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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

اوروبا ولعبة الشرطي السيء والصالح مع ايران

االتص��ال الهاتف��ي الذي اجراه الرئيس الفرنس��ي
م��ع نظي��ره االيران��ي وقي��ل إن��ه حم��ل مقترح��ات
لطه��ران يحثه��ا على البقاء في االتفاق النووي ،أثار
ف��ي الظاه��ر ،حفيظ��ة سمس��ار البي��ت االبي��ض ،ال��ى
درجة ان األخير المعروف بنزقه وتخبطه السياس��ي،
س��رعان ما نش��ر تغري��دة انتقد فيها ماكرون بش��دة
معي��دا تخرصات��ه حول اس��تعداد طه��ران للحوار مع
واشنطن.
لس��نا ف��ي وارد ال��رد عل��ى ترامب ومن ل��ف لفه في
االدارة االمريكي��ة م��ن افاكي��ن وخراصين ،كذبهم
ب��ات اوض��ح من الش��مس في رابعة النه��ار ،بل نحاول
هن��ا التمحي��ص ع��ن م��دى مصداقي��ة العواص��م
االوروبي��ة ومقترحاته��ا الت��ي تقدمه��ا الي��ران بغي��ة
تشجيعها على البقاء في االتفاق النووي.
مض��ى اكث��ر م��ن ع��ام على انس��حاب امري��كا من
االتفاق النووي بش��كل احادي ضاربة عرض الحائط
بالمواثي��ق الدولي��ة ومعي��دة حظ��را جائ��را عل��ى

طه��ران ف��ي محاول��ة إلنهاكه��ا ،وف��ي المقاب��ل ماذا
فعل��ت االطراف االخ��رى للحفاظ على ه��ذا االتفاق
الدولي؟ ال ش��يء س��وى الوعود الفارغة التي ال تغني
وال تسمن من جوع ،وخير دليل عليها اآللية المالية
المعروفة بـ»اينستكس» والتي يجري الحديث عنها
وال ن��رى اي تطبي��ق لها س��وى على ال��ورق فما بالك
بالوعود االخرى بش��أن دعم الش��ركات التي تتعامل
مع ايران وتسهيل أمرها وما الى ذلك .وهذا ما حدا
باي��ران الى ان تحدد مهل��ة للجانب االوروبي لتنفيذ
التزاماته واال فانها س��تقوم بخفض التزاماتها التي
ين��ص عليه��ا االتف��اق تدريجي��ا ،وهو م��ا نفذته على
مرحلتين والخطوة الثالثة على االثر.
االم��ر اآلخ��ر الذي يجب ع��دم إغفاله هو ان ايران
دع��ت وتدع��و دائم��ا الى الح��وار لتس��وية اي خالفات
س��واء االقليمي��ة منها أو الدولية ،وس��واء كانت هي
اح��د اطرافه��ا ام ال ،إليمانها بان الح��وار والتفاوض
ه��و أنج��ع الس��بل وأقله��ا كلف��ة لتس��وية الخالفات

والنزاع��ات ،اذا لم��اذا ترف��ض االس��تجداء االمريك��ي
للح��وار؟ الج��واب واض��ح وه��و أن اي��ران دول��ة ذات
س��يادة ومس��تقلة ف��ي قراراته��ا الت��ي تتخذه��ا بن��اء
عل��ى جمل��ة م��ن المب��ادىء الثابتة ،أواله��ا رفض اي
امالءات من اي جهة او دولة كانت ،وعدم تقديم اي
تن��ازل على حس��اب قيمه��ا ومبادئها ،فيم��ا المعروف
ع��ن واش��نطن انه��ا تبح��ث ع��ن بق��رة حل��وب لحلبها
خدم��ة لمصالحه��ا ،فض�لا ع��ن ان دع��وات السمس��ار
ه��ي لالس��تهالك الداخل��ي واس��تغاللها لالنتخاب��ات
الرئاسية القادمة.
