الجمعة  2018/10/12الموافق  3صفر  1440هـ العدد  8215السنة الثالثة والعشرون

Friday 12/10/2018 Issue No.8215 Volume 23

ّ
مخطط بايبس -ترامب -كوشنير المسمى "صفقة القرن"!
بقلم :ريتشارد فولك*
ال ينبغي أن تكون من أتباع حركة "ليس ترامب مرة أخرى" حتى تصاب بوجع
الضمير إزاء طريقة جلب الس�ل�ام إلى الفلس���طينيين واليهود عن طريق خلق
الظروف التي س���تنتج "صفقة القرن" .دعونا نكن عادلين ،إذا كانت لعبة األمم
ُ
تلع���ب اآلن وفقًا لقواعد "جادة ماديس���ون" ،فقد كانت ه���ذه العبارة (صفقة
ُِّ
القرن) كاسبة ،ولو أنها ستكون خاسرة إذا ما قيمت من منظور حل المشكالت.
وحتى في المناخ السياسي الحالي المتدهور ،فإن المراهنة على شعار دعائي
كبديل عن األفكار الشافية ،يمكن أن يكون صيغة جيدة لتأمين جمهور كبير
قاس عندما يأتي األم���ر إلى معالجة
لبرنام���ج ف���ي تلفاز الواقع ،لكنه ته���رب
ٍ
المحنة اليومية التي يعيشها الش���عب الفلسطيني كضحية لسياسات دولة
الفصل العنصري اإلسرائيلية.
األس���وأ من تبجح ترامب الطنان هو أن هناك على ما يبدو منطقًا خبيثًا يكمن
خل���ف هذا االقتراح المجن���ون الذي ينبع من المخيل���ة الصهيونية المتطرفة
لدانيال بايبس .وكان بايبس ،نش���ر قبل بضعة أش���هر ،عبر "منتدى الش���رق
األوس���ط" ،دعوة إلى اعتناق ما س���ماه "الجانب المنتصر" .وق���د أدرك بايبس،
المفكر الذكي والمدرب ،السبب في فشل مسار أوسلو الدبلوماسي بشكل ذريع
كوس���يلة إلنها الصراع الفلسطيني-اإلس���رائيلي من خالل المفاوضات .وأرفق
ّ
العرقيين
اس���تنتاجه بتأكيد تاريخي على أن الصراع���ات المطولة بين األعداء
نادرًا ما تنتهي بالتس���وية أو الوفاق .إنها تنتهي بانتصار على أحد الجانبين،
وقبول الطرف اآلخر بالهزيمة.
وهك���ذا تك���ون الخدع���ة ،كما خل���ص بايب���س إل���ى االعتقاد ،ه���ي إقناع
الفلس���طينيين بالقبول بالكتابة على الجدار ،وبأن يعترفوا ألنفسهم وللعالم
بأنهم خسروا معركة منع تأسيس دولة يهودية في فلسطين أو جلب دولتهم
الخاصة ذات الس���يادة إلى الوج���ود .ويقول بايبس :إن نظ���رة موضوعية إلى
العالقة الدبلوماسية والعس���كرية للقوى في فلسطين والشرق األوسط تؤكد
هذا التقدير للناتج السياس���ي ،حتى من دون احتس���اب الدعم الجيوسياسي
الثابت من الواليات المتحدة ،التي تزود إس���رائيل بدعم غير مشروط ألولويات
األخيرة فيما يتعلق بالفلسطينيين.
بهذا الفهم ،تصبح األحجية السياس���ية التي ينبغي حلها بالنسبة لبايبس
عندئ���ذ من طبقتين :كيف يتم إقناع الحكومة األميركية بالتحول عن جهدها
ٍ
الدعائي الفاش���ل للتفاوض على حل ،إلى نهج يس���اعد إسرائيل نتنياهو على
كاف على
النجاح في فرض حل ،وبعد ذلك ،كيف تتم ممارس���ة ضغط إضافي ٍ
الوضع الفلس���طيني على األرض وعلى الصعي���د الدولي ،حتى يواجه قادتهم
الواقع ويتخلوا عن مطالبهم السياس���ية مرة وإلى األبد ،ويصبحوا قانعين بما
عندئذ وهو التزام بالتحسين االقتصادي لظروفهم فحسب.
سيعرض عليهم
ٍ
ل���دى تأمل ه���ذه الصورة ،ال يبدو م���ن المفاجئ كثيرًا أن يك���ون مثل هؤالء

