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ّ ّ
العدو يوزع التصاريح مباشرة:
وداعًا لـ«الشؤون المدنية»!
فلسطين

حتى خطوات الحرد التي أعلنتها السلطة
الفلسطينية لم تتكلل بالنجاح .فمن
ّأسس لمنهج التسوية والتنسيق ال
بضغطة زر أن يوقفه ،ثم يطالب
يمكنه ّ
الناس بالتمنع عنه .وما دامت السلطة
لم تتجاوز حتى الخطوط الصفر أو
البرتقالية ًلدى إسرائيل ،ستبقى األخيرة
تجد حلوال سريعة إلى أن تعود األولى
إلى وظيفتها بالكامل
رام الله ــ مي رضا
ف ـ ــي تـ ـ ـج ـ ــاوز واض ـ ـ ـ ــح وس ـ ــري ـ ــع ل ـ ــدور
السلطة ،بعد إعالنها وقــف التنسيق
األمـنــي واملــدنــي مــع إســرائـيــل ،شرعت
األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـق ـي ــام ب ـ ــدور «الـ ـش ــؤون
املــدنـيــة» الفلسطينية ،وذلــك بمنحها
الفلسطينيني تـصــاريــح الــدخــول إلــى
فـلـسـطــن املـحـتـلــة إل ـك ـتــرون ـيــا ،بـعــدمــا
ك ــان ــت ورق ـ ـيـ ــة م ـط ـب ــوع ــة وتـ ـم ــر عـبــر
ال ـش ــؤون .ت ـقــول الـسـلـطــة إن ـهــا أوقـفــت
التواصل مع «اإلدارة املدنية» التابعة
للعدو على جميع املستويات ،لكن منذ

ّ
«منسق
الثالثاء املــاضــي ،أعلن مكتب
ال ـح ـكــومــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي امل ـنــاطــق
الفلسطينية» (املنسق) إصــدار معظم
التصاريح من دون طباعة ،بتسجيله
عـلــى ال ـن ـظــام اإلل ـك ـتــرونــي ف ـقــط ،بزعم
أن ذل ـ ـ ــك يـ ــأتـ ــي ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار «م ـ ـشـ ــروع
واس ــع ال ـنـطــاق ت ـقــوده وح ــدة تنسيق
أعـمــال الحكومة فــي املـنــاطــق واإلدارة
املــدنـيــة لتحسني الـخــدمــة للمواطنني
الفلسطينيني» .وفق اإلعالن ،يمكن ّ
ألي
شخص من املعنيني تجديد التصريح
أو تـقــديــم طـلــب جــديــد عـبــر «شبابيك
اس ـت ـق ـب ــال ال ـج ـم ـه ــور» امل ـن ـت ـش ــرة فــي
ال ـض ـف ــة .وت ـخ ـت ـلــف ال ـت ـص ــاري ــح ال ـتــي

هي المرة األولى
التي تصدر فيها
إسرائيل التصاريح
بهذه الطريقة

ت ـ ـتـ ــراوح ب ــن  74ن ــوع ــا وفـ ــق طـبـيـعــة
النشاط والــوقــت ،لكن أهمها :رخصة
عـمــل ،زي ــارة عــائـلـيــة ،مــرافـقــة مــرضــى،
تـ ـج ــارة ،ب ـحــث ع ــن ع ـم ــل ،اح ـت ـيــاجــات
طبية.
تـقــول م ـصــادر فــي «ال ـش ــؤون املــدنـيــة»
للسلطة ،إن اآللية اإلسرائيلية الجديدة
ه ــي تـعـبـئــة ط ـلــب الس ـت ـص ــدار بـطــاقــة
بـيــومـتــريــة مــن أح ــد مـكـ ّـاتــب التنسيق
البالغ عددها  ،31إذ يتلقى املراجعون
البطاقة لتقصير وقــت االنـتـظــار عند
املـعــابــر ،ثــم يــراجــع طــالــب العبور أحد
ض ـب ــاط االتـ ـص ــال ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،ال ــذي
يتصل بدوره بالسلطات اإلسرائيلية،
ما يعني أن جزءًا من التنسيق األمني
م ـس ـت ـم ــر .وت ـ ـجـ ــري م ـع ــال ـج ــة غــال ـب ـيــة
ال ـط ـل ـبــات وامل ــواف ـق ــة عـلـيـهــا خ ــال 24
ساعة ،وفي حال املوافقة تؤخذ بصمة
رق ـم ـيــة ل ـكــل ش ـخــص ُي ـس ـمــح بــدخــولــه
فـلـسـطــن املـحـتـلــة .تـعـقـيـبــا عـلــى ذل ــك،
ي ـقــول مــديــر دائـ ــرة اإلعـ ــام فــي «هيئة
الـ ـش ــؤون امل ــدن ـي ــة» ،ول ـي ــد وه ـ ـ ــدان ،إن
«ال ـت ـس ـج ـيــل ي ـج ــري ع ـب ــر م ــوق ــع عـلــى
صـفـحــة املـنـســق الـ ــذي يـعـطــي مــوافـقــه
بتصريح يتعامل ممغنط» ،مضيفًا:
«ال ـه ــدف تـعــزيــز دور اإلدارة املــدنـيــة،
ولــذلــك نــدعــو ال ـنــاس إل ــى ال ـت ــزام قــرار

