الجمعة  22كانون األول  2017العدد 3355

العالم

11

مقالة

البحرين :من غير المفيد
مواجهة واشنطن
قال وزير الخارجية البحريني ،خالد بن أحمد ،في تغريدة على موقع «تويتر»
أمــس ،إن «مــن غير املفيد الــدخــول في معركة مع الــواليــات املتحدة بشأن
قضايا جانبية» ،مضيفًا أنه ال ينبغي مواجهة أميركا في وقت «نحارب فيه
جميعًا الخطر الواضح والحقيقي للجمهورية الفاشية اإلسالمية».
وردًا على التغريدة ،قالت حركة «الجهاد اإلسالمي» ،إن «وزير الخارجية
ال ـب ـحــري ـنــي نـ ـم ــوذج ل ـل ـت ـهــويــد ال ـث ـق ــاف ــي ال ـ ــذي أص ـ ــاب ع ـق ــول امل ـن ـحــرفــن
واملتصهينني».
ً
بعد ذلك ،عاود الوزير البحريني التغريد ،قائال« :نحن بحاجة إلى حماية
ً
وطـنـنــا أوال ...بـعــد ذل ــك يمكننا أن نـلـعــب دورنـ ــا فــي حــل ال ـن ــزاع الـعــربــي
اإلسرائيلي من خــال تحقيق حل الدولتني مع القدس الشرقية عاصمة
فلسطني املستقلة كاملة السيادة».
(األخبار)

الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان،
إنه يتوقع أن تسحب إدارة ترامب من
دون إب ـطــاء «ق ــراره ــا املــؤســف» بشأن
ال ـق ــدس ،مـضـيـفــا« :ي ـس ـمــون الــواليــات
املتحدة مهد الديموقراطية ...هذا املهد
يبحث عــن ش ــراء اإلرادة بــالــدوالر في
الـعــالــم» .كما قــال فــي خطاب آخــر قبل
التصويت إنه يتوقع أن «يلقن العالم
أميركا درسًا جيدًا».
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،سـ ـ ــارع م ـك ـت ــب رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،ب ـن ـي ــام ــن
ً
نتنياهو ،إلــى إدان ــة الـحــدث ،قــائــا إن
«إسرائيل ترفض قــرار األمــم املتحدة،
وتعرب في الوقت نفسه عن ارتياحها
ل ـل ـعــدد ال ـك ـب ـيــر م ــن ال ـب ـل ــدان ال ـت ــي لــم
تـ ـص ــوت لـ ـ ــه ،فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا وأف ــري ـق ـي ــا
وأمـيــركــا الالتينية» .وأض ــاف البيان:
«ت ـش ـك ــر إس ــرائـ ـي ــل ال ــرئـ ـي ــس دون ــال ــد

ت ــرام ــب ع ـلــى مــوق ـفــه امل ـط ـل ــق» .وقـبــل
عـقــد الـجـلـســة ،وص ــف نتنياهو األمــم
ً
املتحدة بأنها «بيت أكاذيب» ،قائال إن
«القدس عاصمتنا وسنواصل البناء
هناك وستنتقل الـسـفــارات األجنبية،
ت ـت ـق ــدم ـه ــا الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،إل ــى
القدس .سيحدث هذا».
وخ ـ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،هـ ــاجـ ــم امل ـ ـنـ ــدوب
اإلسرائيلي لــدى األمــم املتحدة ،دانــي
دان ـ ــون ،ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ،بــال ـقــول إن
«الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة اح ـتــاجــت إل ــى 16
عــامــا لـكــي تـتــراجــع عــن قــرارهــا املـنــدد
بالصهيونية ،وليس عندي أدنى شك
ب ــأن ق ــرار ال ـي ــوم سـيـنـتـهــي ف ــي مزبلة
التاريخ».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،قـ ــال ب ـي ــان ع ــن الــرئــاســة
الفلسطينية إن «تمرير ق ــرار القدس
يعبر مجددًا عن وقوف املجتمع الدولي
الـ ــذي ل ــم يـمـنـعــه ال ـت ـهــديــد واالبـ ـت ــزاز
إلــى جانب الحق الفلسطيني» ،فيما
ق ــال كبير املـفــاوضــن الفلسطينيني،
ص ــائ ــب ع ــريـ ـق ــات ،إن ال ـ ـقـ ــرار ب ـشــأن
ال ـقــدس «يـعـنــي أن إع ــان تــرامــب الغ
وبـ ــاطـ ــل» ،م ـض ـي ـفــا أن م ــا حـ ــدث «رد
اعـ ـتـ ـب ــار كـ ــرامـ ــة ج ـم ـي ــع دول ال ـع ــال ــم
ومنظومتها القانونية التي أهانتها
الــواليــات املتحدة وحــاولــت ترهيبها
ورش ــوت ـه ــا واب ـ ـتـ ــزازهـ ــا» .ك ــذل ــك ،رأى
السفير الفلسطيني لدى األمم املتحدة
رياض منصور ،أن التصويت «هزيمة
كبيرة» لواشنطن.

