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مقالة تحليلية

ـلية

جـمـيــع م ــا أدخـ ــل ه ــو م ـجــرد بـضــائــع
غذائية ووقود ،فيما كان الفتًا أن قطر
لم تعلن مشاريع إعمار جديدة ضمن
مساعداتها األخيرة.
إلــى ذلــك ،قتلت البحرية اإلسرائيلية
صـيــادًا فلسطينيًا فــي شمال القطاع
واعـ ـتـ ـقـ ـل ــت اث ـ ـنـ ــن آخ ـ ــري ـ ــن ب ــدع ــوى
اجـ ـتـ ـي ــازه ــم ال ـ ـح ـ ــدود وم ـح ــاول ـت ـه ــم
تنفيذ عملية ،األمــر الــذي نفاه نقيب
الـ ـصـ ـي ــادي ــن فـ ــي غ ـ ــزة ،ن ـ ــزار ع ـي ــاش،
مؤكدًا أن «االحتالل اعتدى على قارب
ّ
للصيادين العزل داخل املياه الخاصة
بالقطاع».

متناسبة أكثر مع املصالح
وجعلها
ِ
ّ
األميركية وضــع الـصــن على سكة
ال ـت ـق ــاط ــع مـ ــع أوروبـ ـ ـ ـ ــا .ف ــال ـط ــرف ــان
م ـت ـض ـ ِّـرران م ــن م ـســاعــي ال ــوالي ــات
املتحدة لتغليب الحمائية التجارية
عـلــى ق ــواع ــد ال ـت ـبــادل ال ـح ـ ّـر للسلع،
وه ــو م ــا يـضـعـهـمــا ل ـيــس ف ـقــط في
مــواج ـهــة م ــع اإلدارة األم ـيــرك ـيــة بل
أيـ ـض ــا فـ ــي م ــوق ــع حـ ـم ــاي ــة ال ـع ــومل ــة
كما ّ
أقرتها قــوانــن منظمة التجارة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة .وقـ ـ ــد أظ ـ ـهـ ــرت أكـ ـث ــر مــن
مناسبة مــركــزيــة ال ــدور الــذي تلعبه
ٌّ
كــل من الصني وأملانيا في مجابهة

بعد قرار ترامب :ال حياد بين «المحورين»
علي حيدر
يــواصــل الرئيس األمـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب ،خطواته
ورســائـلــه الـتــي يــؤكــد فيها مـضـ ّـيــه فــي تنفيذ قــرار
نقل السفارة األميركية إلــى الـقــدس ،والتي سبق أن
أعلن اعترافه بها عاصمة للكيان اإلسرائيلي .ومع
أن االنتقال إلى مرحلة التنفيذ هو الخطوة الطبيعية
التالية ألي قــرار ،فإنه ينطوي على رسائل إضافية
تتصل بمواكبته املسار اإلقليمي ،ولكونه جــزءًا من
ً
مخطط تصفية الـقـضـيــة الفلسطينية ،فـضــا عن
ال ــدالالت التي ينطوي عليها اختيار موعد التنفيذ،
بــالـتــزامــن مــع نكبة الـشـعــب الفلسطيني ،وبـصــورة
عــرض ـيــة ،ت ـقــاطــع أي ـض ــا م ــع ت ــوال ــي ال ـف ـضــائــح الـتــي
يواجهها رئيس حكومة العدو اإلسرائيلي ،بنيامني
نتنياهو ،في أكثر من ملف جنائي.
مهما تـكــن الـسـيــاقــات الــداخـلـيــة األمـيــركـيــة ،ودواف ــع
ترامب السياسية والشخصية في اتخاذ هذا القرار،
فهو يتعلق بجانب واحد من املشهد املركب املتصل
بقرار مفصلي وتاريخي بهذا املستوى ،كونه يتصل
كمنشأ ومفاعيل وســاحــة بالتسوية الفلسطينية ـ
اإلســرائـيـلـيــة ،والبيئة اإلقليمية الـتــي تعاظمت فيها
ال ـت ـه ــدي ــدات والـ ـف ــرص بــالـنـسـبــة إل ــى إس ــرائ ـي ــل بعد
سنوات من الصراع الدموي.
ال شــك أن طبيعة ردود الفعل وحجمها فــي العالم
العربي شكال منطلقًا وأساسًا في مواصلة االندفاع
ن ـحــو تـنـفـيــذ قـ ــرار ن ـقــل ال ـس ـف ــارة إل ــى الـ ـق ــدس ،كما
يعبر املـقــربــون مــن تــرامــب بــالـقــول إنــه بعد اإلعــان
«لــم تسقط السماء على األرض» .لكن االنتقال إلى
مرحلة التنفيذ يأتي مواكبًا وجزءًا من عمليات إعداد
الظروف وإنضاجها إلعالن «صفقة القرن» التي يتم
العمل عليها كجزء من خطة مضادة أوسع وأشمل
باتت أكثر من ملحة وضرورية ـ إسرائيليًا وأميركيًا
وسعوديًا ـ ملواجهة تقدم محور املقاومة في املنطقة.
ول ـهــذه الـخـطــة ـ ـ الصفقة متطلبات وأهـ ــداف تفرض
الـعـمــل الـحـثـيــث عـلــى تصفية الـقـضـيــة الفلسطينية
م ــن أج ــل سـلــب م ـبــرر ّ وج ــود امل ـقــاومــة عـبــر االدع ــاء
بــأن الفلسطينيني تخلوا عــن أرضـهــم وبلدهم ،وفي
النتيجة لم يعد هناك قضية تستوجب وجود مقاومة،
وخاصة في حــال التوصل إلــى صيغة اتفاق نهائي
يضغط بها على الشعب الفلسطيني بقواه املتعددة،
بما فيها السلطة لتقبلها .هـكــذا ،وفــق هــذا املخطط،
الذي من الصعب جدًا أن يمر كما يخططون ،أنه إذا لم
يعد هناك داع لوجود مقاومة ،فاألولى أنه لم يعد هناك
قضية للمحور ال ــذي يمتد مــن فلسطني عبر لبنان
وسوريا والعراق إلى الجمهورية اإلسالمية في إيران.
مــن جهة أخ ــرى ،ال ُيخفي الـنـظــام الـسـعــودي ،ومعه
إسرائيل ،قلقهما املتصاعد من تعاظم وانتصارات
محور املقاومة التي توالت مع انهيار خط الدفاع الذي
كانت تمثله الجماعات اإلرهابية والتكفيرية ،وكان

مـســاعــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة لتقييد
اتفاقات التجارة ّ
الحرة ووضع قيود
على حركة الرساميل الدولية ،حيث
بدا التقاطع واضحًا في طروحاتهما
ح ــول أهـ ِّمـيــة الـحـفــاظ عـلــى الهياكل
ال ـتــي تـنــظــم عـمــل ال ـت ـجــارة الــدول ـيــة،
وتمنع ارتكاس األسواق إلى املرحلة
ال ـح ـمــائ ـيــة .ه ــذه ال ـق ـي ــادة املـشـتــركــة
ً
للعوملة بدال من الواليات املتحدة هي
ال ـتــي جـعـلــت الـتـنــافــس ب ــن الـبـلــديــن
ً
ي ـت ــراج ــع ق ـل ـي ــا مل ـص ـل ـحــة مـجــابـهــة
م ـس ــاع ــي ت ــرام ــب لـتـقـيـيــد ال ـت ـج ــارة
الدولية ،وهي التي ّ
قربت الصني من

من املأمول أن يستمر على األقل سنوات طويلة في
استنزاف محور املقاومة .ومهما تكن التطورات التي
آلــت إليها فــي الـســاحــة الـعــراقـيــة ،ومـحــاولــة الــواليــات
املتحدة الـعــودة كقوة احـتــال مشرعن ،تبلور واقـ ٌـع
لم يكن يخطر على بــال الجهات اإلقليمية والدولية،
يتمثل ببلورة قوة عراقية مقاومة قادرة على خوض
ح ــروب ك ـبــرى ومـكـلـفــة مـتـمــاسـكــة ومـنـظـمــة ،وثـبــت
بالتجربة أن لديها االسـتـعــدادات الكاملة للتضحية،
وهي تملك رؤية واضحة حول هوية العدو ،األميركي
واإلسرائيلي ،وتؤكد في كل مناسبة بوصلتها التي
تتفق مع محور املقاومة.
أما على الساحة السورية ،فقد أخفقت كل محاوالت
إسقاط الدولة ومعها تفكيك تواصل محور املقاومة
الــذي حقق ترابطًا جغرافيًا لم يتحقق منذ انتصار
الـثــورة اإلســامـيــة فــي اي ــران ،إلــى جانب بـلــورة قوى
بــوصـلـتـهــا فـلـسـطــن وم ــواج ـه ــة اإلره ـ ـ ــاب .أم ــا على