وام��ا م��ا يج��ري التطبي��ل ل��ه والتهوي��ل من��ه
بش��أن ان��دالع ح��رب ق��د تدم��ر اي��ران كم��ا يدعي
رج��ل االس��تعراضات االمريكي ،فينبغ��ي القول ان
امري��كا لي��س ال تري��د ب��ل ال يمكنه��ا الدخ��ول في
اي حرب مع إيران الس��باب عديدة ليس��ت بخافية
عل��ى الق��ارئ الكري��م نكتف��ي باالش��ارة اليه��ا على
س��بيل االجم��ال وال االطن��اب ،وه��ي ق��وة ال��ردع
االيراني��ة وع��دم تهاونه��ا م��ع اي انته��اك او خ��رق
لس��يادتها (نذك��ر بطائ��رة التجس��س االمريكي��ة
المس��يرة «غلوبال هوك») والتأثير المدمر لمثل
ه��ذه الح��رب على اس��واق الطاقة العالمية بش��كل
مباش��ر واقتص��ادات العال��م بش��كل غي��ر مباش��ر،
والكلف��ة الباهظ��ة له��ذه الح��رب وع��دم تهيئ��ة
مقدماته��ا .اذا اول م��ا يتبادر ال��ى الذهن من هذه
اللعب��ة االمريكي��ة االوروبي��ة ،ه��ي لعب��ة الش��رطي
الصال��ح والس��يء ،فامري��كا مهمتها التكش��ير عن
االني��اب والتهديد والترهيب ،واوروبا تتولى مهمة
التس��ويف واالرج��اء ،وم��ا س��وى ذلك فه��و مجرد
تمثي��ل .ومن الواضح ان ه��ذه االالعيب ال تنطلي
عل��ى ايران وم��ا اعلنه المتحدث باس��م خارجيتها
والقاض��ي ب��ان فرنس��ا لم تق��دم مقترحا يس��تحق
النقاش ،خير دليل على ذلك.
حسن محمد

روسيا والصني في مواجهة اميركا
بع��د انهي��ار االتح��اد الس��وفياتي ونهاي��ة عص��ر القطبي��ن الدوليي��ن :اميركا
واالتح��اد الس��وفياتي الس��ابق ،فش��لت امي��ركا فش�لا ذريعا في االضط�لاع بدور
الزعام��ة الدولي��ة ،بوصفه��ا القط��ب العالم��ي االوح��د .ال ب��ل ان س��معة اميركا
ونفوذه��ا السياس��ي الدول��ي تدني��ا اكث��ر م��ن اي وق��ت مض��ى ،بس��بب الح��روب
الظالمة واالضطرابات التي افتعلتها اميركا في شتى انحاء العالم.
اال ان اميركا ،مستندة الى قوتها العسكرية واالقتصادية وخاصة الى الوضع
الممي��ز الذي تش��غله ف��ي النظام المالي والبنكي الدول��ي باعتبار الدوالر الورقي
الب��دون تغطي��ة ذهبية ان��ه العملة الدولي��ة االولى لجميع بل��دان العالم ،وللدول
الصديق��ة وغي��ر الصديق��ة المي��ركا على الس��واء ،ـ نق��ول ان اميركا ،مس��تندة
الى هذا الوضع لم تستس��لم ،وانتهجت سياس��ة رعناء تهدف الى فرض زعامتها
بالق��وة واالك��راه .وتجل��ى ذل��ك بوضوح ف��ي العالق��ة االميركية االس��تعالئية
واالذاللية مع اصدقائها التقليديين :االتحاد االوروبي ودول حلف الناتو وكندا
والمكسيك والدول النفطية العربية الذليلة اصال.
ولكن ابشع ما تجلت به المشهدية السلبية الميركا هو سياستها المنهجية
االس��تكبارية والعدائي��ة ض��د القطبي��ن العالميي��ن العظيمي��ن :روس��يا والصين،
ضاربة عرض الحائط بالتاريخ المجيد والدور الحضاري الكبير لهذين البلدين
والشعبين العظيمين.