أما حركة «الجهاد اإلسالمي» ،فقالت
إن «علينا استثمار القرار األممي في
عزل إسرائيل ومقاطعتها والتصدي
للهيمنة األم ـيــرك ـيــة» ،داع ـيــة الشعب
الفلسطيني إلى «تصعيد انتفاضته
واسـ ـتـ ـم ــرار ال ـغ ـضــب ف ــي ك ــل م ـك ــان».
وف ــي إط ــار مـتـصــل ،ثـ ّـمـنــت «ح ـمــاس»
قرار حزب «املؤتمر الوطني األفريقي»
الحاكم فــي جـنــوب أفريقيا تخفيض
مستوى التمثيل اإلســرائـيـلــي لديها
من سفارة إلى «مكتب اتصال».
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد امل ـ ـي ـ ــدان ـ ــي ،ال ت ـ ــزال
املواجهات مستمرة لليوم الثامن عشر
في الضفة والقدس ،مع توقع زيادتها
ال ـيــوم ،وخــاصــة بـعــد ص ــاة الجمعة.
وأص ـيــب أم ــس ال ـع ـشــرات بــاالخـتـنــاق
والرصاص املطاطي في مدن رام الله
والخليل وقلقيلية ونابلس .وذكــرت
«جمعية الهالل األحمر الفلسطيني»
أن ط ــواق ـم ـه ــا ت ـعــام ـلــت م ــع ن ـح ــو 30
إصــابــة فــي مــواج ـهــات مـخـتـلـفــة .كما
ش ــن ال ـع ــدو حـمـلــة اع ـت ـقــال ومــاحـقــة
ملطلوبني عـبــر اقـتـحــامــات رسـمـيــة أو
قوات خاصة ومستعربني.
إلــى ذل ــك ،ت ــرأس أمــس رئـيــس حكومة
«ال ــوف ــاق الــوط ـنــي» رام ــي الـحـمــدالـلــه،
في مكتبه في رام الله ،اجتماعًا لقادة
األج ـهــزة األمـنـيــة ،وذل ــك لــ«بـحــث آخر
ال ـت ـط ــورات ف ــي مـخـتـلــف املـحــافـظــات،
واالطالع على آخر التقارير امليدانية».
(األخبار)