ليس عرضيًا اختيار الذكرى
السنوية للنكبة موعدًا لعمل
السفارة األميركية
مـسـتــوى ح ــزب ال ـل ــه ،فـتـعــاظـمــت ق ــدرات ــه العسكرية
والصاروخية بصورة كبيرة ،وتنامت خبراته القتالية
مواز ،انتزعت إيران إقرارًا دوليًا
وتطورت .وعلى نحو ٍ
بكونها دول ــة نــوويــة مــن دون أن تـقــدم أي تـنــازالت
تتصل بخياراتها االستراتيجية واإلقليمية.
في مقابل كل ذلك ،يعمل األميركي على عدة خطوط
فــي وق ــت واح ــد تتصل بـكــل ســاحــة مــن الـســاحــات،
مــن ضمنها بـصــورة رئيسية «صفقة الـقــرن» التي
يــراهــن فـيـهــا عـلــى تــوفـيــر األرض ـي ــة لـبـلــورة تحالف
استراتيجي وعلني بني إسرائيل والنظام السعودي،
وبقية أنظمة «االع ـت ــدال الـعــربــي» ،مــن أجــل مواجهة
تعاظم تمدد قدرات محور املقاومة .لكن يبقى نجاح
كل ذلك مشروطًا بتصفية القضية الفلسطينية التي
تشكل عنوانًا وهدفًا لهذا املحور .على هذه الخلفية،
يــأتــي الـتـصـعـيــد ال ـس ـعــودي ض ــد فـصــائــل املـقــاومــة
الفلسطينية التي ترى أنها تشكل عقبة حقيقية أمام
نجاح هذا املخطط بوصفها باإلرهاب والتطرف.
نظريًا ،كــان يمكن اجـتــراح سيناريوات عــدة ّ
تجسد
م ـخ ـط ــط ت ـص ـف ـي ــة ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ول ـك ــن
بـلـحــاظ ال ـعــوامــل الــداخـلـيــة اإلســرائـيـلـيــة واألمـيــركـيــة
ت ــم تـبـنــي خ ـطــة ف ــرض صـيـغــة ح ـل ــول تـلـبــي أط ـمــاع
اليمني اإلســرائـيـلــي عــامــة ،وتجسد حقيقة األه ــداف
الصهيونية في أرض فلسطني .ونقطة االنطالق في
فرض تنفيذ هذا املخطط اختارها األميركي أن تكون
قضية القدس ،وتتوالى الخطوات التمهيدية للقضايا
األخ ــرى ،الالجئني واملـسـتــوطـنــات .لكن املشكلة في

االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي بــوصـفـهــا ليس
ً
ف ـق ــط ش ــري ـك ــا ت ـج ــاري ــا ب ــدي ــا عــن
أم ـيــركــا ب ــل أي ـض ــا بـصـفـتـهــا طــرفــا
أســاس ـيــا ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى صيغة
ال ـعــوملــة ال ـقــائ ـمــة .وه ــذا ال يتناقض
طبعًا مــع بقاء التنافس قائمًا على
خـلـفـيــة ال ـن ـفــوذ الـ ــذي ب ــات ــت الـصــن
تحظى به في بعض الدول األوروبية،
وخ ـصــوصــا الـشــرقـيــة مـنـهــا .فـهــذه
الـبـلــدان ال تحظى بـقــاعــدة صناعية
متينة ،وال تحقق نسب ّ
نمو كبيرة
ق ـيــاســا ب ـن ـظ ـيــرت ـهــا ال ـغ ــرب ـي ــة ،وهــي
إل ــى ذل ــك ب ـحــاجــة إل ــى اس ـت ـث ـمــارات

ك ـب ـيــرة ل ـت ـحــريــك ع ـج ـلــة االق ـت ـصــاد
الذي ال يزال يعتمد على نمط تراكم
ب ــدائ ــي .ال ـص ــن ه ـن ــا ع ـب ــر إت ـيــان ـهــا
باالستثمارات ال ّ
تحرك اقتصادات
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــدول فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل ت ـخ ـلــق
لـنـفـسـهــا مـنـطـقــة ن ـف ــوذ اق ـت ـصــادي
عـبــر الــربــط بــن ه ــذه االسـتـثـمــارات
ومشروعها االقتصادي األساسي
ّ
املسمى بطريق الحرير الـجــديــد ،أو
كما يفضل البعض تسميته :حزام
واح ـ ــد  -ط ــري ــق واحـ ـ ــد .هـ ــذا الــربــط
هو الــذي يزعج دول أوروبــا الغربية
وعلى رأسها أملانيا ،على اعتبار ّأن