المؤيدين المتطرفين إلس���رائيل ،مثل الثالثي كوشنر ،فريدمان ،وغرينبالت،
متقبلين لهذا النهج ،وربما كانوا س���يتحركون في اتجاه مشابه ،حتى من دون
مس���اهمة بايبس ،التي تقدم تس���ويغًا منطقيًا متس���اوقًا لخطتهم .ولنفكر
ف���ي الخطوات التي اتخذته���ا الواليات المتحدة على مدار األش���هر الثمانية
ُّ
تصور أنه يس���عى إلى تطبيق اقتراح بايبس
الماضية ،وس���يظهر نمط يمكن
عن "الجانب المنتصر":
نقل الس���فارة األميركية من تل أبيب إلى القدس ،ومهاجمة األمم المتحدة،
بما في ذلك االنس���حاب من مجلس حقوق اإلنس���ان بس���بب تحيزه المناهض
إلس���رائيل؛ وتجميد ،ثم قطع المساعدات المالية األساسية عن عمليات وكالة
األم���م المتحدة إلغاثة وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين (األونروا) في غزة
والضفة الغربية ،وإغالق مكتب منظمة التحرير الفلس���طينية في واش���نطن،
وغ���ض الطرف عن جرائم إس���رائيل ضد اإلنس���انية الت���ي ارتكبتها ردًا على
"مس���يرة العودة العظيمة" عند س���ياج غزة ،وتوجيه التهدي���دات للمحكمة
الجنائي���ة الدولية ،ومنح مباركة ضمنية للتوس���ع المتس���ارع للمس���توطنات
اإلس���رائيلية غير الشرعية (التي تجاوز مستوطنوها مسبقًا  .)600.000ليست
هناك طريقة أخرى لقراءة هذه السلس���لة من المناورات المستفزة سوى أنها
سلس���لة من اإلش���ارات التي يتم إرسالها إلى الش���عب الفلسطيني ،وقبل كل
ش���يء إلى قادتهم ،بحتمية إدراك عبثية معاناتهم ،والتي س���تتكثف أكثر
وأكثر إذا لم يتصرفوا بعقالنية ،ويستس���لموا ألي ش���يء تقترحه إس���رائيل
لتستكمل المش���روع الصهيوني للهيمنة على كل فلس���طين التاريخية ،في
تحقيق لالستحقاق اليهودي لـ"أرض الميعاد" التوراتية.
إن تسمية هذه النوع من دبلوماسية اإلكراه على شعب مضطهد مسبقًا "صفقة"
هو س���فاهة لغوية .إنها في الحقيقة أقرب إل���ى حيلة متنمرة من كونها صفقة،
ُ
والتي تتضمن ش���بهًا بالتقاء لألفكار .وهي ما كنت قد وصفته في سياق آخر بأنه
"جريمة جيوسياسية" والتي تستحق العقاب واإلدانة الدولية ،وليس التأمل الذي
ينبغي أن ُيمنح لجهد ّ
جدي لجلب الس�ل�ام للش���عبين .وفي المستقبل ،يغلب أن
ُ
تعرف هذه الصفقة بأنها "الشروع في الجريمة النهائية لهذا القرن".
بوضع مشاعر الكراهية لعدم أخالقية وعدم قانونية هذا النهج الذي ابتكره
بايب���س /ترامب /كوش���نر ،جانبًا ،من المه���م أن نطرح الس���ؤال المحرج" :هل
س���ينجح"؟ بالنظر إلى النضال والمعاناة اللذين تحملهما الشعب الفلسطيني
على مدى أكثر من قرن ،يبدو أن "جانب (بايبس) المنتصر" ،شأنه شأن "صفقة"
ترامب ،س���وف ُيقاب�ل�ان بالرفض الم���زدري ،والمصحوب غالب���ًا بتجدد درامي
للمقاومة الفلس���طينية ،التي يتم استكمالها بتعبيرات أكثر صالبة لألنشطة
التضامنية العالمية مع الفلسطينيين .وإذا أخذنا في االعتبار الثبات البطولي
لمس���يرة العودة العظيمة عند حدود غزة ،عل���ى الرغم من الفظاعات المتكررة
التي ارتكبها الجيش اإلس���رائيلي الذي "يدافع" عن إسرائيل ،والدعم العالمي
المتزايد لحركة المقاطعة وسحب االستثمارات في كل أنحاء العالم ،سيبدو من

