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عــــــــــــــربي

المراقب الصحفي
«�أ������������ش�����������دد ع���ل���ى
����������ض���������رورة ت���ك���ث���ي���ف
اجل������ه������ود وت���ن�������س���ي���ق
امل�������واق�������ف ال���ع���رب���ي���ة
ل�������دع�������م الأ�������ش������ق������اء
الفل�سطينيني يف احلفاظ على حقوقهم
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة ال��را���س��خ��ة يف
مدينة القد�س ،ويف م�ساعيهم الرامية
لإق��ام��ة ال��دول��ة الفل�سطينية امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية� .إن م�س�ألة
القد�س يجب ت�سويتها �ضمن �إطار احلل
النهائي واتفاق �سالم عادل ودائم ،ي�ستند
�إلى حل الدولتني وفق قرارات ال�شرعية
الدولية ومبادرة ال�سالم العربية».
امللك عبداهلل الثاين العاهل الأردين

«�إن م�������ص���ادق���ة
االح�����������������������ت�����������ل�����������ال
ال�����������������ص��������ه��������ي��������وين
ال���ت���م���ه���ي���دي���ة ع��ل��ى
(ق��������ان��������ون) �إع���������دام
املعتقلني الفل�سطينيني ،وم��ا �سبقه
م��ن (ق��وان�ين) �إج��رام��ي��ة ُ�شرعت �ضد
الأ�سرى ،يكر�س الهمجية ال�صهيونية
ال���ت���ي ت���ف���وح م��ن��ه��ا رائ����ح����ة الإج�������رام
والإره����������اب وال���ع���ن�������ص���ري���ة .الأ�����س����رى
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ون مب ��وج ��ب ال �ق��ان��ون
ال�������دويل وق���������رارات الأم�������م امل���ت���ح���دة،
�أ�سرى حركة حت�� ُّرر وطني وحماربني
ق��ان��ون��ي�ين ول��ي�����س��وا �أ����س���رى جنائيني
وجمرمني كما تدَّعي (�إ�سرائيل)».
عي�سى قراقع رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملح َّررين

«�إن ال ـجــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الفل�سطيني لن يقبل
حت�����ت �أي ظ������رف �أن
تكون الواليات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة �شريكا يف
عملية �سالم ،قبل �أن ترتاجع عن �إعالنها
ب�����ش���أن ال��ق��د���س� .إن ال��رئ��ي�����س الأم�يرك��ي
دونالد ترامب خرج عن القرارات الدولية
التي تعرتف بحل الدولتني عرب �إعالنه
القد�س عا�صمة للكيان ال�صهيوين».
عزام الأحمد ع�ضو اللجنة املركزية
حلركة (فتح) الفل�سطينية

«الإح���������������س�������ا��������س
ال�����������س�����ري�����ايل ال�������ذي
يحيط برئا�سة دونالد
ت������رام������ب ل����ل����والي����ات
امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة،
ك��ن��ا ن�شعر ب��ه بنف�س احلِ�����دَّة ���س��واء كنا
داخل البيت الأبي�ض �أو خارجه� .صحيح
�أنه ان ُتخِ ب لي�صبح الرئي�س ،وهو �إجناز
�أ�شبه بامل�ستحيل� ،إال �أن من الوا�ضح �أنه
بقي هو نف�سه ت��رام��ب .ال��واق��ع �أن��ه كان
ي��ب��دو ك��امل�����ش��دوه م��ث��ل �أي �شخ�ص �آخ��ر
حني عرف �أنه �سيكون يف البيت الأبي�ض،
بل وحتى �أن��ه احتمى داخ��ل غرفة نومه
و�أغ��ل��ق ال��ب��اب باملفتاح ،على ال��رغ��م من
احتجاجات جهاز حماية الرئي�س».
مايكل وولف ال�صحايف الأمريكي

