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تهويد ـ تدمير فل�سطين و�صهينتها

العقوبات على فنـزويال:
عدم اال ّتعاظ بعبر التاريخ

} أحمد أشقر

} حميدي العبدالله
اتخذ الرئيس األميركي باراك أوباما سلسلة من العقوبات ض ّد فنـزويال.
وتعيد سلة العقوبات ض�� ّد ك��ارك��اس إل��ى األذه���ان العقوبات التي اتخذتها
ال��والي��ات المتحدة ض�� ّد ن��ظ��ام ال��رئ��ي��س ال��ك��وب��ي فيديل ك��اس��ت��رو .لكن تلك
العقوبات ب ّررتها واشنطن واإلدارات المتعاقبة ،بأنها جاءت في سياق احتواء
الم ّد الشيوعي ،والر ّد على نظام ديكتاتوري يتبنّى نظرية الحزب الواحد.
م��ع��روف أن��ه ف��ي فنـزويال ليس هناك نظام شيوعي ،وإنْ ك��ان النظام
الحالي يتبنّى نظرية العدالة االجتماعية ،ولكن إجراءاته على هذا الصعيد ال
تختلف عن تلك المعتمدة في البرازيل في ظ ّل حكم حزب العمال الذي تز ّعمه
الرئيس السابق «لوال» والرئيسة الحالية للبرازيل روسيف ،كما أنه ال وجود
لنظام ديكتاتوري في فنـزويال ،والحزب أو التحالف الحاكم جاء إلى سدة
المسؤولية عن طريق انتخابات برلمانية نزيهة ال يمكن الطعن في شرعيتها
أي جهة كانت ،ومع ذلك لم تسلم فنـزويال من العقوبات األميركية ،األمر
من ّ
الذي يؤكد أنّ هذه العقوبات ،سواء ض ّد فنـزويال أو ض ّد كوبا سابقاً ،أو ض ّد
سورية وإيران وكوريا الشمالية ،تستهدف استقاللية القرار الوطني لهذه
أي أمر آخر ،والدليل على ذلك ليس فقط أنّ العقوبات الجديدة
الدول وليس ّ
ض ّد فنزويال تستهدف نظاما ً ديمقراطيا ً وحكومة منتخبة من الشعب ،بل
وأساسا ً ألنّ الواليات المتحدة تقيم عالقات وطيدة على امتداد عقود طويلة
مع أكثر األنظمة ديكتاتورية وتخلفا َ مثل النظام السعودي.
لكن هل تقود هذه العقوبات إلى تحقيق ما تصبو إليه الواليات المتحدة ،أي
إضعاف النظام الفنـزويلي وتقديم الدعم الفعال للمعارضة المرتبطة بالغرب،
وتحديدا ً بالواليات المتحدة؟
الجواب على هذا السؤال تحمله تجارب الواليات المتحدة ذاتها على هذا
الصعيد .فالواليات المتحدة فرضت عقوبات على كويا على فترات متتالية
منذ عام  1961وحتى وقت قريب ،ولكن هذه العقوبات لم تؤ ّد إلى إضعاف
النظام وتقوية المعارضة ،بل اضطرت الواليات المتحدة مؤخرا ً إلى اإلقرار
بهذه الحقيقة ،وإع��ادة العالقات الديبلوماسية بين البلدين بعد انقطاع دام
عقودا ً طويلة ،هي عمر الثورة الكوبية.
كما أنّ تجربة الواليات المتحدة مع إيران تؤكد الخالصة ذاتها ،فعلى الرغم
من العقوبات المدعومة بقرارات من مجلس األمن في حقبة الهيمنة األحادية
الغربية ،إال أنّ النظام ف��ي إي���ران صمد وال��م��ع��ارض��ة ت�لاش��ت ،واضطرت
الواليات المتحدة إلى االعتراف باألمر الواقع.
العقوبات الجديدة ض ّد فنـزويال ستقود إلى نتائج مماثلة :تحصين النظام
وتعزيز شرعيته الوطنية ،وتعرية المعارضة بوصفها جماعة عميلة للواليات
المتحدة ،وس��ي��اق أميركا الالتينية اآلن يختلف عما ك��ان عليه عند فرض
العقوبات على كوبا ،وبالتالي لن تنجح حملة الواليات المتحدة ض ّد فنـزويال،
كما لم تنجح حملتها ض ّد كوبا وإيران.

