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العالم

فلسطين

ً
ّ
قطر تضخ أمواال جديدة لغزة :بداية لتجاوز دور السلطة؟

مقالة

بومبيو في شرق آسيا:

«تحدي نووي الشمال» في انتظاره

االستنفار اإلسرائيلي على الحدود بجانب
تصاعد «مسيرات العودة» وتوتر
العالقة بين «حماس» والقاهرة،
دفعت كلها إلى تدخل أممي
بموافقة أميركية وإشارة إسرائيلية
وتمويل قطري لتخفيف واقع األزمة
واحتواء الموقف

يعود مايك بومبيو إلى
بيونغ يانغ للمرة الرابعة هذا
العام ،ضمن جولة آسيوية
على أربع دول على تماس
بالملف الكوري الشمالي.
تحدي بومبيو قد يكون
«صعبًا» إذ سيحاول وضع
خطوط التفاق تاريخي
مع كيم جونغ أون حول
الترسانة النووية ،وتحضير
لقمة ثانية تجمع كيم
ودونالد ترامب

غزة ــ هاني إبراهيم

ّ
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ت ـعــقــد م ـح ــادث ــات وفــد
حركة «حـمــاس» مـجــددًا مــع املصريني
فــي ال ـقــاهــرة خ ــال األس ـب ــوع املــاضــي،
وإبـ ـ ـ ــاغ الـ ـح ــرك ــة أن ـ ــه لـ ــم ي ـع ــد لــدي ـهــا
«صبر أكثر» ،بدأ عدد من األطراف بما
فـيـهــا األم ــم امل ـت ـحــدة وح ـتــى إســرائـيــل
تـجــاوز دور السلطة الفلسطينية في
ق ـط ــاع غـ ــزة ،خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل إق ــرار
ص ـ ـ ــادر عـ ــن رأس ق ـ ـيـ ــادة الـ ـ ـع ـ ــدو ،أي
رئـيــس الـ ــوزراء بنيامني نتنياهو ،أن
رام الله تدفع باتجاه خنق غــزة أكثر.
«التجاوز» ،الــذي ترعاه األمــم املتحدة
ويحظى بموافقة أميركية كما نقلت
مصادر سياسية ،يأتي بعد معلومات
صارحت فيها القاهرة وفد «حماس»،
فحواها أن إسرائيل أبلغت مصر بأن
لديها معلومات حول عملية عسكرية
كـبـيــرة تـنــوي امل ـقــاومــة تنفيذها على
حدود القطاع ،وهو ما دفع نحو تحرك
قطري  -بــإشــارة إسرائيلية  -لتجاوز
السلطة فــي قضية الكهرباء ،وإعطاء
ض ــوء أخ ـضــر لـتـمــويــل ال ــدوح ــة وقــود
محطة توليد الطاقة الوحيدة.
تـقــول م ـصــادر مطلعة ل ــ«األخ ـبــار» إن
إسرائيل تسلمت رسميًا من القطريني،
عبر األمــم املـتـحــدة ،ثمن وقــود محطة
الـتــولـيــد بـمــا يـكـفــي الـقـطــاع مل ــدة ستة
أش ـهــر ،وه ــو مــا يـتــوقــع أن ي ــؤدي إلــى
ت ـح ـس ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي لـيـصــل
الغزيني بواقع  8ساعات وصل تليها
 8ســاعــات قـطــع ،بعدما كــانــت تــأتــي 4
وص ــل ث ــم  12قـطــع يــوم ـيــا .لـكــن األه ــم
والالفت هو التوافق مع األمم املتحدة
ع ـل ــى دفـ ــع روات ـ ـ ــب ك ــام ـل ــة لـلـمــوظـفــن
املدنيني التابعني لحكومة «حـمــاس»
ال ـس ــاب ـق ــة ل ـث ــاث ــة أش ـ ـهـ ــر ،ع ـب ــر األمـ ــم
املـتـحــدة أي ـضــا ،وبــاآللـيــة الـتــي ُجـ ّـربــت
م ــرة واحـ ــدة بـعــد انـتـهــاء ح ــرب ،2014

تقرير

استشهد أمس  3فلسطينيين وأصيب أكثر من  300خالل «مسيرات العودة» (أ ف ب )