تختلف التصاريح الممنوحة للفلسطينيين بين  74نوعًا وفق النشاط والتوقيت (أ ف ب)

القيادة وموقف السلطة».
والعمل في البناء في الداخل من أكثر
امل ـج ــاالت اس ـت ـق ـطــابــا ،وه ــو م ــا تثبته
األرقام الرسمية التي تظهر أن  %70من
الـعــامـلــن داخ ــل «ال ـخــط األخ ـضــر» هم

في هذا املجال ،في حني يعمل  %22في
ّ
الــزراعــة .أمــا مــن تبقى ،%8 ،فيعملون
في قطاع الصناعة والـخــدمــات .يعلق
الـ ــوزيـ ــر األسـ ـب ــق ف ــي ال ـس ـل ـط ــة حـســن
ع ـص ـف ــور ،بـ ــأن «الـ ـكـ ـي ــان ي ـع ـلــم كـثـيـرًا

حقيقة املشهد وتعقيداته ،فهو لم يقف
متفرجًا على قــرار وقــف التنسيق من
دون بــديــل رس ـمــي فـلـسـطـيـنــي ،ف ـقـ ّـدم
بــديـلــه الـعـمـلــي عـبــر تـطـبـيــق املـنـســق،
م ــا يـتـيــح ال ـح ـصــول ع ـلــى الـتـصــاريــح

ّ
ّ
مظلة واشنطن ال تتسع لبرلين :ال حدود البتزاز ترامب
تقرير

ّ
عمق الرئيس األميركي الخالف مع
قوات بالده
برلين بقراره سحب جزء ِمن ّ
المرابطة في ألمانيا ،بحجة تخلفها عن
سداد مساهمتها في «الناتو» .لكن
المسألة ّ
تتعدى ّ
اعة الحلفّ ،إلى
شم
ً
العالقات المتذبذبة أصال على ضفتي
«األطلسي» نتيجة سياسة االنكفاء
األميركية ،وعجز دول االتحاد األوروبي
عن الفكاك ِمن التبعية التي تحكم ّ
عالقتها بـ«األخ األكبر» ،خشية ما سيترتب
على تزعزع «حلف استراتيجي تاريخي»
من تداعيات
مالك حمود

ي ـط ـ ِّـب ــق ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد
لالبتزاز في غير مكان،
ترامب ،وصفته
ً
ح ـت ــى ب ــات ــت مـ ـت ــازم ــة ت ـح ـك ــم عــاقــة
واشـنـطــن بحلفائها ،قـبـ ّـل خصومها.
آخــر حلقات االب ـتــزاز تمثلت فــي قــرار
واشنطن االنسحاب الجزئي ِمن برلني،
في محاكاة لسيناريو تهديد الرياض
ب ـح ــرم ــان ـه ــا ِمـ ـ ــن الـ ـحـ ـم ــاي ــة .س ـيــاســة
ً
االن ـك ـفــاء تـحــت ش ـعــار «أم ـيــركــا ّ ّأوال»،
ّأدت إل ــى ات ـس ــاع الـ ـه ـ ّـوة ع ـلــى ضــفـتــي
األطلسي ،حيث يحكم الحذر العالقات
بني الحلفاء منذ ّ
تبوء ترامب منصبه.
بـ ــاك ـ ـرًا ،وضـ ـع ــت واش ـن ـط ــن حـلـيـفـتـهــا
بــرلــن (وبــاقــي دول أوروب ــا املنضوية
ـار م ــن اث ـنــن:
ف ــي «ال ـن ــات ــو») أمـ ــام خ ـي ـ ٍ
«تـ ـق ــاس ــم ع ـ ــبء» ت ـم ــوي ــل الـ ـحـ ـل ــف ،أو
أنـ ـه ــا س ـت ـك ــون م ـض ـط ــرة إل ـ ــى سـحــب
أو ن ـق ــل ج ـن ــوده ــا م ــن غـ ــرب أوروب ـ ـ ــا،
ل ـت ـح ـق ـيــق أه ـ ـ ــداف اإلن ـ ـفـ ــاق ال ــدف ــاع ــي.
حول «الــدروس املستفادة» ِمن سقوط