فمن��ذ عش��رين س��نة ـ اي من��ذ مج��يء بوتي��ن ال��ى الس��لطة وتمس��كه باقام��ة
عالق��ات متوازن��ة م��ع الغ��رب ووق��ف نه��ب ب�لاده م��ن قب��ل الرأس��مال االحت��كاري
االجنب��ي تح��ت غط��اء «اقتصاد الس��وق» ـ ب��دأت اميركا تمارس سياس��ة عدائية
شديدة ضد روسيا .فعملت على توسيع حلف الناتو نحو الشرق لالقتراب اكثر
م��ن الح��دود الروس��ية اله��داف عس��كرية عدواني��ة ،وعمل��ت عل��ى نش��ر منظوم��ة
الصواري��خ المض��ادة للصواري��خ ف��ي اوروبا الش��رقية لتعطيل الق��درات الدفاعية
لروسيا ،واخذت تحرض بلدان االتحاد االوروبي النتهاج سياسة معادية لروسيا،
واث��ارت الث��ورة الملون��ة ف��ي كل م��ن اوكراني��ا وجورجي��ا وافتعل��ت االزمات بين
هذين البلدين وبين روسيا .وحرضت االنظمة الموالية للغرب في دول البلطيق
ض��د المواطني��ن الروس العائش��ين في تل��ك البلدان والذي��ن كان لهم الفضل
االول ف��ي تحريره��ا م��ن االحت�لال الن��ازي خ�لال الح��رب العالمي��ة الثاني��ة وفي
اع��ادة بنائه��ا بع��د الح��رب .وعمل��ت اميركا بش��كل محم��وم على عرقلة تس��ويق
الغ��از الروس��ي ف��ي اوروب��ا .كم��ا عمل��ت عل��ى طرد روس��يا م��ن الحياة السياس��ية
واالقتصادي��ة والثقافي��ة ف��ي اوروبا وحصرها في اس��يا .وطبقت بش��كل متصاعد
ف��رض العقوب��ات االقتصادي��ة الش��ديدة ض��د روس��يا لتدمي��ر االقتص��اد الروس��ي
وتجويع الشعب الروسي بذرائع واهية وكاذبة ومفبركة مثل:
 استخدام النظام السوري االسلحة الكيماوية ضد المدنيين ،بتغطية روسية. مسرحية تسميم الجاسوس البريطاني سكريبال وابنته في بريطانيا. وحتى اكذوبة التدخل الروس��ي في االنتخابات الرئاس��ية االميركية التيفاز فيها ترامب سنة .2016
واخي��را ال آخ��ر :انس��حبت امي��ركا م��ن اتفاقية الغ��اء وعدم انت��اج الصواريخ
قريبة ومتوس��طة المدى ،وعادت النتاج مثل هذه الصواريخ التي تهدد عن قرب
االمن الروسي.
ام��ا حي��ال الصي��ن فق��د اس��تقبلت امي��ركا بع��داء ش��ديد البرنام��ج الصيني
العالم��ي العظيم المس��مى «ح��زام واحد ـ طريق واحد» واله��ادف الى خلق مدى
عالمي مفتوح النتقال السلع والناس واالفكار ،والذي انضمت اليه حتى االن 60
دولة في اسيا والشرق االوسط واوروبا وافريقيا ،وعلى رأسها روسيا.
ورفع��ت امي��ركا بوج��ه الصي��ن س��تار الحماي��ة الجمركي��ة وفرض��ت رس��وما
اضافي��ة عل��ى الس��لع الصينية المس��توردة بقيمة تبلغ مئات ملي��ارات الدوالرات.
وش��نت ضدها الحرب التجارية بصورة غير مبررة .وش��رعت في تطبيق العقوبات
االقتصادي��ة ضده��ا .وكل ذلك بقصد عرقلة تقدم الصين نحو ازاحة اميركا
واخ��ذ مكانه��ا ف��ي مرتب��ة اكب��ر «اقتصاد وطن��ي» ف��ي العالم .وتش��جع اميركا
جزي��رة تاي��وان عل��ى اع�لان االنفص��ال والتح��ول ال��ى دول��ة مس��تقلة مم��ا يعتب��ر
تحدي��ا كبي��را للصي��ن وتهديدا لوحدته��ا الوطنية .ولهذه الغاي��ة تزود اميركا
تايوان بكل انواع االسلحة وتحشد حولها االساطيل لحمايتها.
كل ذلك دفع ويدفع روس��يا والصين الى تس��وية واس��تبعاد اي اختالف فيما
بينهم��ا ،وال��ى التق��ارب الى درجة التحالف الوثي��ق دون ان يوجد الى اليوم حلف
رسمي يجمعهما.
واخ��ذت روس��يا والصي��ن تتعاون��ان وتنس��قان المواق��ف فيم��ا بينهما ،سياس��يا
وماليا واقتصاديا وعس��كريا .ونش��ير بش��كل خاص الى التنس��يق ش��به الكامل في
مواقف البلدين في االمم المتحدة وفي مجلس االمن الدولي.
وقد دعمت الصين السياس��ة الروس��ية في س��وريا واوكرانيا .ومن المرجح ان

تضطلع الصين بدور رئيسي في اعادة اعمار سوريا بعد نهاية الحرب.
واصبحت روسيا المصدّر االول للنفط الى الصين اكثر من السعودية .كما
ازداد استيراد الصين من الغاز الروسي اكثر من الدول االوروبية مجتمعة.
وتطب��ق الدولت��ان مع��ا السياس��ة المالي��ة القائم��ة عل��ى التعام��ل بالعم�لات
الوطني��ة ون��زع الدولرة او الغ��اء التعامل بالدوالر  .dedolarizationوتزيد روس��يا
احتياطاتها ليس فقط من الذهب ،بل ومن اليوان الصيني ايضا .وارتفعت نسبة
االحتياطي الروسي من اليوان سنة  2018من  %3الى  ،%14فيما انخفضت نسبة
االحتياط��ي الروس��ي م��ن ال��دوالرات م��ن  %50ال��ى  .%23وق��د ادخل��ت  60دولة في
العالم اليوان الصيني في احتياطاتها بالعمالت االجنبية ،وبينها المانيا ،فرنسا
وايطاليا .وهذا يمثل صفعة للدوالر وللنظام المالي العالمي الميركا.