ّ
ترامب يمأل سلته بنجاحات داخلية

بقلم :أنطوان الحاج
لم يك���ن وصول رجل األعم���ال ،دونالد ترامب ،إلى البي���ت األبيض عاديًا وال
تقليدي���ًا بكل المقاييس ،فالرجل ال���ذي كان ديمقراطيًا ثم صار جمهوريًا لم
ّ
يكف يومًا عن إثارة الجدل ،سواء في أعماله أو زيجاته أو اشتغاله بالسياسة...
ّ
حتى انتخابه ال يزال موضع تحقيق في تدخل روسي محتمل لمصلحته فيه.
ّ
ّ
ترقب العالم هذه الرئاس���ة التي توقع لها كثيرون الفشل ،مبررين ذلك بأن
ّ
ترامب ال يملك خبرة في السياسة ،وبأنه انفعالي يتخذ قراراته من دون درس
واف .وعل���ى الرغم من مش���كالت متوقعة وأخرى طارئ���ة ،ال يمكن الحكم على
ٍ
الرئيس األميركي بأنه فشل ،بل على العكس يجدر القول :إنه نجح في مجاالت
ّ
عدة ،خصوصًا منها االقتصادية التي تشكل في نهاية المطاف الجزء الحاسم
من عملية االختيار والحكم السياسيين لدى المواطن األميركي.
ُ
ّ
في أي حال ،تش���كل انتخابات منتصف الوالية التي تجرى في السادس من
تش���رين الثاني المقبل امتحانًا كبيرًا لترامب ومقياسًا لمدى رضا األميركيين
عنه ،خصوصًا أنها تش���مل كل المقاعد البال���غ عددها  435في مجلس النواب،
و 35مقعدًا من أصل  100في مجلس الش���يوخ ،باإلضافة إلى حاكمية  39والية
وإقليمًا وعدد آخر من المناصب.
بنظرة اس���تعادية ،نرى أن ترامب ورث اقتص���ادًا واعدًا من باراك أوباما الذي
نجحت إدارته في استيعاب آثار أزمة  2009 – 2008وإرساء األسس للخروج منها.
ينبر لها س���لفه الديمقراطي،
ثم جاء الرئيس الجديد واتخذ قرارات جريئة لم ِ
فخفض الضرائب المفروضة على الش���ركات من  35إلى  %21وتمسك بسياسة
الفوائد المنخفضة تش���جيعًا لالس���تثمار وأنفق الكثير عل���ى البنى التحتية،
فكانت النتيجة تحقيق أرقام قياس���ية على أكث���ر من صعيد :التضخم ،%2.2
النم���و االقتصادي في الفصل الثاني من الس���نة  %4.2بأعل���ى وتيرة منذ أربع
س���نوات ،معدل البطالة  ،%3.7وهو األدنى منذ كانون األول  .1969وعالوة على
ذلك ،قفزت البورصة بنس���بة  %27وس���ط طفرة في أرباح الشركات .واكتملت
ّ
بمتوس���ط  %2.9على أس���اس سنوي
صورة التعافي االقتصادي بارتفاع األجور
إلى أعلى مستوى منذ نيسان .2009
يق���ول الري كودل���و ،مدير المجل���س االقتصادي الوطني وكبير مستش���اري
ترامب" :أعتقد أن التطور المهم هذه السنة هو تحقيق قفزة اقتصادية اعتقد
معظم الناس أنها مستحيلة ...في أقل من سنتين تحققت هذه األرقام ،وهذا
أمر ال يمكن محوه" .ويضيف" :عندما ننظر إلى مؤش���رات الثقة نستنتج شيئًا

م���ا .مقاربتنا هي أننا ال نعاقب األعمال والش���ركات ،ال نعاقب النجاح ،بل نريد
أن نجعل ممارس���ة األعمال التجارية وإقامة المشاريع وتوظيف الناس أسهل.
وأعتقد أن هذه المقاربة كان لها تأثير إيجابي وملموس للغاية".
في موازاة ذلك ،يواصل ترامب خوض حروب تجارية على نطاق واسع .وهنا ال
يمكن الحس���م والجزم بما إذا كان سيحقق انتصارات فيها كلها .غير أنه حقق
ف���وزًا ال لبس فيه عندما ألغى اتفاقي���ة "نافتا" التي كانت قائمة منذ ربع قرن،
َ
وفرض على ش���ريكي بالده فيها المكسيك وكندا التفاوض على اتفاق ثالثي
جديد وإقراره بشروط وبنود اعتبرها أكثر إنصافًا للواليات المتحدة.
أما الحروب التجارية على جبهات أخرى ،فلم تتضح نتائجها بعد ،خصوصًا مع
ّ
يسجل البعض لترامب أنه قرر خوضها بال تردد ،فيما يعتبر بعض
الصين .لكن
آخر أنها حروب ال طائل منها وس���تؤثر سلبًا على االقتصاد العالمي .ولربما كان
الهدف من هذه المواجهات عقد اتفاقات جديدة ،ثنائية أو سوى ذلك ،تكون
كفة الميزان فيها مائلة لمصلحة الواليات المتحدة .وهنا ال يتوانى ترامب عن
الذهاب في المواجهة حتى النهاية ،ممارس���ًا سياسة حافة الهاوية ،ومراهنًا
على أن الخصم سيتراجع في النهاية ويرضخ.
نبقى ف����ي الداخل األميركي ،حيث قد يقول البعض :إن كثرة االس����تقاالت من
فريق ترامب السياس����ي تثبت ضعفه وتخبطه ،فيرد آخرون بأن هذه االستقاالت
أتاحت له تطوير فريقه وتحصينه بجعل أفراده أكثر انسجامًا معه وبعضهم مع
بعض .ومن أنصار الرأي الثان����ي الكاتب ديفيد غراهام من مجلة "ذي أتالنتيك"
الذي يلفت إلى نجاح الرئيس في تثبيت نيل غورساتش وأخيرًا بريت كافانو في
المحكمة العليا ،ضامنًا بقاء األعضاء المحافظين خمس����ة مقابل أربعة ليبراليين.
يضاف إلى ذلك أن ترامب ّ
عين في  2017و 2018عددًا كبيرًا من القضاة الفدراليين
في محاكم عدة على امتداد البالد ،ملتزمين سياسته أو قريبين منها.
وكذلك ،تصدى ترامب لمس���ألة الهجرة كم���ا لم يفعل رئيس من قبله .ولئن
لم ينجح في بناء س���ور على حدود بالده مع المكس���يك ،فإنه نجح في تشديد
ّ
القيود على الهجرة والحد من الهجرة غير الش���رعية .ويكفي هنا أن نذكر بأن
ّ
الرئيس وقع في غضون أس���بوع من توليه منصبه أمرًا تنفيذيًا يلغي أولويات
االحتجاز التي حددتها إدارة أوباما المنتهية واليتها .باختصار ،س���مح البيت
األبي���ض لألجهزة المعنية بالقبض على أي مهاجر غير قانوني ،علمًا أن هدفه
المعلن هو ترحيل  3ماليين ش���خص من المقيمين بصورة غير مشروعة فيما
العدد اإلجمالي لهؤالء يقارب  11مليونًا.
بع���د كل التغييرات الداخلية التي أجراها دونال���د ترامب ،ها هو يقف اآلن

