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العالم

فلسطين

ّ
ّ
الوفود تحج إلى غزة ...بـ«معية» إسرائيـ
بين يوم وليلة ،أضحت
غزة ّ
محجة لعدد من الوفود
الدولية والعربية والمحلية،
وذلك مع انطالق الصفارة
اإلسرائيلية ــ األوروبية
الستدراك الوضع اإلنساني
من االنفجار ،وهو ما يقود،
وفق تصورهم ،إلى
مواجهة حتمية وقريبة
مع المقاومة
غزة ــ هاني إبراهيم
بعد يومني على وصــول وفد قطري،
ب ــرئ ــاس ــة ال ـس ـف ـيــر م ـح ـمــد ال ـع ـم ــادي،
إل ـ ــى قـ ـط ــاع غـ ـ ــزة ،ك ـ ــان ق ــد دخ ـ ــل مــن
حاجز «بيت حــانــون ـ ـ إيــريــز» برفقة
مـســؤولــن أمـمـيــن ،وصــل وفــد أمني
م ـ ـصـ ــري ب ــالـ ـت ــزام ــن م ـ ــع م ـس ــؤول ــن
ووزراء من حكومة «الوفاق الوطني»
مـ ــن رام ال ـ ـلـ ــه ،دخ ـ ـلـ ــوا ج ـم ـي ـع ــا مــن
«إيريز» بموافقة إسرائيلية.
وكـ ـ ـم ـ ــا نـ ـقـ ـل ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» (راجـ ـ ـ ــع
ال ـعــدد  ٣٤٠١فــي  ٢١ش ـبــاط) ،أثـمــرت
مـ ـب ــاحـ ـث ــات وف ـ ـ ــد حـ ــركـ ــة «ح ـ ـمـ ــاس»
ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة إس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل ه ـ ـن ـ ـيـ ــة ،م ــع
ال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة امل ـس ـت ـمــرة منذ
أك ـث ــر م ــن أس ـب ــوع ــن ،ع ــن «ت ـحــركــات
للتخفيف عن غــزة» بعيدًا عن معبر
رف ــح ال ـب ــري الـ ــذي تـسـلـمـتــه السلطة
الفلسطينية من «حماس» قبل أربعة
أشهر ،فيما وصل طبقًا للمتفق عليه
الــوفــد املـصــري مــن جهاز املخابرات،
ع ـبــر «إي ــري ــز» ال ع ـبــر «رفـ ـ ــح» ،وذل ــك
مل ـت ــاب ـع ــة مـ ــا اتـ ـفـ ـق ــت ع ـل ـي ــه ال ـح ــرك ــة
وامل ـخــابــرات بـشــأن املـصــالـحــة ،علمًا
بأن وفدًا مصريًا سابقًا غادر القطاع
في مطلع كانون األول املاضي ،بعدما
ص ــدرت أوامـ ــر لـ ــوزراء «ال ــوف ــاق» في
غزة بعدم لقاء الوفد داخل الــوزارات
أث ـنــاء تسلمها مــن مــوظـفــي حكومة
غزة السابقة.
أمــا وفــد رام الـلــه ،فـضـ ّـم فــي مرحلته
األولـ ـ ـ ـ ــى ثـ ــاثـ ــة وزراء س ـي ـل ـت ـق ـي ـهــم
الوفد املصري داخــل وزاراتـهــم خالل

رأي

ورد كاسوحة *
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـط ـم ــوح ــة الـ ـت ــي ت ـقــودهــا
الصني لتوسيع أسواقها والهيمنة على
التجارة الدولية تضعها في مواجهة
ليس فقط مع خصوم تقليديني مثل
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وأوروب ـ ــا ،بــل أيضًا
مــع حلفاء سياسيني كــروسـيــا .لكن
الـتـنــافــس مــع روس ـيــا بـخــاف الـغــرب
ي ـن ـح ـص ــر فـ ــي إطـ ـ ـ ــار إق ـل ـي ـم ــي عـلــى
خـلـفـيــة ال ـت ـنــاق ـضــات داخ ـ ــل االت ـح ــاد
االق ـت ـص ــادي األوراس ـ ــي ف ــي ح ــن ّأن
املواجهة التجارية مع الواليات املتحدة