ج ــدار بــرلــن ،ي ـشـ ِّـدد وزي ــر الـخــارجـيــة
األميركي ،مايك بومبيو ،على «أنــه ال
َّ
يمكننا أب ـدًا أن نعتبر األم ــور مسلمًا
بها» .بوضوح شديد ،يشير املسؤول
ّ
األميركي إلى أن الزمن ّربما ولى على
«األطـلـســي» ،إذا اعتقدت بعض الــدول
بــأن فــي إمكانها الحصول على األمــن
مــن دون تــزويــد الحلف بــاملــوارد التي
تف (هذه الدول)
يحتاج إليها ،وإذا لم ِ
بــالـتــزامــاتـهــا (إن ـف ــاق  %2مــن ناتجها
ّ
املحلي اإلجمالي على موازنات الدفاع،
ملوازنة التزام الواليات املتحدة البالغ
 .)%3.5حـمــل ت ــرام ــب ،م ـنــذ انـتـخــابــه،
راي ــة إل ــزام حـلـفــاء ب ــاده فــي «الـنــاتــو»
بإنفاق املزيد من املال مقابل الحماية،
ونـسـ َـب إلــى نفسه الفضل فــي اجـتــرار
س ـيــاســة ل ــم يـبـتـكــرهــا ه ــو أو إدارت ـ ــه،
ُّ
فق عليها في عــام  ،2014أي قبل
بل ات ّ
أن يـتــرشــح األخ ـيــر لــرئــاسـيــات .2016
حينهاَّ ،
تقرر أن ترفع دول «األطلسي»
نـســب مساهمتها ت ـبــاعــا ،لـتـصــل إلــى
نسبة الـ  %2بحلول عام .2024
بداية األسبوع الـجــاري ،وضــع ترامب
تهديداته موضع التنفيذ ،حــن أعلن
ق ــراره خفض عــديــد الـقــوات األميركية
ّ
بحجة أن
فــي أملانيا بمقدار النصف،
ّ
برلني «متخلفة» عن سداد مساهمتها
ً
فــي «حـلــف شـمــالــي األط ـل ـســي» ،فضال
ع ــن أن ـهــا تـتـعــامــل «بـشـكــل س ـ ّـي ــئ» مع
الواليات املتحدة في املجال التجاري.
بحسب الرئيس األميركي ،يبلغ عديد
القوات العسكرية األميركية املتمركزة
ّ
ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد  52أل ـف ــا ،لـكـنـهــا تــرتــب
ّ
«كلفة باهظة على الواليات املتحدة...
ل ــذل ــك ،سـنـخـفــض ال ـع ــدد إل ــى  25ألــف
عسكري» .تشير أرقــام البنتاغون إلى
وجــود نحو  35ألــف عسكري دائــم في
أملانيا ،هــم عماد املساهمة األميركية
في «األطلسي» ،لكن عدد هؤالء يمكن
أن يـصــل ،فــي بعض األح ـيــان ،إلــى 50
ألـفــا بسبب عمليات الـتـنــاوب .ويبدو

أن السفير األمـيــركــي املنتهية ّ
مهمته
في ّ برلني ،ريشارد غرينيلّ ،أدى دورًا
ّ
مؤثرًا في هذا السياق ،بعدما اتخذ في
العام املاضي خطًا صداميًا مع برلني،
حــن ق ــال إن «أم ـيــركــا ال تـفـهــم مل ــاذا ال
ت ـف ــي أمل ــان ـي ــا ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــا ف ــي حـلــف
الناتو ملساعدة الغرب» .وغداة اإلعالن
األمـ ـي ــرك ــي ،تـ ـح ـ ّـدث وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األملــانــي ،هايكو مــاس ،من بولندا ،عن
«أهمية» الــوجــود األميركي فــي بــاده
ألمــن الــواليــات املـتـحــدة وأوروب ــا على
الـســواء ،الفتًا إلــى أن أي تغييرات في
الهيكلية األمـنـيــة فــي ال ـقــارة «تحتاج
بالتأكيد إلى بحث».
اسـتـعــاد الــوجــود العسكري األميركي
فـ ــي أمل ــانـ ـي ــا أه ـ ّـم ـي ـت ــه خ ـ ــال ال ـع ـقــديــن
ّ
الفائتني مع تطلع دول أوروبا الوسطى
ّ
والـ ـش ــرقـ ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة
ل ـل ــوق ــوف ف ــي وجـ ــه ال ـن ـف ــوذ ال ــروس ــي.
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـس ـع ــى وارسـ ـ ـ ـ ـ ــو ،مـ ـن ــذ وق ــت
طــويــل ،إل ــى تـعــزيــز الــوجــود األمـيــركــي
ع ـلــى أرضـ ـه ــا وتـ ـج ــري م ـح ــادث ـ ّـات في
هـ ــذا الـ ـش ــأن م ــع واشـ ـنـ ـط ــن ،ت ـمــنــت أن
بعض مــن الـقــوات األميركية
يتم نشر
ٍ
امل ـق ـ َّـرر سحبها ِم ــن أملــانـيــا فــي بولندا
التي اقترح رئيسها ،أندري دودا ،العام
امل ــاض ــي ،فــي حــالــة االسـتـجــابــة ملطلب
بالده ،تسمية القاعدة األميركية «فورت
ت ــرام ــب» ام ـت ـنــانــا ل ـن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي.
ّ
املضي قدمًا
ويبدو ترامب عازمًا على
في توسيع الوجود العسكري األميركي
ّ
يتوجه دودا
في وارسو .ولهذه الغاية،
ّ
إلى واشنطن األسبوع املقبل لعقد قمة
رئاسية من ّ
املقرر أن تناقش ،إلى جانب
«تعزيز الـتـعــاون» فــي مـجــاالت الــدفــاع
وال ـت ـجــارة والـطــاقــة وأم ــن االت ـصــاالت،
تحريك ق ــوات أميركية مــن أملــانـيــا إلى
بولندا .وهذه املسألة ،وإن كانت تقنيًا
قــاب ـلــة لـلـتـنـفـيــذ ،إال أن ِم ــن شــأن ـهــا أن
ت ـسـ ّـعــر ال ـخ ــاف ــات م ــع م ــوس ـك ــو ،الـتــي
سـتـعـتـبــر ال ـخ ـط ــوة ب ـم ـثــابــة اس ـت ـفــزاز