يف �سياق �سيا�سات وا�شنطن اجلديدة يف ال�شرق الأو�سط..
ع�سكرة �أمريكية يف الغرب الأفريقي ملواجهة الزحف ال�صيني!..
يف غمرة التحذيرات من ع��ودة امل�شهد
ال��دويل �إل��ى حالة احل��رب الباردة ،بني
الواليات املتحدة الأمريكية من جهة
وال�����ص�ين ورو����س���ي���ا م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى،
ترجح �أن ت�ش ّكل القارة
تتوالى م�ؤ�شرات ِّ
الأف��ري��ق��ي��ة رق��ع��ة �أ���س��ا���س��ي��ة ل��ل�����ص��راع،
وخ�صو�صا بني وا�شنطن وبكني.
ً
ويف ن�����س��خ��ة حت���اك���ي �أح������داث ال��ن�����ص��ف
الثاين من القرن الع�شرين يف �أوروب��ا،
ت��ت��وق��ع ت��ق��اري��ر ب�����أن ي������ؤول ال��ت��ن��اف�����س
املحموم على النفوذ بني اجلانبني �إلى
ا�ستقطاب يف ال��ق��ارة ال�سمراء ،ينتهي
ح�سب
بتمزيقها بني مع�سكر �شرقي ُي َ
ع��ل��ى ال�������ص�ي�ن ،وغ���رب���ي ُي��ح��� َ��س��ب على
الواليات املتحدة.
وبالرغم من �ضعف النفوذ الأمريكي
يف املنطقة ،اقت�صاد ًيا مقارنة بال�صني،
و�سيا�س ًيا وع�����س��ك��ر ًي��ا م��ق��ارن��ة بفرن�سا
ودول االحتاد الأوروب��ي ،ف�إن وا�شنطن
الت���خ���ف���ي اه���ت���م���ام���ه���ا ب�����ت�����دارك ه���ذا
ال���و����ض���ع ،ف���ال���ق���ارة ت�����ض��م �أك��ب�ر جتمع
للدول النامية يف العامل ،ذات الأ�سواق
امل��ت��ع��ط�����ش��ة ل�ل�ا����س���ت���ث���م���ارات ،وال��ن��م��و
ال�����س��ك��اين الأ�����س����رع ع���امل��� ًي���ا ،وال��ث��روات
الهائلة ،واحل��ك��وم��ات املفتقرة لأدوات
ف��� ْر����ض الأم�����ن واال���س��ت��ق��رار وحت��دي��ث
ال���بِ��� َن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وت���وف�ي�ر اخل���دم���ات
الأ�سا�سية.