المعقول اس���تنتاج أن صفقة القرن قد ُر ِفضت قبل أن يتم الكش���ف عنها ،مع
كل واجهة عرضها الرثة ،بما فيها األفكار عن إعادة ترس���يم الحدود مع الدول
المجاورة ،وتجزئة الش���عب الفلسطيني بش���كل دائم وبطريقة تتجاوز أحلك
التصورات .وإذا –إذا كبيرة -كان ثالثي ترامب من مستش���اري شعار "إسرائيل
ً
أوال" ذكيًا بأي مقدار ،فإنه لن يتم الكشف عن الطبيعة المفصلة لهذه الصفقة
أمام التمحيص العام ،والتي س���يختبئ رفضه���ا المتوقع خلف حملة عالقات
عامة من اإلدانات الموجهة إلى الرفضوية الفلس���طينية ،باعتبارها المسؤولة
عن قتل خطة ترامب للسالم.
تحت هذه المحاولة لجعل الفلس���طينيين يتجرعون هذا الش���راب الس���ام،
ثمة ق���راءة مضللة لتدفق التاريخ في زماننا .فقد غربت ش���مس االس���تعمار،
وبغض النظر عن القوة الجيوسياس���ية الذي توضع ،فإن هذه حقيقة ال يمكن
التغلب عليها .وسوف يؤدي هذا النوع من الجريمة الجيوسياسية بال شك إلى
تكثيف المعاناة الفلس���طينية ،بينما ّ
يقوي أيضًا عزم الفلس���طينيين .وعادة
م���ا تتنقل هذه األنواع من النضاالت للتخلص من االس���تعمار في أركان القوة
الناعمة التي تنتج التغيي���ر في أغلب األحيان ،وليس من خالل محاولة تغيير
الموازي���ن السياس���ية أو الهيمنة في ميدان المعرك���ة .والناس ،وليس الدول
ُ
وقواتها المسلحة ،هم الذين يحركون ويهزون عصرنا ،بينما تترك الحكومات
على الخطوط الجانبية لتنتحب على النتيجة .وقد تعلمت الدول االس���تعمارية
الغربية هذا بالطريقة الصعبة في سلسلة من الحروب الدموية ،والتي خسرتها
على الرغم من تفوقها العس���كري .وال يزال على الواليات المتحدة ،على الرغم
م���ن تجاربها في فيتنام ،والعراق ،وأفغانس���تان ،أن تتعل���م ُ
بعد حدود القوة
العس���كرية في العالم ما بعد الكولنيالي ،ولذلك تستمر في اختراع األسلحة،
ّ
وابت���كار التكتيكات والعقائد م���ن دون تعلم هذا الدرس الذي ال غنى عنه عن
الطبيعة المتغيرة للقوة.
ً
صحيح أن دبلوماسية "أوسلو" كانت فشال ذريعًا ،والذي عمل لخدمة المصالح
السياسية إلسرائيل ،وتم التخلي عنه بشكل محق .لكن استجابة ترامب لهذا
الفشل ترقى إلى تجريم الدبلوماسية ،والتي تنتهك أكثر التصورات أساسية
للقان���ون الدولي ،كما ورد في ميثاق األمم المتحدة .وهي ترقى إلى حد ش���ن
حرب عدوانية ضد أناس مكشوفي الصدور وبال حول .وإذا كانت األمم المتحدة
والحكومات القيادية تش���اهد هذا المشهد الكئيب بصمت حجري ،فليس لنا
س���وى أن نأمل بقوة بأن تدرك ش���عوب العالم الحاجة إلى إجراء إصالح جذري
لتجنب مستقبل كارثي -ليس للفلسطينيين فحسب ،وإنما للبشرية جمعاء.