ي ـس ـتــدعــي ال ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ـيــه .ك ــذل ــكّ ،
رح ـبــت
التـفـيــا بــاحـتـمــال نـشــر ق ــوات أميركية
ف ــي امل ـنــاطــق امل ـحــاذيــة لــروس ـيــا ،وق ــال
وزيــر الدفاع لديها ،أرتيس بابريكس،
إن بـ ــاده «ت ـ ّ
ـرح ــب ب ــان ـخ ــراط أمـيــركــي
أكبر في أمن دول البلطيق ،بما في ذلك

ّ
تتطلع دول أوروبا
والشرقية
الوسطى
ّ
إلى الواليات المتحدة
للوقوف في وجه
النفوذ الروسي

القوات األميركية املتمركزة هنا» .األمر
نفسه ينطبق على ليتوانيا التي أمل
رئيسها جيتاناس نوسيدا ،أن «تبقى
بـعــض ال ـق ــوات ال ـتــي تـعـتــزم ال ــوالي ــات
املتحدة سحبها من أملانيا في أوروبا»،
مـضـيـفــا إن بـ ــاده «س ـت ـكــون م ـســرورة
بــاسـتـضــافــة ال ـق ــوات األمـيــركـيــة بشكل
منتظم».
م ـ ـسـ ــألـ ــة االن ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــاب ت ـ ـق ـ ـلـ ــق أيـ ـض ــا
األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـ ــ«األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» ،يـنــس
س ـتــول ـت ـي ـن ـب ـيــرغ ،ال ـ ــذي يـ ـتـ ـح ـ ّـدث عــن
ال ـت ـه ــدي ــد الـ ـص ــاروخ ــي الـ ــروسـ ــي فـ ّـي
وج ــه أوروب ـ ــا .فــي اإلطـ ــار ذاتـ ــه ،يـحــذر
القائد األعـلــى السابق للقوات البرية
هودجز ،من
األميركية في أوروبــا ،بن ً
أن االنـسـحــاب سيكون «خـطــأ فــادحــا»
و«هــديــة» للرئيس الــروســي فالديمير
ب ــوت ــن« :ال ــوح ــدات األم ـيــرك ـيــة ليست
مــوجــودة فــي أوروب ــا لحماية األملــان»،
فـ ـج ــزء مـ ــن حـ ـل ــف «ال ـ ـنـ ــاتـ ــو» م ـهـ ّـم ـتــه
«حماية جميع األعـضــاء ،بما في ذلك
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الخاصة مــن دون الــذهــاب إلــى مكاتب
االحتالل املنتشرة في الضفة أو منطقة
إيرز مع قطاع غزة» .ويضيف عصفور:
«ال ـب ــدي ــل اإلل ـك ـت ــرون ــي االح ـت ــال ــي لن
ي ـح ـت ــاج سـ ــوى ال ـت ـع ــام ــل امل ـن ــزل ــي مــع
ذل ــك الـتـطـبـيــق ،وه ـنــا سـيـنـتــج تفاعل
قد يفوق تقدير األجهزة الفلسطينية،
األمنية واملدنية».
لذلك ،يرى القيادي في حركة «فتح»،
ع ـبــد ال ـل ــه ع ـبــد ال ـل ــه ،أن ه ــذا اإلجـ ــراء
مـ ـح ــاول ــة ل ــ«ت ـط ـب ـي ــع ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــع
امل ــواط ـن ــن ف ــي ال ـض ـفــة وخ ـل ــق بلبلة
ّ
املتمسك
فــي مــوقــف السلطة الـصـلــب
بالحق الفلسطيني ...تحاول إسرائيل
أن تكسب دعاية لها في الخارج وأمام
الـعــالــم أنـهــا ليست دول ــة عـنـصــريــة».
ويقول عبد الله« :نراهن على وطنية
أبـنــاء شعبنا وأنـهــم لــن ينجروا وراء
هذه الرشوات الهادفة إلى خلق فجوة
بــن املــواطــن الفلسطيني والـقـيــادة».