هــذا السقف الــذي يحاولون فــي تــل أبيب وواشنطن
فرضه على الشعب الفلسطيني أنــه مرفوض حتى
عند أنصار «أوسـلــو؛ ،بل يشكل ضربة قاسية لكل
املفاهيم واآلمــال والتنظيرات التي استمرت أكثر من
ربع قرن في شرح فلسفة خيار التسوية.
لـكــن ســرعــة ال ـت ـط ــورات اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي تــزام ـنــت مع
متغيرات داخلية أميركية وأوصلت شخصًا بصفات
ترامب إلى الرئاسة ،رأى فيها نتنياهو ومعه الطبقة
الـسـيــاسـيــة الـحــاكـمــة فــي تــل أب ـيــب فــرصــة لتحقيق
ق ـف ــزات كـمـيــة ونــوع ـيــة ف ــي م ــا ك ــان ــوا يـعـمـلــون عليه
بالتدريج على الساحة الفلسطينية.
واآلن ،ليس أم ـرًا عرضيًا اخـتـيــار الــذكــرى السنوية
إلعالن «دولة إسرائيل» 14 ،أيار ،موعدًا من أجل بدء
السفير األمـيــركــي ديفيد فــريــدمــان ،عمله مــع الفتة
رسمية تحمل عنوان السفارة األميركية برفقة طاقم
من املوظفني .أصــل اختيار هــذا املوعد من تل أبيب
وواشـنـطــن ينطوي على تعمد تجاهل كــل الـصــراخ
الــرسـمــي الفلسطيني ح ــول ضـ ــرورة م ــراع ــاة الحد
األدنــى من السردية التي كانوا يروجونها لشعبهم،
بل هي أيضًا محاولة إذالل أميركية إضافية للشعب
الفلسطيني ت ـحــدي ـدًا ،وت ـهــدف إل ــى تــوجـيــه رســائــل
مـفــادهــا أن الـســاحــة لــم تعد تحتمل مساحة لخيار
ثــالــث ب ــن إســرائ ـيــل وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي مقابل
خيار املقاومة ،بكل امتداداتها الفلسطينية والعربية
واإلقليمية ،وهــو ما يؤكد أنــه لم يعد هناك مساحة
للحياد بني املحورين :محور فلسطني الذي يمتد إلى
طـهــران ،ومـحــور تــل أبـيــب ال ــذي يمتد إلــى واشنطن،
مرورًا بالرياض.
ويشير اختيار موعد النكبة لتنفيذ قرار نقل السفارة
إلى حرص أميركي ـ إسرائيلي على أن يبدو كتتويج
ملـســار بــدأ فــي  ،1948وامـتــد عبر  ،1967حينما تم
احتالل الضفة الغربية وشرق القدس ،واآلن آن أوان
شرعنة احـتــال الـقــدس وتهويدها كمقدمة باتجاه
أوسع مساحة ممكنة من الضفة املحتلة.
مع ذلك ،يتزامن إعالن تنفيذ هذا القرار مع تواصل
الكشف عــن فضائح فـســاد نتنياهو ،بعد توصية
الشرطة بتقديم الئحة اتهام بحقه في قضايا فساد
تعرف بأرقام  1000و ،2000في الوقت الذي تتوالى
فيه فـصــول الكشف عــن قضايا فـســاد أخ ــرى .وال
يخفى أن نتنياهو يحتاج إلى «إنجاز؛ بهذا املستوى
الــذي يخاطب بــه الجمهور اليميني مــن أجــل تعزيز
التفافه حوله .ويمكن القول إن هذا التوقيت يخدمه
فــي أكثر مــن اتـجــاه ،وسـيـحــاول عبره ـ ـ مــع خطوات
الحقة أخرى ـ تعزيز الطوق السياسي حوله ،على أمل
أن يساهم ذلــك في تثبيت حكومته ،وتمتني التفاف
«الليكود» الــذي تعود إليه الكلمة الفصل في تحديد
مستقبل الــرجــل سياسيًا ،مــع أن مــن املستبعد أن
تغير التطورات السياسية على املــدى البعيد املسار
القضائي لفضائح الفساد املتهم بها.

الـنـفــوذ الـصـيـنــي هـنــاك لــن يقتصر
على الجانب االقتصادي ،وسيصبح
ً
م ــدخ ــا مل ـم ــارســة ض ـغــط سـيــاســي
على هذه الدول بغرض فصلها عن
ّ
الخاصة
سياسة االتحاد األوروبــي
بـ ــال ـ ـصـ ــن .وم ـ ــن هـ ـن ــا يـ ــأتـ ــي ك ــام
زيغمار غابرييل ،نائب املستشارة
ووزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األملـ ــانـ ــي ،ح ــول
خ ـ ـطـ ــورة مـ ــا تـ ـق ــوم بـ ــه الـ ـص ــن فــي
أوروبا الشرقية ،واحتمال أن يقود -
ّ
التصدي له كما يجب-
في حال عدم
إلى تهديد وحدة أوروبا.
* كاتب سوري

