقتص��ادي الحال��ي .لذلك ،ف��إن لهذا
الصراع طابعا دعائيا ،وهو ليس جديا.
ف��ي الوق��ت نفس��ه ،عل��ى خلفي��ة
فت��ور العالق��ات م��ع الصي��ن ،يتذك��ر
السياس��يون األمريكي��ون بش��كل
متزاي��د في خطابه��م العلني موضوعا
مؤلما للغاية بالنس��بة لبكي��ن ،وهو حقوق
اإلنسان ،وااللتزام بـ» القيم الديمقراطية”.
بالنس��بة لـ»القي��م الديمقراطي��ة» ،هن��اك
مث��ال المملك��ة العربي��ة الس��عودية ،الت��ي تس��تعرض
االس��تخفاف به��ذه القي��م كل يوم ،م��ن دون أن يمنع
ذل��ك الوالي��ات المتح��دة م��ن أن تك��ون صديق��ة لها.
وترامب شخصيا كذلك.
أنطون تشابلين
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للحص��ول عل��ى معاملة خاصة ألنه يهودي .لنكن واقعيي��ن ،حتى لو ذهب لتقديم
شكوى ،فهل يمكن التصديق أن الشرطة ستكلف نفسها عناء البحث عن مجهولين
هاجموا شخصاً يسارياً – فوضوياً مثله؟ بالنسبة للشرطة والجيش ،وليس فقط
بالنس��بة لليمين ،اليهودي الذي يعارض االحتالل س��يئ مثل الفلسطيني تقريباً.
في بداية األس��بوع الماضي ،هاجم ش��رطي –بوجود عدس��ات– ش��خصاً يسارياً آخر
(غاي بوتفيه ،عضو في تعايش) ،الذي تظاهر مع فلس��طينيين ويهود ضد الس��لب
في قرية سلوان.
إن ظاه��رة مهاجم��ة الفلس��طينيين م��ن قب��ل اليهود ل��م تتوقف ألنه��ا جزء ال
يتج��زأ م��ن العنف الرس��مي بتصري��ح .فهذه وتل��ك تخدمان أهداف الس��لب .عدد
صغير من الهجمات فقط يبلغ عنه في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية .وحتى عندما
يكون هناك إبالغ ،فإنه يمر من فوق رأس��نا .مهاجمة فولك تخلق اهتماماً أكبر
ألن��ه يه��ودي هوجم في تل أبيب .هكذا يس��عى التقرير الخ��اص عنه إلى تقويض
نشاطه ضد العنف البنيوي اإلسرائيلي ،الذي يستهدف الفلسطينيين.
من جهة أخرى :نعم .من الجدير اإلبالغ عنه والكتابة عنه .ألنه علينا
مواصلة اإليمان بأن هناك أش��خاصاً عاديين آخرين يكرهوننا ،الذين
ال يس��معون صوتهم اآلن ،ربما ألن ش��يئاً ما معروف في تدرج العنف
يدق لديهم .في البداية ،أخذوا اليهودي الذي هو ليس نحن ،لذلك
صمتنا .وبعد ذلك ،أخذوا الشيوعي ،الذي هو بالطبع ليس نحن .وبعد
ذلك ،جاء دور اآلخرين وواصلنا الصمت .وعندما هاجمنا الزعران ،لم يبق
من يقف إلى جانبنا.
أن تب ّلغ يعني أنك تكفر بعدم منع حدوث تكرار تاريخي .أن تب ّلغ يعني بأنك
تؤمن بأن األش��خاص العاديين سيس��تيقظون ،وسيدركون أن من هاجموا فولك
ومط��اردي اليس��ار ه��م أش��خاص خطي��رون عل��ى الجمي��ع .أن تبل��غ يعن��ي دعوتكم
لالنضمام إلى النشاط ضد تجريد الفلسطينيين من وطنهم في وطنهم.
عميرة هاس

ماذا في جعبة بيدرسون؟
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هاجم شخصان مجهوالن ناشط اليسار يونتان فولك عند خروجه الستراحة
الظهي��رة .عرف��وا أي��ن يكمن��ون ل��ه ،الحق��وه ،وبع��د ذل��ك ج��اء الض��رب واللكم��ات
وطرح��وه أرض �اً ،وركل��وه .عندم��ا نجح في النهوض ،اس��تل أحدهما س��كيناً وجرح
وجه��ه ،ج��رح غي��ر عميق لكنه قرب العين« .لقد تولد لدي االنطباع بأن الش��خص
المهاجم نفس��ه ذعر من أن الس��كين قد جرحته» ،قال فولك .المجهوالن صرخا
بكلم��ات مث��ل «يس��اري»« ،فوض��وي»« .لق��د ظهرا لي كش��خصين عاديي��ن» ،قال
فولك .هل هذا حدث يستحق نشره في الصحف؟
نعم ،يس��تحق .حتى لو من أجل من س��يأتي بعده ،أي المالحظات التي نش��رت
عب��ر «فيس��بوك» في التعليق الذي كتبت��ه المنظمة اليمينية «حتى هنا» في 29
أيار/مايو ،بعنوان« :ساعدونا في العثور على يونتان فولك» .شخص عرف
نفسه باسم بري بوسكيال كتب« :ربما أصبح في القبر» .وشخص عرف
نفسه بعيران غواتا كتب« :لماذا ال نقوم بإنزاله» .ومن كتب تحت
اس��م افيعاد داين قال« :في دولة س��ليمة يعدمون الش��خص بس��بب
الخيان��ة» .آخ��رون زينوا بمالحظاتهم تعليق «حت��ى هنا» اكتفوا
بتأيي��د س��جن أو ط��رد فول��ك م��ن الدول��ة .المتواضع��ون فق��ط قاموا
بشتمه.
في الوقت نفسه ،في التقرير نفسه والتطرق الخاص لمهاجمة اليساري
اليه��ودي ،يمكنن��ا أن نكون ش��ركاء ف��ي تطبيع العنف ضد الفلس��طينيين .يهود
ملثم��ون وغي��ر ملثمي��ن يهاجم��ون فلس��طينيين أو يهددونه��م ،بم��ا ف��ي ذل��ك في
القدس والخليل ،بما في ذلك س��ائقو الحافالت اإلس��رائيلية .الهجمات بدرجات
مختلفة من األضرار الجس��دية وتحطيم الممتلكات تجري منذ عش��رات السنين،
وازدادت في العقدين األخيرين .الظاهرة مستمرة ،ضمن أمور أخرى ،ألن السلطات
اإلس��رائيلية ال تالح��ق المهاجمي��ن اليهود أو أنها ال تكلف نفس��ها عناء تقديمهم
للمحاكمة – حتى عندما يتم توثيقهم ويعرف مكان قدومهم وذهابهم.
هذا هو الس��بب في أن فولك لم يقدم ش��كوى إلى الش��رطة؛ فهو غير مس��تعد
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