وال �أح�����د ي��ع��ل��م ع��ل��ى وج����ه ال���دق���ة ما
�إذا كانت وا�شنطن ق��د ب��ل��ورت بالفعل
ا�سرتاتيجية ج��دي��دة جت���اه �أف��ري��ق��ي��ا،
�أو ما هي تفا�صيل ح�ساباتها هناك يف
�ضوء تلك املعطيات� ،إال �أن ع���ددًا من
ال��ت��ق��اري��ر مت ت�سريبها م����ؤخ��� ًرا تلقي
ال�����ض��وء على حت��رك��ات غ�ير م�سبوقة،
وخ�����ص��و� ً��ص��ا يف غ��رب��ي و���ش��م��ال غ��رب��ي
القارة ،بخالف تركيز وا�شنطن ال�سابق
على منطقة ال��ق��رن الأف��ري��ق��ي ،حيث
ت��وج��د قاعدتها الع�سكرية ،الوحيدة
حزام ال�صني
املعلنة ،يف جيبوتي ،لقربها من منطقة
ومم�����ا ي����زي����د م����ن �أه���م���ي���ة ال�����ق�����ارة يف ال�شرق الأو�سط.
ه����ذه امل���رح���ل���ة ،ح��اج��ة ال�����ص�ين امل��ل��ح��ة
النفوذ الأمريكي
لتنويع م�صادر واردات الطاقة ،وهي
التي احتلت ع��ام ��� 2016ص��دارة قائمة ففي غمرة تلك الت�سريبات والتقارير،
م�ستوردي النفط عامل ًيا لأول م��رة يف ك�شفت وكالة (�سبوتنيك) الرو�سية عن
ت��اري��خ��ه��ا ،وذل���ك بعد تخ ِّلي ال��والي��ات �ضغوط �أمريكية متا َر�س على اجلزائر
امل��ت��ح��دة ع��ن ذل��ك امل��وق��ع� ،إ���ض��اف��ة �إل��ى لدفعها للتدخل ع�سكر ًيا يف ليبيا ،وهي
حاجة بكني لأ�سواق جديدة ملنتجاتها ال��ق��وة الع�سكرية الأه���م على م�ستوى
ت�ساهم من خاللها يف تنويع �شركائها �شمال غرب القارة ال�سمراء ،واملحطة
امل��ه��م��ة ل��ن��ف��وذ ال�����ش��رك��ات ال�صينية يف
التجاريني.
ك���م���ا ت���ط���ل �أف���ري���ق���ي���ا ع���ل���ى ع�����دد م��ن امل���ن���ط���ق���ة ،وال����ت����ع����اون م��ع��ه��ا يف ع��م��ل
النقاط ذات الأهمية الكبرية اقت�صاد ًيا ع�سكري بالنيجر ملواجهة جمموعات
وا���س�ترات��ي��ج��ي��ا ،وم��ن��ه��ا ر�أ������س ال��رج��اء م�سلحة ،و�سط َ
مت ُّنع جزائري ،لتج ّنب
ً
ال�صالح �أق�صى جنوبها ،وقناة ال�سوي�س االن���زالق يف ف��خ اال�ستنزاف يف ح��روب
وم�����ض��ي�� َق��ي ب���اب امل��ن��دب وج��ب��ل ط���ارق ،خارجية.
وه��ي التي ت�شكل� ،إل��ى جانب ال�ساحل ويف نهاية �سبتمرب  ،2016ن�شرت (ذي
ال�����ش��رق��ي� ،أه���م امل��ح��ط��ات ع��ل��ى احل���زام �إنرت�سبت) وثيقة �سرية لقيادة القوات
ال���ت���ج���اري ال�����ص��ي��ن��ي ،ال�����ذي ي��ع��د مع الأم�ي�رك���ي���ة يف �أف��ري��ق��ي��ا (�أف���ري���ك���وم)،
طريق احلرير الربي العمود الفقري ت�شري �إل���ى عملها ع��ل��ى �إن�����ش��اء ق��اع��دة
ال�سرتاتيجية بكني نحو فر�ض مكانتها للطائرات بدون طيار يف النيجر ،على
ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��دول��ي��ة ،وال��ت��ي ك�شف �أن ي�شمل ن��ط��اق عملها دول املنطقة،
عنها الرئي�س ال�صيني �شي جينبينغ وذلك بتكلفة تناهز  100مليون دوالر.
عام .2013
ونقلت املجلة يف تقريرها عن �آدم مور

اخلبري الأمريكي يف الوجود الع�سكري
لوا�شنطن ب�أفريقيا ،قوله �إن ذلك لي�س
ً
ن�شاطا م��ع��زو ًال ،ب��ل ج���زءًا م��ن «توجه
نحو تدخل �أكرب ،ووجود دائم يف غرب
�أفريقيا ،مبا يف ذلك �أجزاء من املغرب
وال�����س��اح��ل» ،وذل����ك ل���ت���دارك ال�ضعف
يف النفوذ الأم�يرك��ي باملنطقة مقارنة
بالنفوذ الفرن�سي ،وال�ستباق التغلغل
ال�صيني القادم من �شرقي القارة.
ويف �إط���ار ن��ظ��رة �أ���ش��م��ل ال�سرتاتيجية
احتواء ال�صني الأمريكية ،ف�إن التوجه
نحو تثبيت الأقدام يف الغرب الأفريقي
ق��د ُي��ق�� َر�أ يف �سياق �سيا�سات وا�شنطن
اجل���دي���دة يف ال�����ش��رق الأو�����س����ط ،ال��ت��ي
ب��د�أه��ا الرئي�س ال�سابق ب���اراك �أوب��ام��ا،
تفجر
وظهرت عمل ًيا يف �أزمات ما بعد ُّ
الربيع العربي.
ف��ق��د ان�����س��ح��ب��ت ال���ق���وة ال��ع��ظ��م��ى من
امل�ن�ط�ق��ة ع���س�ك��ر ًي��ا ،واك �ت �ف��ت مبتابعة
جم��ري��ات الأح ��داث ،كما ا�ستغنت �إل��ى
ح���د ك��ب�ير ع���ن ن��ف��ط امل��ن��ط��ق��ة ل��ل��م��رة
الأول��ى منذ عقود ،و�سط خم��اوف من
�أن ت�����ض��م��ن ت��ل��ك ال�����س��ي��ا���س��ة اجل��دي��دة
ت������ ْرك امل��ن��ط��ق��ة ���ض��ح��ي��ة ل��ل�����ص��راع��ات
ل �ع��رق �ل��ة ا� �س �ت �غ�لال ال �� �ص�ين لنفطها
و�أ�سواقها ومعابرها البحرية ومواقعها
اال�سرتاتيجية� ،إن مل يكن ت�أجيج تلك
ال�صراعات.