بالواقع
أم ـ ــا عـ ــن «األخ ـ ـب ـ ــار غ ـي ــر ال ـس ـع ـي ــدة»
التي نقلتها اململكة لعباس ،فهي أن
«إس ــرائ ـي ــل ل ــن ت ـت ـن ــازل ع ــن أي شــيء
يتعلق بالقدس أو الالجئني أو غور
األردن» ،وأن على «أبو مازن» أن يقبل
«ال ـع ــروض الـبــديـلــة ال ـتــي تمثلت في
حصر العاصمة بالضواحي والقرى
املحيطة للقدس شــرقــا والتخلي عن
ط ـل ــب إن ـ ـشـ ــاء ال ـع ــاص ـم ــة فـ ــي ال ـب ُـلــدة
القديمة» .أمــا عــن غــور األردن ،فأبلغ
رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة أنـ ــه سـيـبـقــى «تـحــت
سـ ـيـ ـط ــرة االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال ...م ـ ــع إم ـك ــان ـي ــة
الذهاب إلى العرض الذي قدمه صهر
ترامب ،جاريد كوشنر ،في هذا الشأن،
وهــو وجــود قــوات دولـيــة على حــدود
مـنـطـقــة أغ ـ ــوار األردن ،ل ـكــن الــرئـيــس
رفض هذا املقترح» .كما أشارت إلى أن
ابــن سلمان طلب منه «إخـمــاد شــرارة
األحـ ــداث فــي الـضـفــة خـشـيــة تـمــددهــا
فــي املـنــاطــق الـشــرقـيــة لـلـقــدس ،طالبًا
مـنــه الـتـشــديــد عـلــى ال ـه ــدوء ف ــي هــذه
املنطقة».
ـان ،ورغ ـ ـ ــم أن م ــواق ــع
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إســرائـيـلـيــة رب ـطــت اح ـت ـجــاز اململكة
لرجل األعمال األردني ـ الفلسطيني،
صبيح امل ـصــري ،بالضغط على كل
مــن عبدالله وعـبــاس ،وإل ــزام األخير

إل ـغ ــاء جـ ــدول أع ـمــالــه والـ ـق ــدوم إلــى
ال ـس ـعــوديــة ،ملــا لـلـمـصــري مــن تأثير
فـ ــي اقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـضـ ـف ــة ،فـ ـ ــإن م ــواق ــع
عـبــريــة ومحللني إســرائـيـلـيــن قــالــوا
إن السعوديني يضغطون من البداية
ع ـل ــى عـ ـب ــاس ل ــوق ــف ه ـج ــوم ــه عـلــى
تـ ــرامـ ــب ،ول ـي ـظ ـه ــر «االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح عـلــى
مـنــاقـشــة األف ـك ــار األمـيــركـيــة لعملية
الـ ـس ــام امل ـت ــوق ــع ت ـقــدي ـم ـهــا قــري ـبــا».
وذكـ ـ ـ ـ ــروا أن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع األخ ـ ـيـ ــر لــم
يتطرق إلى مواجهة قرار ترامب على
اإلطــاق ،وهو «ما ترك انطباعًا بأن
السعوديني يــريــدون تحريك جــدول
األع ـم ــال األم ـي ــرك ــي ملــواص ـلــة الـعـمــل
على خطة السالم».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ن ـقــل م ــوق ــع فلسطيني
مـ ـحـ ـل ــي أمـ ـ ـ ــس حـ ـ ـ ـ ـ ــوارًا مـ ـ ــع الـ ـ ـل ـ ــواء
السعودي السابق أنور عشقي ،دافع
فيه عن سلمان وابنه بالقول إنهما
«لــن يقبال أي صفقات لحل القضية
الفلسطينية بما في ذلك صفقة القرن
التي ُيعد لها ترامب إال بشرط واحد
هو عبر تطبيق املبادرة العربية التي
صاغها امللك الراحل عبدالله» .وعن
ال ــزي ــارة األخ ـي ــرة لـعـبــاس ،ق ــال إنها
أتت بدعوة سعودية رسمية ،وإن ابن
سلمان أكد لـ«أبو مازن» أن «اململكة