الرأي نفسه يحمله يحيى رباح ،وهو
عضو املجلس االستشاري في «فتح»،
إذ ي ـق ــول إن هـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء «م ـحــاولــة
لتطبيع الناس من أجــل قبول عملية
الضم واستدراجهم للتعامل مع األمر
الـ ــواقـ ــع» .أم ــا األمـ ــن ال ـع ــام ل ــ«حــركــة
امل ـ ـب ـ ــادرة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة»،
م ـص ـط ـفــى الـ ـب ــرغ ــوث ــي ،ف ـي ـق ــول إن ـهــا
«املــرة األولــى التي تقوم بها إسرائيل
بهذا اإلجــراء وبهذه الطريقة ،ويأتي
كـ ّ
ـرد على وقــف التنسيق في محاولة
ل ـ ـت ـ ـجـ ــاوز الـ ـسـ ـلـ ـط ــة كـ ـلـ ـي ــا ول ـ ـفـ ــرض
ال ـس ـي ـط ــرة ال ـك ــام ـل ــة ب ـق ـضــم الـسـلـطــة
قطعة قـطـعــة» .يـشــار إل ــى أن ــه مــا بني
 130إل ــى  150أل ـفــا م ــن ع ـمــال الضفة
يتوجهون يوميًا للعمل في فلسطني
املحتلة بعد الحصول على تصاريح،
وف ـقــا ل ــأرق ــام الـ ـص ــادرة ع ــن الـجـهــاز
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نتنياهو يؤكد المضي بالضم
 ...وعبد الله يستنفر الخليج
مرة جديدةّ ،
توعد رئيس حكومة العدو
اإلســرائـيـلــي بنيامني نتنياهو ،أمــس،
بتمرير مخطط ضــم أج ــزاء مــن الضفة
امل ـح ـت ـلــة خ ـ ــال األي ـ ـ ــام ال ـق ــري ـب ــة ،حـتــى
ل ــو رف ــض وزيـ ــر األمـ ــن بـيـنــي غــانـتــس،
وتحالفه «كاحول الفان» ،دعم املخطط.
ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة «يـ ـس ــرائـ ـي ــل ه ـي ــوم»
العبرية عن نتنياهو قوله في أحاديث
مغلقة إنــه سيمرر قــرار الضم حتى لو
عــارضــه ح ــزب غــانـتــس ،وذل ــك ب ــأن يتم
ال ـت ـم ــري ــر ب ـغــال ـب ـيــة ص ـ ــوت واح ـ ـ ــد ،هــو
الــوزيــر يــوعــاز هـنــذل ال ــذي أعـلــن دعمه
الـ ـض ــم ح ـت ــى ل ــو عـ ـ ــارض وزيـ ـ ــر األم ـ ــن،
خــاصــة أن ــه ال يــوجــد مــا يـلــزم بــالـعــودة
إل ــى الكنيست لـلـحـصــول عـلــى موافقة
ً
الغالبية ،فضال عن أن رئيس الحكومة
ال يـنــوي ع ــرض م ـشــروع ال ـقــانــون على
ً
الكنيست أصال.
يأتي ذلك بعد أيام على ضغط أميركي
عنوانه الحصول على إجماع إسرائيلي
داخلي على خطة الضم ،بالتوازي مع
رب ــط نـتـنـيــاهــو ب ــن م ـعــارضــة تـحــالــف
غــانـتــس خـطــة الـضــم بشكلها الـحــالــي،
والــذهــاب نحو انتخابات جــديــدة .كما
ي ـتــزامــن م ــع ت ـعــديــات ع ــدي ــدة أجــراهــا
«الليكود» على خطة الضم ،آخرها ما
نقلته الصحيفة نفسها أمــس عــن ضم
كـتــل اسـتـيـطــانـيــة صـغـيــرة (ن ـحــو %10
مــن الـضـفــة) فــي مرحلة أول ــى قبل ضم
الكتل الكبرى ( .)%20وقالت «يسرائيل
هيوم»« :إذا حصل نتنياهو على ضوء
أخضر ألي من الخرائط (التي عرضها
قبل أيــام على السفير األميركي ديفيد