وكانت آنذاك  -واآلن  -بتمويل قطري.
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن األمـ ــم املـتـحــدة
وال ـق ـط ــري ــن ت ـس ـل ـم ــوا مـ ــن «حـ ـم ــاس»
كـشــوفــا ب ـفــاتــورة ال ــروات ــب للموظفني
املــدنـيــن مــن أجــل الـبــدء فــي تجهيزها
للصرف قريبًا ،فيما ستتولى وزارات
الحكومة السابقة صرف رواتب كاملة
لـلـعـسـكــريــن ال ــذي ــن تــرفــض إســرائ ـيــل
إدخال أموال لهم.
أيضًا ،أبلغت األمــم املتحدة «حماس»
أنها ستشرع في إقامة محطة تحلية
مياه كبرى للقطاع من أجل حل مشكلة
املـ ـ ـي ـ ــاه ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى وج ـ ـ ــود م ــواف ـق ــة
إســرائـيـلـيــة مبدئية عـلــى مـنــح  5آالف
تاجر فلسطيني من القطاع تصاريح
لـ ــدخـ ــول ف ـل ـس ـط ــن امل ـح ـت ـل ــة «بـ ـه ــدف
تحسني الواقع االقتصادي».
أما على مستوى العالقة بني «حماس»
وال ـق ــاه ــرة ،ف ـقــال م ـصــدر إن ـهــا شـهــدت
ت ــوتـ ـرًا خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاءات األخ ـ ـيـ ــرة فــي
القاهرة ،وذلك في ضوء نقل املصريني
اسـتـفـســارًا ،م ـصــدره إســرائـيـلــي ،حــول

نية املقاومة تنفيذ عملية كبيرة على
ال ـحــدود ،وهــو مــا «ردت عليه حماس
بـتــأكـيــد حـقـهــا ال ــذه ــاب إل ــى أي خـيــار
ت ــراه مناسبًا طــاملــا يــواصــل الوسطاء
امل ـم ــاط ـل ــة» .هـ ــذا ال ـت ــوت ــر ف ـتــح امل ـجــال
ل ـل ـحــديــث ع ــن م ـمــاط ـلــة امل ـص ــري ــن في
تنفيذ وعــودهــم ،خصوصًا في قضية
املـ ـخـ ـتـ ـطـ ـف ــن ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ت ـح ـســن
العمل على معبر رفح ،وهو ما وعدت
الـقــاهــرة بحله خــال أي ــام ،األم ــر الــذي
أفـ ـض ــى م ـب ــدئ ـي ــا إلـ ـ ــى اإلفـ ـ ـ ـ ــراج عـ ــن 5
فلسطينيني كانت تعتقلهم مصر منذ
العام املاضي ،مع إعطاء وعود جديدة
ب ــاإلف ــراج عــن اآلخ ــري ــن وإن ـه ــاء قضية
ع ـن ــاص ــر «كـ ـت ــائ ــب الـ ـقـ ـس ــام» األربـ ـع ــة
املختطفني منذ سنوات.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،وعـ ـ ـ ــد املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــون ب ـت ـح ـســن
املــرور على معبر رفــح وإنـهــاء معاناة
املـســافــريــن عـبــر آلـيــة جــديــدة للفحص
األمني داخل املعبر ،بما يسهل الحركة
ويضاعف عدد املسافرين يوميًا ،على
أن تـنـفــذ قـبــل نـهــايــة الـشـهــر ال ـج ــاري.

وكان املصريون يحتجزون املسافرين
 24ساعة حتى إتمام الفحص األمني
لـهــم بــالـتــواصــل مــع مــركــز فــي منطقة
ش ــرم ال ـش ـيــخ .أي ـض ــا ،وعـ ــدت ال ـقــاهــرة
ب ـ ــ«مـ ــواج ـ ـهـ ــة أي خـ ـ ـط ـ ــوات م ـتــوق ـعــة
للتضييق على غــزة مــن قبل السلطة،
وذلــك بتحسني الحركة التجارية عبر
معبر رفح».
ميدانيًا ،استشهد أمــس الفتى فارس
حافظ السرساوي ( 12سنة) والشاب