اليومني املقبلني ،فيما استهل األخير
لقاءاته في غزة مع مدير قوى األمن
ف ــي غ ـ ــزة ،الـ ـل ــواء تــوف ـيــق أبـ ــو نـعـيــم.
لـ ـك ــن ال ـ ــوف ـ ــد امل ـ ـص ـ ــري ،الـ ـ ـ ــذي يـضــم
م ــن املـ ـخ ــاب ــرات الـ ـل ــواء س ــام ــح نبيل
والقنصل املصري العام خالد سامي
وال ـع ـم ـيــد ع ـبــد الـ ـه ــادي ف ـ ــرج ،أكـمــل
مهماته بسرعة من حيث انتهت قبل
م ـغــادرتــه غ ــزة فــي امل ــرة األخ ـي ــرة ،إذ
التقى وزير النقل الفلسطيني سميح
طبيلة في مقر وزارته.
والـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ال ـ ـق ـ ـطـ ــري،
العمادي ،الذي ال يزال في غزة ،حجز
فندق «املشتل» بالكامل ،بعدما كان
من املقرر أن يقيم فيه الوفد املصري،
م ــا أجـ ـب ــر األخـ ـي ــر ع ـل ــى اإلقـ ــامـ ــة فــي
ف ـن ــدق م ـقــابــل ل ــه ه ــو «ب ـل ــو بـيـتــش»،
فيما رفعت األع ــام القطرية وصــور
األمـيــر تميم بــن حمد على «املشتل»
ل ـت ـكــون ظ ــاه ــرة ل ـلــوفــد املـ ـص ــري في
الواجهة .كما جامل الوفد الحكومي
الفلسطيني املـصــريــن وق ــرر املبيت
معهم في الفندق الذي نزلوا فيه.
وعلمت «األخبار» من مصادر مقربة
من «حماس» أن السلطة أبدت تعهدًا
للمصريني بدفع الـجــزء املتفق عليه
م ـ ــن رواتـ ـ ـ ـ ــب م ــوظـ ـف ــي غ ـ ـ ــزة (الـ ــذيـ ــن
ّ
عينتهم ال ـحــركــة) فــي الـشـهــر املقبل
إذا سلمت «حماس» الجباية املالية
لحكومة «الــوفــاق» ،وهــو األمــر الــذي
قـبـلـتــه ال ـح ــرك ــة ،ب ـش ــرط أن ي ـتــم ذلــك
ب ـض ـمــانــة م ـص ــري ــة .ك ـم ــا ات ـف ــق عـلــى
ان ـط ــاق ع ـمــل الـلـجـنــة الـفـنـيــة لــدمــج
مــوظـفــي غ ــزة املــدن ـيــن فــي منتصف
الـ ـشـ ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل ،وذلـ ـ ـ ــك الس ـت ـي ـع ــاب
موظفي «حـمــاس» فــي هيكليات رام
الله ،مع اعتماد سنوات الخدمة لهم
منذ تعيينهم في غزة.
بـجــانــب ك ــل ذل ــك ،تـسـتـمــر الـسـلـطــات
املـصــريــة فــي إدخ ــال بـضــائــع ووق ــود
إلـ ــى غـ ــزة ع ـبــر ب ــواب ــة صـ ــاح الــديــن
املـ ـج ــاورة ملـعـبــر رفـ ــح ،ال ـتــي تسيطر
عليها حاليًا األجهزة األمنية التابعة
ل ــ«ح ـمــاس» (راجـ ــع ال ـعــدد  ٣٤٠٣في
 ٢٣شـ ـب ــاط) .وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن
«الــوفــاق» تواصلت عبر وزيــر العمل
مأمون أبو شهال ،مع اللواء أبو نعيم
لوقف إدخ ــال البضائع عبر البوابة
املذكورة ،األمر الذي رفضه أبو نعيم،
مبلغًا الوزير أن حل هذا املوضوع لن
يـكــون «إال بـتــواصــل رئـيــس الـ ــوزراء،
رام ـ ــي ال ـح ـم ــدال ـل ــه ،م ـع ــي م ـب ــاش ــرة،
بصفته وزير الداخلية في الحكومة».
في املقابل ،نقلت مصادر أن االتفاق
القديم ـ الجديد بني «حماس» ومصر

من سباق للحمام الزاجل في ميناء غزة البحري أول من أمس (األناضول)

واملـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـح ــال ــة األمـ ـنـ ـي ــة عـلــى
ً
ال ـح ــدود مــع غ ــزة ال ي ــزال مـتــواصــا،
وأن إدخــال البضائع من مصر يأتي
بـجــانــب تخفيف الـحـصــار فــي إطــار
الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة ك ـ ــي ت ــرف ــع
األخيرة العقوبات عن القطاع ،وهو
مـ ــا أك ـ ــده ع ـض ــو امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
لـ ـ ــ«حـ ـ ـم ـ ــاس» املـ ـ ــوجـ ـ ــود ضـ ـم ــن وف ــد
ال ـحــركــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة خـلـيــل الـحـيــة،
ب ــال ـق ــول إن الـ ـت ــواف ــق م ــع امل ـصــريــن
شـمــل الـضـغــط عـلــى رئـيــس السلطة،
م ـح ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس .وق ـ ـ ــال ال ـح ـي ــة فــي
تـصــريـحــات صـحــافـيــة ،إن «حـمــاس