فــريــدمــان) ،فــإنــه سيتوجه نـحــو الضم
بكل قوة».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،وع ـق ــب ي ــوم ــن م ــن ع ـقــده
ً
اتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاال دوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــع أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ف ــي
ال ـك ــون ـغ ــرس ،ح ــرك امل ـل ــك األردنـ ـ ــي عبد
ال ـلــه ال ـثــانــي ج ـه ــازه الــدب ـلــومــاســي في
ات ـ ـجـ ــاهـ ــن؛ األول ع ـ ــواص ـ ــم ال ـخ ـل ـي ــج،
والثاني إلــى رام الله حيث أرســل وزير
الخارجية أيمن الصفدي للقاء رئيس
السلطة مـحـمــود ع ـبــاس .فـفــي تغريدة
على «تويتر» ،قــال ولــي عهد اإلم ــارات،
م ـح ـمــد ب ــن زايـ ـ ــد ،أم ـ ــس« ،أكـ ـ ــدت ألخــي
امل ـل ــك ع ـبــد ال ـل ــه ال ـث ــان ــي خـ ــال ات ـصــال
هاتفي تضامن دول ــة اإلمـ ــارات الكامل

م ــع األردن الـشـقـيــق ،ورف ـض ـنــا الـقــاطــع
ل ـخ ـط ــوة االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي لـضــم
أراض فلسطينية بصورة غير قانونية.
ٍ
نتحرك سياسيًا ضمن اإلجماع العربي
ضــد هــذه الـخـطــوة» .كما نـشــرت وكالة
األنباء األردنية «بترا» خبرًا عن اتصال
بــن عبد الله ونظيره البحريني حمد
بــن عـيـســى ،ش ـ ّـددا فـيــه عـلــى «رفضهما
ال ـقــاطــع ألي إجـ ــراء إســرائ ـي ـلــي أح ــادي
لضم أراض في الضفة ،الــذي من شأنه
تقويض فرص تحقيق السالم».
لـ ـك ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة األبـ ـ ـ ـ ــرز كـ ــانـ ــت إرس ـ ـ ــال
الـ ـصـ ـف ــدي ل ـل ـق ــاء عـ ـب ــاس أم ـ ـ ــس ،وه ــي
الف ـت ــة ل ـج ـهــة تـفـعـيــل الـ ـح ــراك األردن ـ ــي
السياسي ،لكن ضمن السقف املسموح
بــه إسرائيليًا .هـنــاك ،قــال الصفدي في
مؤتمر مشترك مع نظيره الفلسطيني،
ري ـ ــاض امل ــال ـك ــي ،إن «قـ ـ ــرار ال ـض ــم غير
م ـ ـس ـ ـبـ ــوق ع ـ ـلـ ــى الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـس ـل ـم ـي ــة،
وسيقتل حــل الــدولـتــن وسينسف كل
األسـ ـ ــس الـ ـت ــي ق ــام ــت ع ـل ـي ـهــا الـعـمـلـيــة
السلمية ،وسيحرم كل شعوب املنطقة
حقهم في العيش بأمن وسالم» ،مشيرًا
إلى نقله رسالة من امللك إلى عباس .أما
املالكي ،فقال« :اللقاء ...كان مركزًا حول
كيفية مـنــع الـتــوجــه اإلســرائـيـلــي لضم
أج ــزاء واسـعــة مــن األرض الفلسطينية
املحتلة ،وتنسيق الـخـطــوات املشتركة
الفلسطينية ـ األردنية للوصول إلى ما
يمنع الضم» ،الفتًا إلى «جاهزية دولة
فـلـسـطــن ،بــدعــم م ــن املـمـلـكــة األردن ـي ــة،
ل ـل ـج ـل ــوس والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض عـ ـل ــى أس ـ ــاس
الشرعية الدولية واملرجعيات الدولية».

تقرير

ّ
بولتون يشعل الجدل عشية نشر كتابه:
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة» .وي ـل ـف ــت إلـ ــى أن
ترامب يريد استهداف أملانيا من خالل
«ممارسة الضغط باألمن» ،ملمحًا إلى
أن املطلوب صــرف مثل هــذا النوع من
ال ـقــرارات فــي السياسة ،خــال الحملة
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة وت ـ ـحـ ــت ش ـ ـعـ ــار «أمـ ـي ــرك ــا
ً
أفغانستان
أوال»« :نـعـيــد ال ـقــوات مــن
ً
والـعــراق وأملــانـيــا ،رغــم كــون ذلــك خطأ
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا» .ل ـك ــن رئـ ـي ــس ال ـك ـت ـلــة
الـبــرملــانـيــة ل ـحــزب «ال ـي ـســار» األملــانــي،
ديتمار بارتش ،كان له موقف مختلف،
إذ دعا حكومة بالده إلى أن «تقبل هذا
االنسحاب بامتنان ،وأن ُت ّ
عد قريبًا مع
ً
إدارة تــرامــب انسحابًا كــامــا للجنود
األميركيني .وعندما ينسحب الجنود،
ّ
يتعي أن يأخذوا معهم في الوقت ذاته
القنابل الـنــوويــة األمـيــر ّكـيــة ...سيكون
إضافية تتمثل في أن دافع
لهذا فائدة ّ
الضرائب سيوفر املليارات ألنه لن يتم
شراء طائرات مقاتلة جديدة (من أجل
هذه القنابل)».