ّ
وفد
القاهرة
رت
حذ
«حماس» من ّ
مغبة أي
عمليات حدودية

محمود أكــرم محمد أبــو سمعان (24
سـ ـن ــة) ،واالث ـ ـنـ ــان ارت ـق ـي ــا شـ ــرق غ ــزة،
وكذلك الشاب حسني فتحي الرقب (20
س ـنــة) ج ـنــوب ال ـق ـطــاع ،وذل ــك بجانب
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منها إلى املستشفيات ،جراء «مسيرات
الـعــودة» التي تتصاعد أيــام الجمعة.
ويأتي ذلك في وقت عزز جيش العدو
قــواتــه فــي منطقة «غــاف غــزة» وأعــاد
نشر منظومة «القبة الحديدية» منذ
يومني.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،قـ ــال األمـ ـ ــن الـ ـع ــام لـحــركــة
«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» ،زي ــاد الـنـخــالــة،
أم ـ ــس ،إن «املـ ـق ــاوم ــة ال ـب ــاس ـل ــة تـمـلــك
ال ـ ـقـ ــدرة واإلم ـ ـكـ ــانـ ــات ل ـت ـج ـعــل غ ــاف
غـ ــزة وامل ـس ـتــوط ـنــات امل ـح ـي ـطــة مـكــانــا
ال يصلح لـلـحـيــاة» ،مضيفًا فــي كلمة
ض ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات «ج ـمـ ـع ــة ال ـص ـم ــود
والـ ـثـ ـب ــات» ،إن «ق ـ ــوى املـ ـق ــاوم ــة ...لن
تستمر بصمتها وس ــوف تـتـقــدم في
الوقت املناسب لتلجم هذا االستهتار
بدماء شعبنا».

سـ ـتـ ـح ــط طـ ـ ــائـ ـ ــرة وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـي ــرك ــي ،مــايــك بــوم ـب ـيــو ،ف ــي مـطــار
طــوك ـيــو الـ ـي ــوم ،ل ـت ـكــون ال ـي ــاب ــان أول
محطة لــه فــي جــولـتــه اآلس ـيــويــة التي
تستمر ثالثة أيــام وتشمل أربــع بلدان
هــي :الـيــابــان ،كــوريــا الشمالية ،كوريا
الجنوبية ،والصني .هذه الجولة تهدف
إلى «زيادة زخم محادثات نزع السالح
ال ـ ـن ـ ــووي» ،ك ـم ــا ي ــأم ــل الـ ــوزيـ ــر وض ــع
خ ـطــوط عــريـضــة الت ـفــاق تــاريـخــي مع
الرئيس الكوري الشمالي ،كيم جونغ
أون ،ال ــذي سيلقاه للمرة الثالثة هذا
الـعــام .إضافة إلــى تكليفه بالتحضير
لقمة جديدة تجمع الرئيس األميركي،
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وك ـي ــم ب ـعــد قمتهما
األولى التي ُعقدت قبل ثالثة أشهر في
سنغافورة .وستكون محطة بومبيو
األخـ ـي ــرة ف ــي ه ــذه ال ـجــولــة ه ــي بـكــن،
حيث سيسعى لتهدئة الـتــوتــرات بني
البلدين والتي امتدت من التجارة إلى
األم ــن ،وفــق مــا أشــار إلـيــه «التلفزيون
وقت سابق.
الصيني» في ٍ
وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية،
هـ ـي ــذر نـ ــويـ ــرت قـ ــد أع ـل ـن ــت عـ ــن ه ــذه
الجولة الـثــاثــاء ،مــؤكــدة فــي بـيــان ،أن
«الوزير سيؤكد ،خالل جولته ،مجددًا
على تركيز اإلدارة املستمر على نزع
السالح النووي لكوريا بشكل نهائي
ويمكن التحقق منه ،وااللـتــزام طويل
األمـ ـ ــد ب ـت ـحــال ـفــات ـنــا وش ــراك ــاتـ ـن ــا فــي
امل ـن ـط ـق ــة» .وك ـ ــان بــوم ـب ـيــو ق ــد ص ـ ّـرح