وقد انضمت روسيا الى نظام المدفوعات البنكية الذي انشأته الصين بمعزل
عن النظام االميركي ويسمى (،)Cross-border Interbank Payment System
وهو يخدم  900بنك خارج الصين ويغطي اراضي  162بلدا ومنطقة.
وف��ي النط��اق العس��كري م��ن المعل��وم ان امي��ركا حش��دت بكثاف��ة اس��اطيلها
البحرية في القطاع االسيوي من المحيط الهادي ،وفي جميع البحار المحيطة
بالصين ،واالس��اطيل الجوية وقوات االنزال الخاصة البحرية والجوية في كل
م��ن الياب��ان وتاي��وان وكوري��ا الجنوبي��ة ،م��ن اج��ل اح��كام الط��وق تمام��ا ح��ول
الصين ،بحرا وبرا وجوا ،اس��تعدادا لتوجيه ضربة خاطفة وكاس��حة ضدها في
الوقت المناسب.
وللوق��وف بوجه هذه المخاطر بدأت روس��يا والصي��ن بإجراء مناورات تدريبية
مشتركة في بحر الصين والمحيط الهادي والمحيط المتجمد الشمالي وفي
بح��ر البلطي��ق وعل��ى الح��دود المش��تركة بي��ن البلدي��ن .وف��ي الس��نة الماضية
جرت في بحر الصين مناورات ضخمة جدا تحت اس��م «الش��رق ـ  »2018حضرها
الرئيس��ان الروس��ي والصين��ي ووزي��را الدف��اع ل��كال البلدي��ن ،وش��ارك فيه��ا مئ��ات
أالف الجنود والضباط الروس والصينيين ،من جميع االس��لحة ،ومئات الس��فن
الحربي��ة والغواص��ات والطائ��رات المقاتل��ة والقاذف��ات الس��تراتيجية والطائرات
الراداري��ة ـ التجسس��ية ،ووح��دات الصواري��خ م��ن جمي��ع االبع��اد ،وال��وف القط��ع
الحربية االخرى.
ونش��ير هنا الى الحدث البارز التالي ،الذي يكتس��ب اهمية حاصة في التاريخ
العسكري وسيكون له تداعياته في الجيوستراتيجية العالمية برمتها:
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واالساطيل االميركية تحتشد في القسم
االس��يوي م��ن المحي��ط اله��ادي وتج��وب بحري��ة ه��ذا القط��اع البح��ري الواس��ع
وش��ديد االهمي��ة بالنس��بة للش��رق االقص��ى برمت��ه ،ب��دون ان يش��اركها في��ه اي
مش��ارك او يزاحمها اي مزاحم .وفي  23تموز /يوليو الماضي ذهل االميركيون
وه��م يش��اهدون اس��رابا مكثف��ة م��ن الطي��ران الحرب��ي الروس��ي والصين��ي ،وه��ي
تق��وم بدوري��ة اس��تطالع مش��تركة فوق رؤوس��هم ف��ي المحيط اله��ادي ،بما فيها
القاذفات الستراتيحية العمالقة التي تحمل صواريخ جو ـ بحر ومنها الصواريخ
المخصص��ة الب��ادة حام�لات الطائ��رات والغواصات التي تس��ير بالوق��ود النووي.
ومنذ ذلك التاريخ وهذه الدوريات الروسية ـ الصينية ال تتوقف .واالميركيون
ال يس��تطيعون ان يفعل��وا ش��يئا ،وق��د ادرك��وا ان اس��اطيلهم ف��ي ه��ذا القط��اع
فق��دت قيمته��ا العس��كرية ول��م تع��د اكثر من توابي��ت عائمة للجن��ود والضباط
االميركيي��ن المس��لوخين ع��ن عائالته��م والمرس��لين اكث��ر م��ن عش��رة االف
كيلومت��ر بعي��دا ع��ن بيوته��م والمهددي��ن بالموت ال��زؤام دفاعا ع��ن االحتكارات
الرأسمالية لالمبريالية االميركية واليهودية العالمية.
جورج حداد

حلف أميركا في الخليج «الفارسي»
ما تقوم به أميركا في هذه األيام من محاوالت إلخضاع
إي��ران إلمالءاته��ا ،والضغ��ط عليه��ا م��ن أج��ل ع��دم تصدي��ر
النف��ط اإليران��ي خارج إي��ران ،قامت األخي��رة بمواجهة هذا
التح �دّي األميرك��ي بكل ق��وَّة ،وهذا كان له األثر الس��لبي
عل��ى الق��وَّة األميركية المنتش��رة ف��ي العال��م وتحديداً في
منطقة الخليج الفارسي.