دخلت الوفود
المصرية والفلسطينية
والقطرية من «إيريز»
بموافقة إسرائيلية

ت ـف ــاه ـم ــت عـ ـل ــى سـ ـت ــة مـ ـلـ ـف ــات ه ــي:
الضغط على عباس لرفع العقوبات،
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل لـتـخـفـيــف
ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ،م ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة فــي
تخفيف معاناة غزة بفتح معبر رفح
وإدخ ــال االحتياجات ،كذلك تطبيق
املصالحة واإلســراع بها ،إضافة إلى
ح ـمــايــة ال ـ ـحـ ــدود ،وأخـ ـيـ ـرًا مستقبل
القضية الفلسطينية».
مع ذلك ،علمت «األخبار» أن السلطات
املصرية لم تدخل خالل األيام األخيرة
أي ن ــوع م ــن مـ ــواد ال ـب ـنــاء عـبــر معبر
رفح البري أو بوابة صالح الدين ،وأن

الصين :الشراكة في إطار التنافس
ً
ّ
وتتعدى أحيانًا
تأخذ طابعًا شامال،
ال ـصــراع االقـتـصــادي لتصل إلــى ّ
حد
التلويح بالخيار العسكري في املناطق
امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا ب ــن ال ـصــن وحـلـفــاء
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي املـنـطـقــة .وبــن
املــواجـهـتــن ت ـحــاول أوروب ـ ــا استمالة
الصني على خلفية الـصــراع التجاري
مع إدارة ترامب ولكن بشريطة أن ال
يكون هذا التعاون على حساب وحدة
أوروبا ،كما ِّ
تكرر أملانيا دائمًا.
تناقضات االتحاد األوراسي
في محاوالتها توسيع إطــار االتحاد

األوراسـ ـ ـ ـ ـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ت ـص ـطــدم
روسـ ـي ــا دائـ ـم ــا ب ـم ـع ـ ِّـوق ــات قــانــون ـيــة
ودستورية مثل ُّ
تردد بعض الدول في
جعل تشريعاتها متماشية مع معايير
االتحاد ،ولكن ّثمة ما هو أبعد من ذلك.
إذ ّإن النشاط التجاري الصيني في
آسـيــا الــوسـطــى يـ ِـعــد هــذه ال ــدول ومن
بينها أوزبكستان بعوائد اقتصادية
ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ارت ـ ـفـ ــاع حـجــم
التبادل التجاري بينها وبــن الصني،
وهـ ــذا يـغـنـيـهــا عـمـلـيــا ع ــن االنـضـمــام
إلى االتحاد األوراسي ،على اعتبار ّأن
الشراكة مع اقتصاد كبير مثل الصني

ِّ
القتصادات هذه
هو بحد ذاته قاطرة ّ
ال ــدول .الـتــراكــم هنا يتحقق فــي إطــار
شــراكــة ثنائية ومــن دون الحاجة إلى
تعديل فــي التشريعات الوطنية لكي
تتالءم مع معايير منظمة إقليمية مثل
االتـحــاد االقـتـصــادي األوراس ــي .وهو
ً
م ــا ي ـقــود ف ـضــا ع ــن تـحـبـيــذ الـصــن
كشريك منفرد على حساب شراكة
إقـلـيـمـيــة م ــع روس ـي ــا إلـ ــى تــراج ـعــات
هـنــا وه ـن ــاك ،وع ــدم انـتـظــام فــي عمل
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوراس ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي أن ـش ــأت ــه
روسـ ـي ــا ك ــإط ــار اق ـت ـص ــادي لتفعيل
ال ـت ـح ــال ــف االس ـت ــرات ـي ـج ــي ف ــي إط ــار

ّ
منظمة شنغهاي .قد ال يتأثر التحالف
السياسي بني الدولتني بهذا التنافس
ِّ
يصعب جهود
كثيرًا ولكنه بــا شـ ّـك
روسيا في تمتني العالقة بني أطــراف
منظمة شنغهاي عبر ّ
ضمها أيضًا
إل ــى منطقة تـجــاريــة مـشـتــركــة تكون
بمثابة ذراع اقـتـصــادي للتحالف في
ُّ
مواجهة تكتالت دولية وإقليمية كبرى
مثل االتحاد األوروبي وسواه.
التباس العالقة مع أوروبا
ال ـص ــراع ال ــذي ت ـق ــوده إدارة تــرامــب
ل ـت ـغ ـي ـيــر قـ ــواعـ ــد الـ ـتـ ـج ــارة ال ــدول ـي ــة