قبل توجهه إلــى آسيا ،أنــه «واثــق من
أننا سنعود مــع تفاهم أفضل وتقدم
أه ـ ـ ّـم ن ـح ــو م ــواصـ ـل ــة جـ ـه ــودن ــا ال ـتــي
ت ـه ــدف إل ــى ب ـن ــاء ال ـطــريــق ف ــي ات ـجــاه
ن ـ ــزع األسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة» .وي ـس ـعــى
بومبيو املعروف بعدم تفاؤله في ما
يخص املحادثات مع بيونغ يانغ إلى
اس ـت ـخ ــدام ص ـيــغ دب ـلــومــاس ـيــة ح ــذرة
كتلك الـتــي يستخدمها تــرامــب ،الــذي
ق ــال إن ــه «وقـ ــع ف ــي ح ـ ّـب رج ــل بـيــونــغ
ّ
القوي» بعيد إعالنه بشكل عاجل
يانغ
انتهاء تهديد كوريا الشمالية الذري،
وذلك بعد جوالت من الحرب الكالمية
وال ـ ـت ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات بـ ـ ــن ال ـ ــرجـ ـ ـل ـ ــن .ل ـكــن
بالنسبة إلــى بومبيو ،التحدي اليوم
كـبـيــر ،ألن زيــارتــه الـســابـقــة فــي مطلع
تـمــوز /يوليو إلــى بيونغ يانغ بــاءت
بــال ـف ـشــل .وف ــي ن ـهــايــة آب /أغـسـطــس
ألغيت زيارة أخرى له إزاء املأزق الذي
كانت ّ
تمر به املفاوضات .ومذاك ،وعد
كيم بتفكيك موقع باليستي بحضور
م ـف ـت ـشــن أجـ ــانـ ــب ،خ ـص ــوص ــا إغ ــاق
مجمع «يونغبيون» النووي بشرط أن
تتخذ واشنطن «تدابير مقابلة».
ورأت أوسـ ــاط مـتــابـعــة ل ـهــذا امل ـلــف أن
بــوم ـب ـيــو ي ــري ــد «الـ ـت ــوص ــل إلـ ــى ت ـقــدم
م ـل ـم ــوس ف ــي ش ـ ــأن املـ ـل ــف ال ـ ـنـ ــووي»،

م ـش ـيــرة إلـ ــى أن الـ ـ ــدول األربـ ـع ــة الـتــي
سـ ـ ـي ـ ــزوره ـ ــا مـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ك ـب ـي ــر
بالقضية الـكــوريــة الـشـمــالـيــة .ونقلت
وكــالــة «شينخوا» الصينية عــن مدير
الـسـيــاســات بـمــركــز دراسـ ــات الــرئــاســة
وال ـكــون ـغــرس ،دان مــاهــافــي ،قــولــه إن
«جــولــة بــومـبـيــو ت ـهــدف إل ــى مــواصـلــة
الــزخــم املـحـيــط بـنــزع ال ـســاح الـنــووي
وتحديد الفجوات القائمة بني بيونغ
يانغ وواشنطن في ما يتعلق بفهم ما
هي الحالة النهائية املطلوبة» ،مضيفًا
أن «من املهم معرفة الضمانات األمنية
والـ ـح ــواف ــز االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـع ــروض
الــدبـلــومــاسـيــة ال ـتــي يــريــدهــا كـيــم من
واشنطن وسيول للحفاظ على مضي
هــذه العملية قــدمــا» .كما رأى الخبير
أن ــه «ه ـنــاك زخـمــا تـجــاه الـتــوصــل إلــى
م ـعــاهــدة إلن ـه ــاء ال ـح ــرب ،ول ـكــن هـنــاك
اختالفًا في الرؤى بالنسبة ملا ستعنيه
هذه املعاهدة من حيث التعاون وهيكل
التحالف بني واشنطن وسيول»ُ .يذكر
أن بومبيو سيتوجه إلى سيول مساء
األح ــد ،أي بـعــد لـقــائــه كـيــم ،وسيلتقي
بالرئيس الكوري الجنوبي ،مون جاي
إن ،الطالعه على النتائج التي ّ
توصل
إليها في بيونغ يانغ.
(األخبار)

سيحاول بومبيو تهدئة التوترات مغ بكين بعد أن امتدت من التجارة إلى األمن (أ ف ب)

العراق

ُ ِّ
ّ
عبد المهدي مدورًا الزوايا :المعايير ثم األسماء
ّ
في ظل أجواء غير مريحة
تحيط بالرجل ،بفعل
تهديدات «الصدريين»
وضبابية موقف
«المرجعية» ،يمضي رئيس
ّ
الوزراء المكلف عادل عبد
المهدي في ّ
ة
مهم
ً
محاوال
توصف بالصعبةِ ،
حصر النقاش األولي في
دائرة المعايير ،بعيدًا ّمن
بورصة األسماء ُ
والمرشحين

(أ ف ب)