كل المح��اوالت األميركي��ة الفاش��لة الت��ي قام��ت به��ا
ّ
�كل علن��ي وواض� ٍ�ح للجمي��ع ،بم��ا دع��ا
مؤخ��راً فش��لت بش� ٍ
أمي��ركا إل��ى اللج��وء للعال��م من أج��ل الضغط عل��ى إيران
لمنعها من تصدير النفط ،والمحافظة على وضع الواليات
المتحدة األميركية بين دول العالم.
ه��ذا الحل��ف ل��م ي�لاق ردوداً عالمية كما كان��ت َّ
تتوقع
أمي��ركا ،حي��ث أن��ه كان هن��اك رف��ض وتأيي��د ف��ي نف��س
الوق��ت له��ذا الحل��ف؛ وم��ن مه��ام ه��ذا الحل��ف ه��و مراقب��ة
مضيق هرمز ،ومتابعة بواخر النفط التي تسير به ،وتأمين
الحماي��ة له��ذه البواخر ،وهذا ما ترفضه إي��ران وتع ِلن بأنها
ال ترغب بوجود أية قوات دولية على حدودها.
هذا من جه ٍة ،ومن جه ٍة أخرى حاولت أميركا إنشاء حلف من
الواضح بأن معظم
قوات عربية إلرسالها إلى مضيق هرمز ،وكان ِ
الدول العربية ترفض المش��اركة في هذا الحلف ،أو إرس��ال قوات
لهذه المنطقة تحديدا.
يخاطب العال��م ويطالبه
وكم��ا ه��و واض��ح بأن بومبي��و م��ا زال ِ
باالنضم��ام إل��ى ه��ذا الحل��ف ف��ي ح��ال ت � ّم تش��كيله وإرس��اله إل��ى
منطقة الخليج الفارس��ي ،ودول أوروبا ال ترى أن هناك س��بباً لعمل
يؤجج الحرب في
مثل هذا الحلف  ،بل ترى أنه عمل من ش��أنه أن ّ
حمل
بم َ
منطقة الخليج الفارس��ي ،ومن المح َتمل أن تأخذه إيران ِ
الج � ّد عل��ى أس��اس أنها ق��وَّة معادية على حدوده��ا ويجب التص ّرف
معها بالطريقة المناسبة ،بعد اللجوء إلى األمم المتحدة وتقديم
عدّة شكاوى لوجود هذا الحلف على حدودها.
لج ْمت
بعدما
إيران
أمي��ركا وحدها غير قادرة على محاربة
ِ
من القوَّة الصاروخية اإليرانية التي تمتلكها إيران ،وأعلنت عن
ج��زء بس��يط منها ،وكان اإلعالن اإليران��ي بأن هناك صواريخ
تع َتب��ر س � ّرية ومفاجئ��ة ستس��ت َعمل في حينها؛ فم��ن هنا قامت
لتبعد نفسها عن
أميركا
بطلب من العالم بإنشاء هذا الحلف ِ
ٍ

أي��ة مواجه��ة مع إيران مباش��رة ،ومن الممك��ن أن تكون أميركا
ف��ي دور المتف � ّرج ف��ي ح��ال نش��وب أي��ة ح��رب بي��ن إي��ران وه��ذا
التحالف .أميركا تحاول السيطرة على النفط اإليراني ،هذا هو
الواض��ح م��ن خ�لال التص ّرفات األميركي��ة في الخليج الفارس��ي،
وضعفه��ا وع��دم قدرته��ا بتوجي��ه أية ضربة عس��كرية إلي��ران ،كما
أعلن س��ابقاً ترامب بأنه في اللحظات األخيرة أوقف الضربة التي
كان ينوي توجيهها إليران بعد عملية إس��قاط الطائرة المس� َّ�يرة
األميركي��ة الت��ي انطلق��ت م��ن الخلي��ج الفارس��ي وت � ّم إنزالها في
البحر داخل حدود إيران.
ه��ذا الحل��ف ال يوجد ل��ه مؤيّدون كما تتم ّن��ى أميركا ،الدول
العربي��ة را ِفض��ة لمث��ل ه��ذا الحل��ف ،وخصوص �اً بع��د تواج��د وزي��ر
الواضحة من هذه الزيارة بأن
خارجية اإلمارات في إيران ،والرسالة ِ
�درك تماماً بأن مصلحته م��ع إيران وليس
الخلي��ج الفارس��ي بات ي� ِ
م��ع أميركا كما يعتقد الساس��ة األمي��ركان؛ وهناك خالف في
أوروبا وعدم القبول بالطلب األميركي إلنش��اء هذا الحلف داخل
ألمت بأميركا بعد شراء
الناتو ،خصوصاً بعد حال الضعف التي َّ
تركيا أس��لحة متطوِّرة من روس��يا والتهديد األميركي المستمر
لها بأنها ستخرجها من حلف الناتو.