الحكومة الجديدة في بغداد أثارت ردي فعل رئيس���ين في واشنطن
هما :األم���ل والخوف .فزميلتي كاتب���ة العمود في خدم���ة "بلومبيرج"
اإلخبارية ،ميجان أوسوليفان ،تجد في اختيار الرئيس العراقي الجديد
برهم صالح ورئي���س الوزراء المكلف عادل عبد المهدي أمرًا مش���جعًا،
وذلك عل���ى اعتبار أن كال الرجلين تربطهما عالق���ة طويلة مع الحكومة
األميركي���ة ،ولعبا دوري���ن مهمين في بناء عراق جدي���د من رماد حكم
صدام حسين المستبد.
وبالمقابل ،يبدو الس���يناتور األميركي ماركو روبيو (الجمهوري
عن والية فلوريدا) أكثر تش���اؤمًا ،حيث اعتبر في معرض تعليقه
على الحكومة العراقية الجدي���دة ،أن إيران هي "الفائز الواضح"،
وقال ف���ي تغريدة على "تويت���ر" :إن قائد فيلق القدس قاس���م
س���ليماني هو من رعى االتفاق بخصوص الحكومة الجديدة ،غير
ُ
أن المس���ؤولين األميركيين والعراقيين الذي���ن تحدثت معهم
أخبروني ب���أن اإليرانيين لم يحصلوا على كل م���ا كانوا يريدون،
ولكن كذلك الحال بالنس���بة لألميركيين .وبهذا ،فإن صالح وعبد
المه���دي يمثالن نوعًا من التوافقات .ذل���ك أن اإليرانيين دعموا
ائت�ل�اف األح���زاب الدينية الش���يعية الممثلة برئي���س الوزراء
الس���ابق ،نوري المالكي ،وزعماء ميليشيات مثل هادي العامري.
كما أيدت إيران مرش���حًا كرديًا آخر للرئاسة يحظى بتأييد حزب
كردي منافس.
برت ماكغ���رك ،قائمة
وبالمقاب���ل ،أي���د المبعوث الخ���اص األميركيِ ،
المرشحين المنتمين إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي .وكان "ماكغرك"
لعب دورًا مهمًا في دفع البرلمان العراقي إلى دعم العبادي على المالكي
في  ،2014والذي كان ش���رطًا رئيس���ًا مقابل تدخل عسكري أميركي أكبر
في القتال ضد تنظيم "داعش".

َ
صاح���ب النفوذ األكبر في
وف���ي نهاية المطاف ،كان ش���خص عراقي
المفاوض���ات؛ ذلك أن آية الله العظمى علي السيس���تاني ،زعيم الحوزة
العلمية الش���يعية ف���ي النجف والبالغ  88عامًا ،هو ال���ذي ّ
عبد الطريق
الختي���ار عبد المهدي رئيس���ًا لل���وزراء عندما أصدر بيانًا يش���دد على
أهمية أن تتضمن الحكومة المقبلة "وجوهًا جديدة" ،وهو ما كان يعني
استبعاد المالكي والعبادي.
والواقع أنه من الممكن تفهم موقف السيستاني ،ذلك أن الحزب الذي
فاز بأكبر كتلة في البرلمان في أيار الماضي كان ينتمي إلى رجل الدين
المتمرد مقتدى الصدر ،زعيم التمرد الشيعي ضد القوات األميركية في
العراق في  2004و 2005الذي صعد إلى الواجهة كمنتقد شرس للنفوذ
اإليراني في العراق خالل السنوات األخيرة .وقد كانت كتلته التي تضم
شيوعيين وآخرين من غير الشيعة ،األكثر انتقادًا للفساد الذي تفشى
في المشهد السياسي داخل بغداد.
ولكن االضطرابات والرغبة في التغيير ازدادت حدة منذ الربيع ،حيث
ق����ام محتجون بإحراق مب����ان حكومية ،والقنصلية اإليرانية ،الش����هر
ُ
الماض����ي ،في البص����رة ،التي تعد ثال����ث أكبر مدين����ة عراقية وقطبًا
رئيسًا لتصدير النفط .وطالبوا بمزيد من الوظائف ،وشبكة كهربائية
فعالة ،ونهاية للفساد المتفشي .والشهر الماضي ،اغتيلت الناشطة
الحقوقي����ة س����عاد العلي التي كان����ت من بين منظم����ي االحتجاجات،
برصاصة في الشارع.
مقت����ل العل����ي تزامن أيضًا مع تج����دد التهديدات من ميليش����يات
مدعوم����ة من إي����ران ضد الوالي����ات المتحدة .وقد أخبرني مس����ؤولون
ً
أميركي����ون بأن ثمة احتم����اال متزايدًا إلقدام تلك الميليش����يات على
اختط����اف أميركيين ف����ي العراق .وه����ذا أحد العوام����ل التي دفعت
الوالي����ات المتحدة إلى تعليق عملياتها ف����ي قنصليتها بالبصرة .أما
العامل اآلخر ،فهو االدعاءات األميركية بأن تلك الميليش����يات أطلقت
قذائف على القنصلية ،الشهر الماضي.