بـ ــن ت ــرغ ـي ــب ب ــالـ ـتـ ـع ــاون وال ـت ـف ــاع ــل،
وتــرهـيــب مــن ال ـعــودة إلــى ال ـشــارع في
ح ــال ال ـف ـشــل ف ــي «ت ـط ـب ـيــق ال ـبــرنــامــج
الحكومي» خالل سنة واحدة ،يمضي
عادل عبد املهدي في تأليف الحكومة
االتـحــاديــة املقبلة ،وال ــذي ُيفترض أن
ُي ـتـ َّـمــه خ ــال مـهـلــة دس ـت ــوري ــة مـ ّـدتـهــا
 30يومًا منذ لحظة تكليفه .الترهيب
ي ــأت ــي ،ف ــي أغ ـل ـبــه ،م ــن جــانــب «الـتـيــار
ال ـ ـصـ ــدري» ب ــزع ــام ــة م ـق ـتــدى ال ـص ــدر،
على رغــم أن األخـيــر هــو أول مــن طرح
ّ
عبد املهدي لتولي املنصب ،في خطوة
اعـتـبــرهــا مـقــربــون مــن رئـيــس ال ــوزراء
امل ـن ـت ـه ـيــة والي ـ ـتـ ــه ،حـ ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي،
«ان ـق ــاب ــا» عـلــى األخ ـي ــر ،عـلــى اعـتـبــار
أن ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع ال ـ ـصـ ــدر ق ـ ــام عـلــى
ضـمــان الــواليــة الـثــانـيــة لـلـعـبــادي ،إال
أن «املــؤامــرة» ،والتي كان الصدر أحد
أرك ــان ـه ــا بـحـســب ه ـ ــؤالء ،ه ــدف ــت إلــى
«اإلط ــاح ــة بـحــزب الــدعــوة اإلســامـيــة،
وكان الضحية العبادي».

ّ
وفـيـمــا ي ــؤك ــد أن ـص ــار رئ ـيــس حكومة
ت ـص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال أنـ ـه ــم «ض ـح ـي ــة»،
ي ـضــع أنـ ـص ــار األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ــ«ح ــزب
الـ ـ ــدعـ ـ ــوة» ،ن ـ ـ ــوري امل ــالـ ـك ــي ،أن ـف ـس ـهــم
ف ــي امل ـق ـلــب ع ـي ـنــه ،إال أن ـه ــم يـحـ ّـمـلــون
العبادي مسؤولية «خـســارة الحكم»،
ُ
و«ي ـ ـصـ ـ ِّـبـ ــرون أن ـف ـس ـه ــم» ع ـل ــى مـ ــرارة
االن ـ ـص ـ ـيـ ــاع لـ ـ ُح ــاك ــم ب ـ ـغـ ــداد ال ـج ــدي ــد
َ
ّ
على قاعدة «لنساملن ما َس ِلمت أمور
الـ ـع ــراقـ ـي ــن» ،وف ـ ــق م ــا يـ ـق ــول م ـصــدر
ّ
مقرب من املالكي .وما بني الجناحني،
تـسـتـشـعــر مـعـظــم الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة
في بالد الرافدين نوعًا من االغتباط،
استطاعت إقصاء «الدعوة» عن
كونها
ّ
الحكم ،فيما ُيبشر تحالف «اإلصالح»
(الـ ـص ــدر وعـ ـم ــار ال ـح ـك ـيــم) ب ــ«ال ـع ـمــل
بشكل جدي على إصالح تركة  13عامًا
مــن حكم فــاســد» ،وفــق تعبير أوســاط
التحالف.
وم ـ ـ ــن م ــوق ـع ــه ك ـحــاكــم
ع ـب ــد امل ـ ـهـ ــديِ ،
فـعـلــي مـنـتـظــر ل ـل ـبــاد ،يـحـظــى ال ـيــوم