ّ
الرئيس «غير مؤهل»

ت ـص ــاع ــد األخـ ـ ــذ وال ـ ـ ــرد ب ــن مـسـتـشــار
األم ــن الـقــومــي األمـيــركــي الـســابــق جون
بولتون ،والرئيس دونــالــد تــرامــب ،في
اليومني املاضيني ،على خلفية محاولة
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة عــرق ـلــة ن ـشــر كـتــاب
ّ
وتسريب
بولتون املقرر األسبوع املقبلُ ،
م ـق ـت ـط ـفــات م ـن ــه ،م ــن ب ـي ـن ـهــا م ــا ن ـش ــر،
ّ
أخـ ـيـ ـرًا ،ع ــن أن ت ــرام ــب ط ـلــب مـســاعــدة
الــرئ ـيــس الـصـيـنــي شــي جــن بـيـنــغ في
إعادة انتخابه.
وبـيـنـمــا أع ـلـ ُـن بــول ـتــون ،فــي مقتطفات
ّ
م ــن م ـقــاب ـلــة نـ ـش ــرت أمـ ـ ــس ،أن ت ــرام ــب
ّ
«غـيــر مــؤهــل ملـنـصــب» الــرئــاســة ،رفــض
ّ
هـ ـ ــذا األخـ ـ ـي ـ ــر الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات امل ـ ــدوي ـ ــة
ملستشاره السابق لألمن القومي .وكتب
ف ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى م ــوق ــع «ت ــوي ـت ــر» أن
«كـتــاب بــولـتــون ،هــو مجموعة أكــاذيــب
ّ
وروايات مختلقة ،كلها بهدف إظهاري
بـصــورة سـيـئــة» .وأض ــاف« :الكثير من
الـتـصــريـحــات السخيفة الـتــي ينسبها
ّ
إلي لم أقلها يومًا ،خيال بحت .يحاول
فقط االنتقام ألنني أقلته».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،قـ ـ ــال بـ ــول ـ ـتـ ــون ،فــي
مقابلة
مـعــرض حديثه عــن تــرا ُمــب فــي ً
مع قناة «إيه بي سي» تنشر كاملة في
نـهــايــة األس ـب ــوع« :ال أعـتـقــد أن ــه مؤهل
لـلـمـنـصــب .ال أع ـت ـقــد أن ل ــدي ــه ال ـك ـفــاءة
لتولي هذا املنصب».
ويــأتــي ذلــك بينما تسعى إدارة ترامب
ّ
جــاهــدة لــوقــف نشر مــذكــرات «ذا رووم
ويـ ــر إت ه ــابـ ـن ــد» ،م ــؤك ــدة ّأن ال ـك ـتــاب
ي ـت ـض ـ ّـم ــن م ـع ـل ــوم ــات م ـص ــن ـف ــة ُس ـ ّـري ــة
ل ـل ـغ ــاي ــة .وفـ ـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب ال ـ ـ ــذي ن ـش ــرت
مـقـتـطـفــات م ـنــه ف ــي ث ــاث ص ـحــف هي
«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»
و«وول س ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال»ّ ،أول مــن
ّ
أم ـ ــس ،ك ـتــب ب ــول ـت ــون أن ت ــرام ــب طلب
مــن الــرئ ـيــس الـصـيـنــي شــي جــن بينغ