الصين ّ
تحول جيبوتي ُد ّ
بي ثانية!
بقلم :هدى الحسيني

والواقع أن العداء بين الواليات المتحدة والميليشيات الشيعية ليس
ش���يئًا جديدًا .وإحدى تلك المليش���يات " -عصائب الح���ق"  -هي التي
كانت مسؤولة عن القتل الوحش���ي لجنود أميركيين بالقرب من كربالء
في  .2007غير أنه مؤخ���رًا كان ثمة وقف هش إلطالق النار بين القوات
األميركية والميليشيات خالل القتال ضد "داعش".
م���ا عالقة كل هذا مع الحكومة الجديدة ف���ي العراق؟ بين االنتخابات
التي جرت ف���ي أيار الماضي واالحتجاجات األخي���رة في البصرة ،يؤكد
العراقيون أنهم ال يري���دون أن يكونوا دولة تابعة إليران .وهو ما يتيح
َ
ُ
فرصة في الحقيق���ة .فالحكومة العراقية الجدي���دة مطالبة بأن تظهر
اس���تقاللية .وبقليل م���ن المهارة والحظ ،تس���تطيع الواليات المتحدة
من���ح عبد المهدي الدعم الذي يحتاجه للتصدي إليران ومعالجة البؤس
االقتصادي في أماكن مثل البصرة.
ّ
غي���ر أنه للقيام بذل���ك ،ينبغي على الواليات المتحدة أن تؤش���ر إلى
التزامه���ا تجاه المدن العراقية التي تواجه تهديدًا من الميليش���يات.
وف���ي هذا الس���ياق ،أخبرتني بارب���ارا ليف ،التي عملت كدبلوماس���ية
أميركية رفيعة في البصرة ف���ي  2010و ،2011بأنها عندما كانت تعمل
هناك ،كانت القنصلية تتعرض للقصف مرتين إلى ثالث مرات أسبوعيًا.
ومن خالل تعليقها لعملياتها في البصرة ،تقول "ليف" ،تبعث الواليات
المتحدة برس���الة خاطئة مفادها "ليس إلى الحكومة العراقية فحسب
ولكن أيضًا إلى الشعب العراقي".
وهي محقة ،ثم إن هناك متلقيًا آخر لهذه الرس���الة :إنه سليماني
ووكالؤه الكثيرون في العراق .فال شك في أنه بحاجة إلى أن يدرك أن
ُ
بعض التهديدات والقذائف الطائشة ال يمكنها أن تخرج الواليات
المتح���دة من مدينة ضاق س���كانها ذرعًا باللص���وص واإلرهابيين
الذين يدعمهم.