ّ
بــدعــم محلي ـ ـ إقليمي ـ ـ دول ــي واســع،
وسـ ــط تـ ـس ــاؤالت م ـس ـت ـمــرة ع ــن مــدى
دعم املرجعية الدينية العليا (آية الله
علي السيستاني) لــه .إذ جــرى ،أمس،
ت ـس ــري ــب م ـع ـل ــوم ــات ت ـن ــاق ــض مـ ــا تــم
تــداولــه أول مــن أمــس فــي هــذا الـشــأن،
ّ
وسط تكتم شديد يبديه املطلعون على
األجــواء السياسية في النجف .ووفقًا
للتسريبات الجديدة ،فإن السيستاني
مــا زال راف ـضــا اسـتـقـبــال السياسيني
بمن فيهم الشاغلون الجدد للرئاسات
ُالثالث ،وهو ما يذهب إليه أيضًا أحد
امل ّ
قربني من النجف بالقول إنه «ما من
ّ
كــام جــدي حــول زيــارة منظورة لعبد
املهدي إلى بيت السيد املرجع».
ً
وفي سياق قريب ،وتواصال لرسائل
الدعم املمنوح لعبد املهدي ،كان الفتًا
أمس اتصال وزير الخارجية األميركي
ّ
م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،ب ــال ــرئ ـي ــس امل ـك ــل ــف،
وتــأكـيــد األخـيــر أن «الـحـكــومــة املقبلة
ستضع فــي أولوياتها إعـمــار البالد،

وتقديم الخدمات للمواطنني ،وتعزيز
الـ ـع ــاق ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة مـ ــع امل ـج ـت ـمــع
ال ــدول ــي» ،إلــى جــانــب «االسـت ـمــرار في
ت ـعــزيــز األم ـ ــن ،وك ــل م ــا م ــن ش ــأن ــه أن
ي ـخــدم املــواط ـنــن ومـصـلـحــة ال ـبــاد».
أما وزارة الخارجية الروسية فأكدت
استمرار موسكو في دعم ً العراق في
حربه على اإلرهــاب ،معربة عن أملها
فــي «تـشـكـيــل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة في
أس ــرع وق ــت مـمـكــن ،بـهــدف الـعـمــل من
أجل التوافق الوطني ،وبما يتفق مع
مصالح كــل الـعــراقـيــن ،بغض النظر
عــن انـتـمــاءاتـهــم الـعــرقـيــة والــديـنـيــة»،
الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن «م ــوسـ ـك ــو س ـت ـســاعــد
بـغــداد فــي تنفيذ مشاريع اجتماعية
ً
واقتصادية هامة ،فضال عن املساعدة
في مكافحة اإلرهاب الدولي».
ّ
وع ـل ــى خـ ــط ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ،ق ــال
م ـص ــدر س ـيــاســي م ــن داخ ـ ــل تـحــالــف
«اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ،لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن عـبــد
امل ـه ــدي ل ــم ي ـت ـطـ ّـرق ـ ـ حـتــى اآلن ـ ـ إلــى
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شـكــل حـكــومـتــه ،سـ ـ ً
ـواء لـجـهــة تــوزيــع
حـقــائـبـهــا أو ت ـحــديــد وزرائ ـ ـهـ ــا ،وأن
ّ
الرئيس املكلف «مشغول حاليًا» في
انتقاء فريقه الخاص الــذي سيالزمه
طوال السنوات األربع املقبلة ،من دون
أن يخوض في غمار تسمية أعضائه،
حددًا مواصفاتهم ،وفي ّ
بل ُم ِّ
مقدمها
عدم ترشيح نواب من الدورة الحالية

أعربت واشنطن
وموسكو عن دعمهما
لعبد المهدي في
تأليف حكومته

ل ـش ـغــل ال ـح ـقــائــب ال ـ ــوزاري ـ ــة .امل ـصــدر
وصف عمل عبد املهدي بـ ُـ«الــدؤوب»،
خصوصًا أن الـطــروحــات املـقـ َّـدمــة من
القوى السياسية «مختلفة جدًا» ،وهو
يعمل على تكريس قــاعــدة «الـتــوافــق
والـشــراكــة» ،مــن خــال تــدويــر الــزوايــا،
وتقليص مساحات االخـتــاف في ما
بينها .وعلى رغــم أن حديث التأليف
ال ي ــزال فــي إط ــاره ال ـعــام ،إال أن فريق
العبادي يحاول ترويج معلومات عن
أن «مناصب ّ
عدة ُعرضت» على الرجل
في «الكابينة الوزارية الجديدة» ،وفق
أحــد أعـضــاء «ائ ـتــاف الـنـصــر» ،الــذي
«وزارة الخارجية واحدة
لفت إلى أن
ُ
م ــن امل ـق ـت ــرح ــات املـ ـق ـ َّـدم ــة ِلـ ــا يمتلكه
العبادي من عالقات دولية» ،مضيفًا
أن «العبادي ـ حتى هــذه اللحظة ـ لم
يـ ّ
ـرد على تلك ال ـعــروضّ ،فهو يــدرس
ذلــك ،ويمكن أن يقبل تسنم أي وزارة
ويمكن أن يرفض».
(األخبار)