محمد فؤاد زيد الكيالني

صفقة القرن :بني الفنت الداخلية والحروب

اس��تضافت مؤخ��راً عاصم��ة البحري��ن
المنامة ،بالش��راكة مع الواليات المتحدة،
ورش��ة عم��ل تح��ت عنوان «الس�لام م��ن أجل
اإلزده��ار» يوم��ي  25و  26حزي��ران /يوني��و
الماض��ي ،ورك��زت هذه الورش��ة على الش��ق
االقتص��ادي م��ن «صفق��ة الق��رن» ،به��دف
التش��جيع عل��ى اإلس��تثمار ف��ي المناط��ق
الفلس��طينية ،وش��ارك ف��ي الورش��ة كل
م��ن الس��عودية واإلم��ارات ومص��ر واألردن
والمغ��رب وقط��ر ،ومس��ؤولون سياس��يون
ورج��ال أعم��ال ،وممثل��ون ع��ن منظم��ات
المجتم��ع المدن��ي ،فيم��ا غابت ق��وى دولية
أساسية وفي طليعتها الصين وروسيا.
الس��لطة الفلس��طينية ل��م تش��ارك ،ألنها
اعتب��رت أن الس�لام االقتص��ادي ال��ذي
يدع��و ل��ه المؤتم��ر يج��ب أال يس��بق الس�لام
السياس��ي ،وألن المؤتم��ر ،بحس��ب اإلعتقاد
الفلسطيني يهدف الى:
ـ الضغ��ط عل��ى الفلس��طينيين لتمري��ر
«صفقة القرن» ،وإضفاء ش��رعية أميركية
ودولي��ة عل��ى إس��تمرار اإلحت�لال ،ومحاول��ة
لفرض التطبيع بين العرب و»إسرائيل”.
ـ إش��غال المنطق��ة بالقضايا االقتصادية
واإلنس��انية ،والفتن الطائفية ،على حس��اب
حق��وق وثواب��ت الش��عب الفلس��طيني ،ف��ي
مس��عى إلدم��اج» إس��رائيل» اقتصادي��ا
وسياسيا وأمنيا في المنطقة.
ـ تصفية وكالة غوث وتش��غيل الالجئين
الفلس��طينيين األممي��ة «األون��روا»،
واإلس��تعاضة ع��ن أنظمته��ا ف��ي مج��ال
التعلي��م وتوزي��ع األغذي��ة ببرام��ج تطوي��ر
تنفذها منظمات غير حكومية دولية.
ومس��بقاً ،أعلن��ت اإلدارة األميركي��ة أن
المؤتم��ر ال يش��كل بدي�لا للح��ل السياس��ي
للقضي��ة الفلس��طينية ،وأن الفك��رة الت��ي
تعم��ل عليه��ا هي تأمي��ن اإللتزامات المالية
من دول الخليج الفارسي الغنية ،والمانحين
ف��ي أوروب��ا وآس��يا ،لح��ث الفلس��طينيين
وحلفائه��م عل��ى تقدي��م تن��ازالت سياس��ية
لح��ل النزاع ،وتتضمن الخطة أربعة عناصر
ه��ي :البني��ة التحتي��ة ،الصناع��ة ،والتمكين
واإلس��تثمار ف��ي الش��عوب ،إضاف��ة إل��ى
اإلصالحات الحكومي��ة ،إليجاد بيئة جاذبة
لإلستثمار في المنطقة.
هن��اك إعتق��اد أن التركي��ز حالي��ا
عل��ى الجان��ب االقتص��ادي ين��درج ف��ي إط��ار
«التكتي��ك التس��ويقي» ال��ذي يتح ّي��ن
اللحظ��ة المناس��بة لإلع�لان ع��ن «صفق��ة
الق��رن» وفرضه��ا باعتباره��ا أم��را واقع��ا،
واللحظة المؤاتية لتكريس «صفقة القرن»
هي في مؤتمر المنامة .فالواليات المتحدة
و»إس��رائيل» عمدت��ا بش��كل غي��ر مس��بوق
خ�لال األش��هر الماضية إلى ف��رض ضغوط
مالي��ة عل��ى الس��لطة الفلس��طينية ،الت��ي
تع��ارض بق��وة خط��ة الس�لام األميركي��ة.