النفوذ ال�صيني
ويف ه��ذا ال�سياق ،ف���إن وج���ودًا ع�سكر ًيا
ريا ودائ ًما يف الغرب الأفريقي كفيل
كب ً
بتوفري ب��رج مراقبة �آم��ن وقريب من
ال�����ش��رق الأو����س���ط وال���ق���رن الأف��ري��ق��ي،
ومرك ٍز للتدخل ال�سريع يف حال تغريت

احل�����س��اب��ات ،ون��ق��ط��ة ان��ط�لاق ملواجهة
ال��ت��م��دد ال�����ص��ي��ن��ي يف ال���ق���ارة ،وق��اع��دة
ت�أ�سي�سية لنفوذ �أمريكي حقيقي فيها،
يحل حمل ال�سطوة الأوروبية.
وم������ن ج����ان����ب �آخ���������ر ،ف���������إن اخل���ط���وة
الأم��ي��رك�����ي�����ة (ال����ت����اري����خ����ي����ة) ،ب���رف���ع
ال��ع��ق��وب��ات ع���ن ال�������س���ودان يف �أك��ت��وب��ر
امل���ا����ض���ي ،ق���د ت��ف��� َّ��س��ر ج��زئ�� ًي��ا يف �إط����ار
م�����س��اع��ي خ��ل��ق ج�����دار ي��ح��ج��ز ال��ن��ف��وذ
ال�����ص��ي��ن��ي يف اجل���ن���وب ال�����ش��رق��ي ،وه��و
ال��ذي �أخ��ذ بالتغلغل يف مفا�صل دول
املنطقة ب�شكل البد �أنه مقلق لوا�شنطن
والعوا�صم الغربية.
وق�����د ظ���ه���رت ع���ل���ى ال�����س��ط��ح م�����ؤخ���� ًرا
م�ؤ�شرات بتجاوز النفوذ ال�صيني دائرة
اال���س��ت��ث��م��ارات وال��ت��ج��ارة �إل���ى ال��ت���أث�ير
املبا�شر يف ال�سيا�سة الداخلية ،وذل��ك
بعد ت�أكيد ع��دة تقارير �صحفية ،من
بينها ما ن�شرته �صحيفة (الغارديان)
الربيطانية ،منت�صف نوفمرب املا�ضي،
عن وجود تدخل �صيني يف �إزاحة رئي�س
زميبابوي ال�سابق روبرت موغابي ،عن
كر�سي احلكم ،الذي ت�شبث به لعقود.
و�أو����ض���ح���ت ال��ت��ق��اري��ر �أن ق��ائ��د جي�ش
زميبابوي كون�ستانتينو ت�شيونغا ،الذي
ق��اد االن��ق�لاب اخلاطف على موغابي،
ك���ان يف زي����ارة لبكني قبيل االن��ق�لاب،
ح���ي���ث ت��ل��ق��ى �����ض����وءًا �أخ�������ض���ر ل��ل��ق��ي��ام
بتلك اخل���ط���وة ،الأم����ر ال���ذي و�صفته
ال�صحيفة ال�بري��ط��ان��ي��ة بال�سابقة يف
ت��اري��خ ال��ن��ف��وذ ال�صيني ح���ول ال��ع��امل،
وم��ا خفي ل��دى �أج��ه��زة اال�ستخبارات
ال�غ��رب�ي��ة ،وخ���ص��و�ً��ص��ا الأم�يرك �ي��ة ،هو
بالت�أكيد �أعظم.