في منتصف أيلول الماضي ،رفعت جيبوتي الرهانات في نزاعها
مع ش���ركة "موانئ دبي العالمية" ،وه���ي هيئة الموانئ المملوكة
للدولة في دبي ،على أس���اس أنها تس���عى ،وهي الدولة الصغيرة
الواقعة في ش���رق أفريقيا ،إلى إبعاد أحد مراكز الشحن الرئيسية
خارج الدولة اإلماراتية.
ّ
إذا س���لمنا بالتبرير ،فق���د يبدو هذا األمر لي���س أكثر من طموح
دولة ناشئة ،تريد تحرير نفس���ها من عقد مقيد .لكن إذا تعمقنا
فإن الخالف له تداعيات جيوسياسية كبيرة ،ال سيما بالنسبة إلى
الواليات المتحدة .وفي محاولتها افتعال مش���كلة مع "موانئ دبي
العالمي���ة" ،فإن جيبوتي تهدد بإخالل توازن القوى في واحدة من
أكثر مناطق العالم حساس���ية سياسيًا؛ ألنها تعطي دفعة كبيرة
للصين ،في وقت يغزو الصقيع العالقات بين واشنطن وبكين ،إلى
درجة أن الحديث عن حرب باردة قد بدأ.
منذ ش���باط الماضي ،وجيبوتي تحاول التخلص من "موانئ دبي
العالمية" ،عندما أنهت عقد الشركة المشترك في محطة الحاويات
"دوراليه" ،وس���يطرت عليها .لكن "موانئ دب���ي العالمية" حصلت
على أمر قضائي من محكمة بريطانية ،حكمت بأن االس���تيالء غير
قانون���ي ،كما فازت بحكم منفصل من المحكم���ة العليا في لندن،
يمنع حامل أغلبية أس���هم "دوراليه"" ،مرفأ جيبوتي" من إخراجها
من العقد .فما كان من حكومة جيبوتي إال أن ردت بتأميم "ش���ركة
مرفأ جيبوتي" بمعنى أنها سحبت ميناء "دوراليه" من خارج النطاق
التجاري.
يقول المس���ؤولون المحيطون بالرئيس إسماعيل عمر جيلة" :إن
الحكومة تحاول ببس���اطة حماية الس���يادة الوطنية واالس���تقالل
االقتصادي" .إن المعركة الت���ي فتحتها جيبوتي مع "موانئ دبي
العالمية" تتس���ق بالتأكيد مع سياس���ة جيل���ة المقتحمة ،التي
تسعى الس���تغالل موقع جيبوتي ،باعتباره بوابة إلى البحر األحمر
وقناة الس���ويس ،إذ تقريبًا ،كل التجارة البحرية بين أوروبا وآس���يا
التي تبلغ قيمتها نحو  700مليار دوالر س���نويًا ،تمر في جيبوتي
إل���ى أماكن توجهها ،وتري���د حكومة جيلة تحوي���ل جيبوتي إلى
مركز تجاري إقليمي ،ال يختلف ف���ي الواقع عن دبي ،وهكذا أطلق
جيلة نوبة من المش���اريع التنموية ،وفتح ثالثة موانئ جديدة في
الع���ام الماضي ،وأقام مركزًا جديدًا ضخمًا للتجارة الحرة في ميناء
"دوراليه" المتنازع عليه ،ويتوقع أن يكون أكبر منشأة في أفريقيا.
لك���ن خلف خطاب حكوم���ة جيبوتي ،يرى المراقب���ون يدًا خفية
تمتد م���ن بكين .والمعروف أن الصين تقوم ببناء ش���بكة تجارية
عالمية من خالل برنامجها االس���تثماري "الح���زام والطريق" ،الذي
تبلغ تكلفته تريليون دوالر ،وتعتبر جيبوتي قطعة أساس���ية في
المش���هد الكبير ،فهي قناة إلى أفريقي���ا ،وبالتحديد إلى إثيوبيا،
إحدى وجهات االس���تثمار الصيني الرئيسية .لقد أقرضت البنوك
الصينية جيبوتي أكثر من  1.4مليار دوالر في العامين الماضيين،
أي أكث���ر من  %75من ناتجها المحل���ي اإلجمالي ،ومولت عددًا من
مش���اريع البني���ة التحتية ،ال س���يما خط الس���كك الحديدية إلى
أديس أبابا .كما أن الصين بنت منطقة التجارة الحرة الجديدة في
"دوراليه" باألموال والقوة البش���رية الصينية ،وس���يتم تشغيلها
في مش���روع مشترك مع ش���ركة ""China Merchants Holdings
المملوكة للدولة.
من غير المستغرب أن تكون هذه الخطوات أثارت غضب "موانئ
دبي العالمية" التي هددت الصين باتخاذ إجراءات قانونية بشأن
م���ا اعتبرته محاولة إبعادها عن صفق���ة "دوراليه" ،لكن الغضب ال
يقتص���ر فقط على دبي؛ إذ إن هناك مخاوف أيضًا في واش���نطن؛
حيث ناقش المشرعون وبأسلوب قلق احتمال أن يمنح جيلة ميناء
"دوراليه" بأكمله إلى الصين كـ"هدية" .ولو كان هذا مجرد مس���ألة
تجاري���ة ،فإن األمر ال يبرر عقد جلس���ة للكونغرس األميركي ،لكنه
أبعد من كونه مسألة تجارية.
لقد قام���ت الصين بالفعل ببناء قاعدة عس���كرية في "دوراليه"،
بجوار محطة الحاويات ،وهذا يس���بب مش���كالت للواليات المتحدة
حيث تقع منش���آتها العسكرية" :معس���كر ليمونيه" ،الذي يبعد
مسافة يمكن قطعها على األقدام.
بالطبع تصر الصين على أن مشروع "الحزام والطريق" هو ببساطة
لبناء ش���ركة تجارية في القرن الحادي والعشرين ،ويؤكد الرئيس
شي جينبينغ أنه س���يعامل جيبوتي كشريك على قدم المساواة؛
لكن بالنس���بة إلى المنتقدين فإن توس���ع الصي���ن في جيبوتي،
واعتبارها ش���ريكًا على قدم المس���اواة مع الصي���ن ،إنما هو لعب
بالكلمات ش���ديد الس���خرية ،به تغري الصين "ش���ريكها" األكثر
فقرًا ف���ي منح الديون بق���روض رخيصة ،قب���ل أن تغلقها إلغراق
األصول ذات األهمية اإلستراتيجية .هذه اإلستراتيجية المرفقة
بالهدايا أسفرت عن حصول الصين على عدد من المرافق األجنبية
الرئيس���ية ،ال س���يما مين���اء "هامبانتوتا" في المحي���ط الهندي،
ونالحظ اآلن ف���ي ماليزيا كيف أن رئيس ال���وزراء ،مهاتير محمد،
ألغ���ى عقدين مع الصين بقيمة  20مليار دوالر تقريبًا ،كي ال تغرق
بالده ف���ي ديون غير قادرة على اإليفاء به���ا ،وها هو أيضًا عمران
خان ،رئيس الوزراء الباكس���تاني الجديد ،يبح���ث عن تمويل آخر،
ليتخلص من مخالب الصين ،وكانت أول زيارة له ألجل هذا السبب
إلى المملكة العربية السعودية.
أما بالنس���بة إلى جيبوتي ،فإن ارتفاع نس���بة الدين يشكل %85
من النات���ج المحلي اإلجمالي ،ويرجع "الفض���ل" في ذلك وإلى حد
كبير إلى القروض الصينية ،ولهذا كان من السهل معرفة السبب
الذي جعل المنتقدين يعتقدون أن "دوراليه" ستذهب إلى الصين
بالطريقة نفسها التي خسرت فيها سريالنكا ميناء "هامبانتوتا".
إذا حدث هذا فقد يكون كارثيًا بالنس���بة إل���ى الواليات المتحدة
التي كانت ثارت على الصين التي وجهت أشعة الليزر من الدرجة
العسكرية إلى طياريها المقاتلين فوق جيبوتي.
وبينم���ا يهدد الرئيس األميركي ،دونال���د ترامب ،بجولة جديدة
من العقوب���ات على الصين ،ف���إن تهديد الصين ،عب���ر جيبوتي،
غي���ر مرحب به على اإلطالق ،ويمك���ن أن يعمل على تقويض نفوذ
واش���نطن في مواجهته���ا الحادة مع بكين .واألكث���ر من ذلك أنه
يأت���ي في وقت تقف فيه الحكومة الصومالية على حافة االنهيار،
مع استمرار الحرب األهلية في اليمن؛ حيث ترى فيها إيران فرصة
للتعبير عن عدائها للمملكة العربية السعودية وألميركا أيضًا.
يعد "معس���كر ليمونيه" نقطة انطالق لكل من الصومال واليمن،
وتحتاج الواليات المتحدة إلى الوصول الكامل من غير أي عائق إلى
"معسكر ليمونيه" اآلن ،أكثر من أي وقت مضى.
قد يقول البعض :إن جيبوتي صغيرة للغاية ،إلش���عال مواجهة
بين الواليات المتحدة والصين؛ لكن نس���ي هذا البعض أن الصين
الي���وم بالنس���بة إلى الوالي���ات المتح���دة ،هي كم���ا كان االتحاد
السوفياتي خالل أزمة الخنازير.
أميركا تتهم الصين بأنها تخدع ،وهذه تنفي بحجة بناء "الحزام
والطريق" ،لهذا تزداد األس���ئلة حول التوت���ر األميركي الصيني،
وعما إذا كانت الحرب هي نهاية اللعبة في بحر جنوب الصين!
وفجأة ،وفي ظل هذا الخضم الواس���ع من التوترات ،تبرز جيبوتي
جالسة في الحضن الصيني!