ستظل حــامـلــة لـلـمـبــادرة الـعــربـيــة...
ومــا فعله تــرامــب مخالف للشرعية
ّ
ال ــدولـ ـي ــة» ،م ــؤكـ ـدًا ل ــه أنـ ــه ل ــم يــطـلــع
على «صفقة ال ـقــرن» أو تفاصيلها.
كذلك ،دافع عشقي عن ضعف تمثيل
اململكة في قمة «التعاون اإلسالمي»
في إسطنبول ،بالقول إن «املوضوع
ليس مناقشة من يمثل اململكة ،هناك
وفــد سعودي حضر ،ووقــف بجانب
أعضاء منظمة التعاون ّ
وأيد ما صدر
عن املنظمة ...أكثر من خدم القضية
الفلسطينية هــو املـلــك سـلـمــان ،وما
ال يعرفه البعض أن امللك انضم إلى
حركة فتح ،وقيل عندما قدم عباس
إلى الرياض قبل عامني إنه قدم إليه
عضويته في الحركة».
أما رسميًا ،فقال السفير الفلسطيني
ل ـ ــدى الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،بـ ـس ــام اآلغـ ـ ـ ــا ،إن
«امل ـ ـلـ ــك س ـل ـم ــان أص ـ ـ ــدر تــوج ـي ـهــاتــه
لوزير الخارجية عادل الجبير بدعم
القضية الفلسطينية دوليًا» ،مضيفًا
ف ــي ت ـصــريــح إذاع ـ ــي أم ــس أن «ل ـقــاء
أمس ...كان مهمًا جدًا ،وتم فيه تبادل
اآلراء واألف ـكــار حــول سبل التصدي
لـلـقــرار األم ـيــرك ــي» ،وم ــؤك ـدًا «مـتــانــة
العالقات الفلسطينية ـ السعودية».
(األخبار)