أولوية وقف الصعود الصيني
وليد شرارة
يستعد حلف «الناتو» الجراء أكبر مناورات منذ سقوط االتحاد السوفياتي عام
 1991تحت مسمى «ترايندت جنكتشر  »18في النرويج ،يشارك فيها  45ألف
جندي من الدول األعضاء .تأتي هذه املناورات كرد مباشر من الحلف على مناورات
«فوستوك  »2018الروسية ـ ـ الصينية املشتركة التي شارك فيها  300000من عديد
القوات الروسية و 3200من القوات الصينية ،والتي ال نظير لها منذ عام ،1980
أي عشر سنوات قبل سقوط االتحاد السوفياتي .يترافق االعالن عن مناورات
«الناتو» مع تصعيد في حدة التصريحات األميركية ،وحتى التهديدات التي أطلقتها
سفيرة الواليات املتحدة لدى الحلف وعادت ونفتها الحقًا ،ضد موسكو .تال هذا
التصعيد بيومني اتهامات مشتركة ألربع دول غربية ،الواليات املتحدة ،وبريطانيا،
وهولندا وكندا ،ضد روسيا باملسؤولية عن ّ
شن أكبر هجمات سيبرانية عليها
في اآلونة األخيرة .املوقف املعادي تجاه روسيا العائدة بقوة الى الساحة الدولية
ليس مستغربًا من أعضاء حلف نشأ أساسًا ملواجهتها في زمن سابق ،ومن
قبل املؤسسة العسكرية األميركية التي تنظر إليها باعتبارها القوة الدولية األكثر
قدرة على املستوى العسكري للتصدي لسعي واشنطن املستمر لإلخالل بالتوازن
االستراتيجي الدولي .لكن هذا املوقف ال يحظى باإلجماع بني النخب السياسية
األميركية التي يرى قطاع وازن بينها ،يضم أنصار مدارس متباينة في السياسة
الدولية ،أن أولوية األولويات هي احتواء الصعود الصيني ووقفه ،ألنه برأيه التهديد
االستراتيجي األبرز للريادة األميركية على الصعيد العاملي في العقد املقبل.

تعددية قطبية «غير متوازنة»