لكن س�لاح االقتصاد ال يس��تخدم فقط ضد
الفلس��طينيين ،بل ض��د كل الدول العربية
المعنية بالقضية الفلسطينية مباشرة.
فبالنس��بة إل��ى األردن ،فه��و يعن��ي

لـ»إس��رائيل» أكث��ر مم��ا يعني��ه أي بل��د
عرب��ي آخ��ر لخصوصيت��ه الجيوسياس��ية،
واإلس��تقرار ف��ي األردن مه��م لـ»إس��رائيل»
بس��بب إرتباط��ه المباش��ر بأمنه��ا القوم��ي
ومس��تقبل القضي��ة الفلس��طينية .ه��ذه
الخصوصي��ة الجيوسياس��ية ل�لأردن،
النابع��ة م��ن تموضع��ه بي��ن أھم مصلحتي��ن
استراتيجيتين للغرب في المنطقة :النفط
و»إس��رائيل» ،إضاف��ة إل��ى احتضان��ه الجزء
األكب��ر من الالجئي��ن الفلس��طينيين منذ
 ،1948كله��ا تفرض له دورا مركزيا قهريا
ف��ي مس��تقبل القضي��ة ،فه��و يش��كل مدخال
رئيس��ا ألي س��يناريو يرس��م للمس��تقبل
الفلسطيني.
وفيم��ا يخ��ص الموق��ف اللبنان��ي ،فق��د
رأت مص��ادر سياس��ية قريبة م��ن عين التينة
أن لبن��ان س��يكون مس��تهدفا بالصفق��ة
بالتأكيد ،وإنطالقا من ذلك ،فإن الخطر
الحقيق��ي عل��ى لبن��ان م��ن بواب��ة «صفق��ة
الق��رن» ال يكم��ن ف��ي األس��اس بالمس��توى
المتص��ل بالتوطي��ن ،وإنم��ا ف��ي إحتم��االت
أن يك��ون تفجي��ر الوضع الداخلي في لبنان،
س��واء بفت��ن داخلي��ة أو بح��رب إس��رائيلية،
بواب��ة إلم��رار الصفق��ة األميركي��ة ،ف��ي
ح��ال تعثر إمراره��ا بالمؤتمرات االقتصادية
والحراكات السياس��ية ،خصوصاً أن للبنان
تج��ارب كثيرة ف��ي هذا اإلطار ،حين يتعلق
األمر بإمرار الصفقات اإلقليمية الكبرى.
وهن��ا يب��رز س��ؤال ح��ول احتمالي��ة فش��ل
تمرير «صفقة القرن»؟
فنتنياه��و الذي لم يس��تثمر بش��كل جيد
دع��م ترام��ب وبوتي��ن اللذي��ن أغدق��ا الهدايا
عليه ،أخطأ في الدعوة الى انتخابات معادة،
وس��رعان م��ا اش��تد الخن��اق ح��ول عنق��ه مع
تحري��ك ملف��ات الفس��اد ض��ده وانفضاض
حلفائ��ه م��ن حول��ه ،وقي��ام خارطة سياس��ية
جدي��دة قوامه��ا «ح��زب الجن��راالت» الذي��ن
يقوده��م الجن��رال بين��ي غانت��س ،واتس��عت
دائرته��م أخي��را م��ع ن��زول إيه��ود ب��اراك الى
الس��احة وس��عيه ال��ى توحيد أحزاب اليس��ار
جميع��ا في تكتل واحد يعزز قوى المعارضة
ويسقط حكم نتنياهو.
وإذا فش��ل نتنياه��و ف��ي االنتخابات أو في
الحكومة ،فإن ترامب يخس��ر حليفا أساسيا
وتك��ون «صفق��ة الق��رن» فق��دت المرتك��ز
اإلس��رائيلي له��ا .كم��ا أن األميركيين لم
يحس��بوها جي��دا ،ول��م يتوقع��وا أن تصطدم
«صفق��ة الق��رن» بموق��ف فلس��طيني واح��د
ومقف��ل وعص��ي عل��ى أي خ��رق أو ش��رخ،
وبموق��ف عرب��ي يحج��م ع��ن ممارس��ة أي
ضغ��وط عل��ى الفلس��طينيين وال يقب��ل إال
م��ا يقبلون��ه ،كل ذل��ك ،ش��كل ج��رس إنذار
إلدارة ترامب التي بدأت تش��كك في ظروف
ومق ّوم��ات نجاح «صفقة القرن» وتتجه الى
تأجيل اإلعالن عن شقها السياسي.