عن "واشنطن بوست"

عن "الشرق األوسط"

عن "فورين بوليسي"
*عالم في القانون الدولي وباحث في الش���ؤون الدوليةّ ،
درس في جامعة برينس���تون لمدة
ِ
أربعين عامًا .يترأس منذ العام  2005مجلس مؤسسة السالم في العصر النووي.

ترامب.

على أعتاب االنتخابات النصفية البالغة األهمية لكي يستطيع مواصلة واليته
بفاعلية ،وبالتالي االستعداد لالنتخابات الرئاسية في تشرين الثاني .2020
هنا يجدر السؤال :هل س���يترجم ترامب "انتصاراته" الداخلية والخارجية –
األخي���رة لم نتطرق إليها لقلة تأثيرها في الواقع على قرار الناخب األميركي -
فوزًا للحزب الجمهوري في االنتخابات؟ وهل سينال أسلوبه الجذري في مقاربة
المسائل السياسية واالقتصادية موافقة الناس أم رفضهم؟
الصورة راهنًا غير واضحة ،فنسبة تأييد الناخبين للرئيس ال تتعدى ،%42.5
والهوام���ش بين الجمهوريين والديمقراطيين صغي���رة في عدد من الواليات.
لذلك س���يكون على الجمهوريين إظهار وحدتهم في األس���ابيع الفاصلة عن
االنتخابات واالس���تفادة خصوصًا من تثبيت بريت كافانو قاضيًا في المحكمة
العليا رغم مزاعم االعتداء الجنس���ي ،فيما س���يعمد ترام���ب إلى دعمهم في
لقاءات عدة سيش���دد فيها على المنجزات االقتصادي���ة التي تحققت ،داعيًا
األميركيين إلى مواصلة المسيرة معه ،ومدركًا أن الناخب إنما يقترع ً
بناء على
محتويات جيبه...

عن "الشرق األوسط"

الفـــــرصــــــة األمــــيركــــيــة فـــي الــــعـــراق
بقلم :إيلي ليك
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