االنحدار المتسارع
لإلمبراطورية األميركية
وليد شرارة
املــواجـهــة السياسية والدبلوماسية الــدائــرة فــي أروق ــة األم ــم املـتـحــدة بني
الــواليــات املتحدة والغالبية الساحقة من دول العالم ،حــول قــرار الرئيس
األميركي املتعلق بالقدس ،ال سابق لها في التاريخ الحديثّ .
للمرة األولى،
تجد واشـنـطــن نفسها مـعــزولــة بشكل شبه كــامــل عــن بقية أعـضــاء ما
ً
ّ
يسمى املجتمع الدولي .من الصحيح أن دوال وازنة ،وبعضها من الحلفاء
التقليديني للواليات املتحدة ،سبق أن عارضت ّ
بقوة السياسات األميركية
ّ
فــي املــاضــي .فعندما ق ــررت إدارة بــوش االب ــن شــن الـحــرب على الـعــراق،
عارضت فرنسا وأملانيا ،حليفتا واشنطن ،إلى جانب روسيا هذا القرار
بحزم ،وألقى وزير الخارجية الفرنسي آنذاك دومينيك دو فيليبان خطابه
ّ
الشهير في نيويورك ،محذرًا من نتائج الحرب على االستقرار اإلقليمي
ّ
وال ـعــاملــي .لكننا ال ـيــوم أم ــام مشهد مختلف .لــم تنجح إدارة تــرامــب في
إقناع أقرب الحلفاء ،كبريطانيا ،بصوابية قرارها حول القدسّ .أي ّ
تأمل
ّ
ومنزه عن االنحيازات األيدولوجية البدائية وعن الرغبة
موضوعي نسبيًا
في عدم اإلقرار بالحقائق البديهية حتى ال يستفيد منها الخصوم ،ينبغي
ُ
أن يخلص إلى أننا أمام انحسار فعلي للنفوذ السياسي األميركي.
الهيمنة األميركية على العالم قامت على عـ ّـدة مرتكزات ،أبرزها ّ
التفوق
الـعـسـكــري الـنــوعــي عـلــى بقية دول الـعــالــم ،وانـتـشــار الـقــواعــد األميركية
عبر العالم ،والسيطرة على أغلب مصادر الطاقة ،وكذلك بناء التحالفات
العسكرية والسياسية مع دول محورية على قاعدة مشتركات مصلحية
وأيــديــولــوجـيــة /سياسية بينها وبــن واشـنـطــن .القطب األمـيــركــي هيمن
من خالل قدراته الصلبة العسكرية واالقتصادية ،ولكن أيضًا من خالل
ّ
قدرته على جذب وإقناع حلفاء باعتباره نموذجًا لهم أو على األقل نظامًا
سياسيًا شبيهًا لهم الى ّ
حد ما .ما هي حال جاذبية الواليات املتحدة اليوم
بالنسبة إلى بقية دول العالم؟ نجح أوباما خالل رئاسته في ترميم جزئي
لهذه الجاذبية ،بعد أن كان بوش الصغير قد أضعفها ،لكن دونالد ترامب
يقوم ،مشكورًا ،بتقويضها مجددًا .وهو اختار سياق املعركة الحالية حول
القدس ليعلن استراتيجيته لألمن القومي .هذه االستراتيجية التي يعتبر
ّ
بعض املعلقني األميركيني أنها إعالن ّنيات أكثر منها استراتيجية باملعنى
الفعلي للكلمة ،بسبب عدم تناسب أهدافها املعلنة مع القدرات األميركية،
ُ
إن ُوضـعــت مــوضــع التنفيذ فستدخل الـعــالــم فــي سلسلة مــن الـتــوتــرات
واألزمــات تؤدي في مجملها الى تعاظم ّ
الهوة بني أميركا وحلفائها .هي
ّ
تحدد مجموعة من األع ــداءّ ،
تسميهم ،العتبارات دبلوماسية ،خصومًا
أو «قــوى ساعية إلع ــادة النظر بالنظام الــدولــي» ،Revisionist powers
أبــرزهــم الصني وروسـيــا على املستوى العاملي ،وإي ــران وحلفاؤها على
مستوى الشرق أوسطي .وتعلن ،وهذا هو ّ
األهم ،عن ّنيتها تطوير القدرات
العسكرية األميركية بشكل يحافظ على ّ
تفوق نوعي «ال يمكن مضاهاته»
( .)superiority that cant be overmatchedوإذا ربطنا بني هذا الهدف
األخير وبــن املـشــروع املعلن لوزير الــدفــاع جيمس ماتيس ،منذ وصوله
الــى منصبه ،لتطوير ال ـقــدرات العسكرية ،وبشكل خــاص لبناء قاذفات
استراتيجية جــديــدة ،وكــذلــك لتحسني الـقــدرات العسكرية التقليدية في
مجال األنظمة املـضــادة للصواريخ وأنظمة ال ــرادار والـحــرب املعلوماتية،
موجهة ضد روسيا أساسًا ،ولتحديث القوة البحرية وهي ّ
وهي ّ
موجهة
ضد الصني ،يصبح من الواضح أننا أمام مشروع أميركي إلعادة إطالق
ّ
سباق التسلح مع ّقوتني دوليتني صاعدتني ،روسيا والصني ،لن تترددا
في خوض غماره حفاظًا على أمنهما ومصالحهما الحيوية .وقد سبق
ّ
للرئيس فالديمير بوتني أن حذر ،في خطاب ألقاه في شهر كانون األول
عام  ،2016أي قبل وصول ترامب الى السلطة ،الواليات املتحدة من ّ
مغبة
استمرارها في السعي إلى ّ
التفوق في مجال األسلحة التقليدية ،ألن هذا
ّ
األمر يشكل برأيه «خطرًا على العالم» .وفي الفترة نفسها ،أصدر الجيش
ّ
الــروســي بيانًا يعلن فيه أن جميع قـ ّـواتــه ّ
والجوية باتت
البرية والبحرية
ّ
مجهزة بأسلحة نووية تكتيكية.
ّ
إدخال العالم في سباق تسلح محموم ،وافتعال أزمات خطيرة ،كما يجري
اآلن في شبه الجزيرة الكورية أو بالنسبة إلى املشروع النووي اإليراني أو
بالنسبة إلى القرار حول القدس ،ليس في مصلحة القسم األغلب واألوزن
من حلفاء الواليات املتحدة .ستثير هذه السياسات خالفات حقيقية بينهم
وبني واشنطن ،كما اتضح من موقف الــدول األوروبـيــة من قــرار أميركي
محتمل بإلغاء االتفاق النووي مع إيــران أو كما يظهر اآلن بالنسبة إلى
القرار حول القدس .ستؤسس هذه الخالفات بالتأكيد لتقاطعات ،وربما
حتى لتعاون ،بني هــذه الــدول الحليفة وخصوم الــواليــات املتحدة إليجاد
مخارج مناسبة ملصالحهم املشتركة ،بمعزل عن رغبات واشنطن .تراجع
القوة األميركية مستمر على صعيد عاملي ،وهذا خبر مفرح!