ف��ي الواق��ع ،ثم��ة رأي��ان ح��ول مؤتم��ر
البحرين حول «صفقة القرن”:
ـ األول :يعتب��ر أن المؤتمر هو أول محفل
رس��مي يناقش «صفقة القرن» ،ويكشف عن

مالمحهاح للمرة األولى.
ـ الثان��ي :يق��ول إن أج��واء المؤتم��ر بدأت
تتل ّب��د ،والتع ّث��ر ب��دأ يظه��ر ألس��باب ع��دة،
أبرزه��ا الوض��ع اإلس��رائيلي ال��ذي يقل��ق
واش��نطن ،إذ ي��درك ترام��ب أن الذه��اب ال��ى
انتخاب��ات إس��رائيلية جديدة يعن��ي الذهاب
ال��ى المجه��ول وس��قوط مش��روعه «صفق��ة
الق��رن .كم��ا أن «الدول��ة العميق��ة» ف��ي
«إس��رائيل» تعل��ن رفضها لـ»صفق��ة القرن»
بأس��لوب آخر .وللخروج م��ن هذه األزمة ،قد
يلج��أ نتنياه��و ال��ى عمليات عس��كرية جوية
ض��د غ��زة كونه وزير الدف��اع .والحاجة الى
ه��ذه الحمل��ة الجوي��ة س��تكون به��دف خل��ق
واق��ع فلس��طيني جدي��د ،والحص��ول عل��ى
أوراق قوة بعد الخسائر التي مني بها خالل
مرحلة تأليف الحكومة.
من الواضح ،أن «صفقة القرن» ،وبمعزل
ع��ن االنتخاب��ات اإلس��رائيلية ونتائجه��ا،
كانت ق��د تلقت ضرب��ات متالحقة لتصبح
ف��ي ح��ال ترن��ح واحتض��ار ،خصوص��ا بعدما
فش��ل مؤتم��ر البحري��ن في تحقي��ق أهدافه.
ونج��ح الفلس��طينيون ف��ي الحص��ول عل��ى
مواقف سياس��ية عربية داعم��ة .فالمقاطعة
الفلس��طينية لمؤتم��ر البحري��ن كان��ت
كافي��ة لض��رب «ش��رعيته» باعتب��ار أن
أح��د طرف��ي الص��راع والمعن��ي األول لي��س
موج��ودا .ف��ي الوق��ت نفس��ه ،ح��اول جاري��د
كوش��نير مستشار ترامب وصهره ومهندس
ه��ذه «الورش��ة االقتصادي��ة» التس��ويق
للمؤتم��ر وأهداف��ه ف��ي ض��وء المقاطع��ة
الفلس��طينية ل��ه الت��ي اعتبره��ا «خط��أ
اس��تراتيجيا» ،وف��ي ض��وء اإلرتب��اك العربي
ف��ي التعاط��ي معه ،والذي ظهر في مس��توى
التمثيل ،عاكس��ا مشاركة رمزية ومقرونة
بالتأكي��د على حل الدولتي��ن والقبول بما
يقب��ل ب��ه الفلس��طينيون .وذهب��ت صحيف��ة
«الغاردي��ان» البريطاني��ة ،إل��ى الق��ول ب��أن
الخط��ة االقتصادية التي طرحها كوش��نر،
«مس��رحية هزلي��ة» ،تس��تحق «االس��تقبال
الساخر» الذي القته.
به��ذه المالم��ح األولي��ة ،تمض��ي «ورش��ة
المنامة»عل��ى فش��لها ،على س��وابق مماثلة،
م��ن المؤاتمرات واالتفاقيات بش��أن القضية
الفلس��طينية ،فم��ن خ�لال ه��ذه الصفق��ة،
س��عت « إس��رائيل» لش��طب قضاي��ا الص��راع
ومركبات��ه ،الق��دس والدول��ة الفلس��طينية
والالجئي��ن الفلس��طينيين والمياه وغيرها،
وتحويله��ال إل��ى مش��اريع اقتصادي��ة
إس��رائيلية ـ فلس��طينية ـ عربية ،تس��اهم في
تطوي��ر االقتصاد اإلس��رائيلي ،عب��ر اختراق
ال��دول العربي��ة وغزوه��ا اقتصادي��ا وثقافي��ا
وأمني��ا .كما حاولت تقديم رش��اوى لبعض
ال��دول العربية بغرض إقناعها بالمش��اركة
ف��ي الح��ل االقتص��ادي ال��ذي يمث��ل جوه��ر
صفقة ترامب التي تنوي اإلدارة األميركية
اإلع�لان عنه��ان ف��ي الفت��رة المقبل��ة .فه��ل
س��تنجح اإلدارة األمريكي��ة ف��ي ذل��ك،
فلننتظر؟
سركيس أبوزيد