املساعدة في إعادة انتخابه ،وأعرب عن
دعمه لسياسة بكني القاضية بالسجن
الـجـمــاعــي ملسلمي اإلي ـغــور واألقـلـيــات
ّ
األخ ــرى ،مشيرًا إلــى أن الرئيس يظهر
ً
جـ ـه ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ملـ ـس ــائ ــل ال ـ ـعـ ــالـ ــم .وقـ ــال
ب ــولـ ـت ــون ل ـش ـب ـكــة «أي ب ــي سـ ـ ــي»« :ل ــم
أمـ ّـيــز فــي الحقيقية أي مـبــدأ توجيهي
باستثناء ما هو مفيد إلعــادة انتخاب
ّ
يصب
ترامب» .وأضاف« :أعتقد أنه كان
تــركـيــزه على إع ــادة االنـتـخــاب إلــى ّ
حد
سقوط االعتبارات الطويلة األجل».
ّ
وذك ـ ــر ب ــول ـت ــون ف ــي ك ـتــابــه أن ت ــرام ــب،
وخالل ّ
قمة مع شي في حزيران /يونيو
َّ َ
من العام املاضي« ،حول املحادثة بشكل
م ـف ــاج ــئ إل ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
األمـيــركـيــة ،مـلـ ّـمـحــا إل ــى قـ ــدرات الصني
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ـل ـت ــأث ـيــر فـ ــي ال ـح ـم ــات
الـجــاريــة ،وملتمسًا مــن شــي أن يضمن
أن ــه س ـي ـفــوز» .كــذلــك ،ق ــال بــول ـتــون ،في
ّ
مقتطفات كتابه ،إن تــرامــب شـ ّـدد على
أه ـم ـيــة املـ ــزارعـ ــن األم ـي ــرك ـي ــن ،وكـيــف
ّ
أن «زي ــادة الصني مشترياتها مــن فول
الـصــويــا وال ـق ـمــح» ،يـمـكــن أن تــؤثــر في
ال ـن ـت ـي ـجــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فـ ــي الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة .وأض ــاف« :كـنــت ّ
أود أن أطبع
ّ
ك ـل ـم ــات ت ــرام ــب ن ـف ـس ـه ــا ،لـ ـك ــن عـمـلـيــة
امل ــراج ـع ــة ال ـح ـكــوم ـيــة امل ـس ـب ـقــة للنشر
قـ ـ ـ ـ ّـررت ع ـك ــس ذلـ ـ ـ ــك» ،فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ــى
ضرورة إخضاع ّ
مسودة كتابه للتدقيق
م ــن قـبــل وك ـ ــاالت أمـيــركـيــة قـبــل أشـهــر.
واعتبر بولتون في وصفه لحلقات ّ
عدة
ّ
سلوكيات ترامب ،أن «إعاقة العدالة
من
ّ
ّ
بدت كأنها أسلوب حياة لم نتمكن من
ّ
تقبله».
ّ
السياسي املحافظ املثير
وكان بولتون،
للجدل ،قــد أمضى  17شهرًا مستشارًا
ّ
القومي في البيت األبيض ،قبل
لألمن
استقالته في أيلول /سبتمبر املاضي.

ترامب عن كتاب بولتون« :خيال بحت .يحاول فقط االنتقام ألنني أقلته» (أ ف ب)

وه ـ ــو رف ـ ــض اإلدالء ب ـش ـه ــادت ــه خ ــال
مـحــاكـمــة تــرامــب فــي مـجـلــس الـشـيــوخ،
بهدف عزله في كانون األول /ديسمبر

تحاول اإلدارة األميركية
منع نشر كتاب
ّ
بولتون ألنه ّ«يتضمن
معلومات سرية»

ّ
ً
املــاضــي ،قائال إنــه لن يفعل ُذلــك إل إذا
قاض .ولم يقل بولتون
أجبره ًعلى ذلك
ٍ
ْ
ص ــراح ــة إن كــانــت أف ـع ــال ت ــرام ــب الـتــي
ّ
كـشــف عـنـهــا تـسـتــوجــب تــوجـيــه ات ـهــام

ّ
ّ
إلــى الــرئـيــس ،لكنه ذكــر ّأن ــه أبـلــغ وزيــر
ال ـعــدل ،بيل ب ــار ،بها وأن ــه كــان ينبغي
ع ـلــى مـجـلــس ال ـ ـنـ ـ ّـواب إجـ ـ ــراء تـحـقـيــق.
ّ
ّ
الديموقراطيني ارتكبوا
وقــال أيضًا إن
ّ
«ســوء تـصـ ّـرف» بحصر االت ـهــام بشكل
ضـ ّـيــق بــأوكــران ـيــا ،فــي وق ــت كــانــت فيه
تجاوزات ترامب الشبيهة بما فعله مع
كـيـيــف م ــوج ــودة عـلــى ن ـطــاق سياسته
الخارجية بالكامل .وكتب بولتون« :لو
ّ
لم ُيــركــز مجلس الـنــواب على الجوانب
ّ
األوكرانية وحسب في تضارب املصالح
ّ
الشخصية لترامب ،لكانت هناك فرصة
ّ
أكبر إلقناع اآلخــريــن بــأن جرائم كبرى
وجـ ـنـ ـح ــا قـ ــد تـ ـ ـ ّـم ارت ـ ـكـ ــاب ـ ـهـ ــا» .وأشـ ـ ــار
بــولـتــون إل ــى تــواصــل تــرامــب مــع زعيم
ً
كوريا الشمالية كيم جونغ أون ،قائال
ّ
إن ترامب كان يركز على «فرصة التقاط
ص ـ ــورة ّ
ورد ف ـعــل ال ـص ـحــافــة عـلـيـهــا»،
عـ ــوضـ ــا عـ ــن الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى امل ـص ــال ــح
األميركية الطويلة األجل.
(األخبار ،أ ف ب)