لم ُيخف دونالد ترامب نياته تجاه الصني منذ أن كان مرشحًا لالنتخابات الرئاسية،
وتندرج الحرب التجارية التي شرع فيها ضد بكني ،عبر رفع الرسوم الجمركية
على  5745منتجًا صينيًا إلى  10في املئة حتى األول من كانون الثاني ،2019
ومن بعدها رفع هذه الرسوم الى  25في املئة ،كترجمة عملية لهذه النيات .لكن
الالفت هو انضمام رموز بارزة من أوساط النخب السياسية املعارضة لترامب
إلى حملة التهويل بالخطر الصيني والدعوة إلى مواجهته باعتباره التحدي األبرز
بالنسبة إلى الواليات املتحدة على الصعيد الدولي في املستقبل القريب .ستيفن
والت ،أحد أقطاب املدرسة الواقعية في الوسط السياسي واألكاديمي ،والناقد
ّ
املعروف للسياسة الخارجية األميركية في الشرق األوسط ،الذي شكل كتابه
مع جون ميرشايمر «اللوبي االسرائيلي والسياسة الخارجية األميركي» مرجعًا
لفهم هيمنة هذا اللوبي على خيارات واشنطن االستراتيجية في عهد جورج بوش
االبن ،انضم إلى مجموعة ّ
املهولني بالتهديد الصيني املحدق .ففي مقال نشره
على موقع دورية «فورين بوليسي» ،يرى والت أنه مع حلول عام  ،2025سيسود
على املستوى العاملي نمط من التعددية القطبية غير املتوازنة ،تحتفظ في إطارها
الواليات املتحدة ّ
بتفوق نسبي ،نظرًا إلى امتالكها رزمة من أوراق القوة التي ال
تضاهى في مجاالت القدرة االقتصادية والتطور التكنولوجي النوعي والقدرات
العسكرية والديمغرافيا املؤاتية وغياب أي تهديد في الجوار ألمنها الوطني ،لكن
تنافسها سيكون على أشده مع الالعب الدولي الذي يليها ،وهو الصني .وهو يؤكد
أن الفارق في القوة والقدرة سيكون كبيرًا بني هذين الطرفني وأطراف دولية أخرى
كأملانيا واليابان والهند وروسيا .يستخف والت بفرضية التهديد الروسي لدول
الغرب ،بما فيه دول أوروبا .عدد سكان الدول األوروبية مجتمعة  500مليون
نسمة ،بينما عدد سكان روسيا  140مليونًا ،وهو مرشح للتراجع .وحجم اقتصاد
أوروبا ّ
يقدر بـ 17تريليون دوالر ،بينما حجم اقتصاد روسيا ال يتجاوز حسب
التقديرات السائدة تريليوني دوالر .وتنفق الدول األوروبية األعضاء في «الناتو»
ثالثة الى أربعة أضعاف ما تنفقه روسيا على التسلح سنويًا .التركيز املبالغ فيه
على الخطر الروسي ،الوهمي بقدر كبير برأيه ،يحجب التهديد الفعلي وهو الصني.
انطالقًا من هذه القراءة للمشهد االستراتيجي الدولي ،يتوقع الخبير «الواقعي»
أن يتراجع الدور والحضور األميركيني في القارة العجوز لحساب االستدارة
نحو آسيا والتحدي الصيني .يتمحور هذا التحدي حول قضيتني :سعي الصني
املحموم للتفوق في بعض مجاالت التكنولوجيا الناشئة ،وتحولها الى قطب مرشح
للهيمنة على آسيا .وهو يعتقد ،وفي الحقيقة يوصي ،أن تقوم أميركا بالحد من
الوتيرة املتسارعة للتطور التكنولوجي والعلمي الصيني ،وأن تعمل على بناء
ّ
املتخوفة من الهيمنة الصينية ،على الرغم من اعترافة
حلف آسيوي يضم الدول
بصعوبة هذه املهمة ،نظرًا إلى العالقات االقتصادية املهمة بني هذه الدول والصني
والخالفات والتناقضات في ما بينها ،على الرغم من مخاوفها املشتركة من
صعود الجار القوي .العرض الطويل ملقالة والت ينبع من كونها تعكس تفكير
قطاع معتبر من النخبة األميركية .السؤال الذي يطرح نفسه تلقائيًا على «الخبير
الواقعي» هو عن كيفية قيام واشنطن بالحد من التطور التكنولوجي الصيني
ّ
وبأي أدوات .هل العقوبات االقتصادية والحرب التجارية هما من تلك األدوات ضد
ّ
دولة قارية ذات إمكانات هائلة تحولت في أربعة عقود الى مصنع العالم ،حيث
تمتلك الشركات األميركية استثمارات ضخمة؟ هل يخفى على والت أن الصني
هي املستثمر األول في سندات الخزينة األميركية ،وبالتالي أنها قادرة على إلحاق
خسائر فادحة باالقتصاد األميركي وبعملته العاملية ،الدوالر ،في حال الدخول في
مواجهة حاسمة مع واشنطن؟ سبق ملسؤول صيني أن جزم بأن هذا االستثمار
هو بمثابة سالح دمار شامل بيد بكني .ال تستطيع أميركا تحقيق الهدفني اللذين
يوردهما والت إال باعتماد استراتيجية احتواء نشطة تستلهم تلك التي اعتمدت
ضد االتحاد السوفياتي عبر محاولة استنزاف الصني بسباق تسلح ،والعمل على
إثارة النزاعات واالنقسامات داخلها و /أو بؤر التوتر في محيطها املباشر ،مع أن
مثل هذه االستراتيجية غير مضمونة النتائج ،ألن موازين القوى الدولية ّ
تغيرت،
والصني الحالية أقوى وأمنع من االتحاد السوفياتي السابق.
النخب األميركية بتياراتها املختلفة ،على الرغم من تبايناتها ،قلقة من ضمور
نفوذ بالدها وصعود املنافسني ،وهي تستسهل الدعوة للجوء إلى سياسات
الحصار وزعزعة االستقرار والحرب املنخفضة التوتر ملحاولة الحفاظ على هيمنة
لم تعد شروط استمرارها البنيوية قائمة.