المياه ال�سطحية
ال تطاول القامات ال�شامخة...
} سعد الله الخليل
حين اجتاحت بلدان العرب موجة الثورات المل ّونة آمن أصحاب شعارات الحرية
والسيادة واالستقالل بنظرية األواني المستطرقة التي ال يتوقف مفعولها عند حدود
السوائل ،بل يصل تأثيرها إلى مناحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
حينها توقع ناشطو الحرية نقاء المشاريع التي ترسم لبلدانهم ،كنقاء مياه البحرين
األحمر واألبيض التي جمعتها خطة فرديناند دي لسبس اعتمادا ً على نظرية األواني
المستطرقة لتكريس تبعية العرب للغرب واستعمارهم بعد فشل نابليون في احتالل
مصر بشكل مباشر وعودته إلى فرنسا بعد  13عشر شهرا َ من الحصار.
رحل نابليون بفشله ورحل فرديناند وما زال الغرب يستثمر نجاحاته في نقل
ما يخططون عبر نظرية األواني المستطرقة ،فما زرعته واشنطن والغرب في بالد
الرافدين منذ عام  ،2003يواصل انتشاره على مساحة الوطن العربي كانتشار النار
في الهشيم ،بأشكال وألوان مختلفة وجوهر واحد ،يحرق ك ّل ما يمت للقيم البشرية
واإلنسانية والحضارية بصلة ،ولعل استهداف متحف باردو أكبر متاحف تونس
بما يحمله من رسالة دموية جديدة في بلد نمت فيه الحركة السياحية والثقافية
عبر عقود من الزمن واالزدهار ،ويع ّد موطنا ً من مواطن الحضارة كمحطة سبقتها
محطات عدة كان آخرها استهداف متحف الموصل وتحطيم تماثيل أثرية معظمها
من العصر اآلشوري ،وإلحاق أضرار بمواقع أثرية أخرى في محافظة نينوى .وفي
سورية أيضا ً لقيت عشرات المواقع األثرية مصير نظيرتها العراقية من عمليات
النهب والتدمير وسرقة كنوزها ضمن عمل ممنهج للتنظيمات اإلرهابية ،بدأته
حركة طالبان األفغانية عام  2000بتفجير تمثالين ضخمين لبوذا محفورين في
الصخر في منطقة باميان ،وتدمير جماعة أنصار الدين في مالي أضرحة األولياء
في مدينة تمبكتو المدرجة على الئحة التراث العالمي ،ك ّل ذلك سبقهم إليه الحاكم
األميركي مدعي الديمقراطية والحفاظ على القيم اإلنسانية ،فقبل  12عاما ً نهبت
القوات األميركية المتحف الوطني في بغداد ومتحف الموصل الذي وصفه الخبير
في علم المتاحف لدى منظمة اليونيسكو ستورات غيبسون «بجوهرة صغيرة بنيت
على حدائق القصر السابق للملك فيصل» ،ومن البوابة األميركية أيضا ً يعرض موقع
«إيباي» اآلثار السورية والعراقية للبيع لتجد طريقها إلى خزائن مشترين خليجين
في استثمار مزدوج باإلنسان العراقي والسوري ،فبعد تمويلهم قتل وتدمير حاضر
البشر والحجر يم ّولون شراء ماضيه.
هي إذا فرصة مواتية لقتل ماضي وتاريخ الشعوب ومحو هويتها تماما ً كما
مارست أفواج المهاجرين األولى إلى األراضي األميركية موجة تطهير عرقي وثقافي
للشعوب األصلية لتوجد شعوبا ً وأوطانا ً بال تاريخ وال هوية ،على الشاكلة األميركية
والصهيونية ،شعوب وبلدان سقف طموحها أن تلحق ركب الحضارة الغربية وتتقن
فن الخنوع للسيادة األميركية ممسوخة القرار ال تتذ ّوق طعم السيادة الوطنية،
وربما من هذا المبدأ دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية جين بساكي
الحكومة السورية إلى عدم اعتراض الطائرات األميركية ،من دون طيار في األجواء
السورية ،بعد يوم من إسقاط المضادّات الجوية السورية الطائرة األميركية ،MQ1
ومعها عجزت  50نجمة زرقاء وثالثة عشر خطا ً أحمر من كسر مهابة ،نجمتين
بالمس بالسيادة الوطنية.
خضراوين وخط أحمر واحد ال يسمح
ّ
بساكي المزه ّوة في مبنى هاري ترومان مقر الخارجية األميركية تجهل أنّ
مس سيادة دمشق الوطنية في  29أيار ،1945
الشعب السوري ،دفع دم أبنائه لمنع ّ
ومنع االحتالل الفرنسي من اقتحام مجلس الشعب السوري قبل عامين من البدء
ببناء مبنى الخارجية األميركية.
لك ّل قاعدة شواذ واستثناء ،فإذا كانت نظرية األواني المستطرقة غمرت السهول
المنخفضة بالمياه األميركية ،فإنّ الجبال الشامخة ال تطاولها المياه السطحية بل
تغذي جذورها وتبقى قاماتها باسقة.
«توب نيوز»

م�ضطر للتذكير
بعض الكتاب يتناولون األح��داث الجارية في العالم والمنطقة بعين واح��دة ،وهم
مأخوذون دائما ً بالقوالب التي عاشوا فيها ،ومنها أنّ أميركا قدر ال يردّ ،وقوة ال تهزم ،وأنّ
«إسرائيل» ترسم مسار الشرق األوسط ،وأن السعودية تختصر القرار العربي.
تسقط طائرة أميركية بالدفاعات السورية وتصمت واشنطن.
يعلن وزير خارجية أميركا جون كيري أنه سيكون مضطرا ً للتفاوض مع الرئيس األسد.
تبذل واشنطن مجهودا ً لتخفيف أهمية كالم كيري في قضية حرب عمرها سنوات،
وعنوانها إسقاط األسد ،فهل تضيع بين مفاوضته ورحيله؟
يصدر تقرير المخابرات األميركية عن اإلرهاب ويخلو للمرة األولى من ذكر حزب الله
وإيران.
مشروع قرار أممي حول اليمن وحذف الطلب السعودي بتسمية الرياض كعنوان
للحوار.
خمسة أيام متواصلة ال يغادر كيري لوزان السويسرية ،وهو بين اجتماع وآخر مع الوزير
اإليراني جواد ظريف ،ويستع ّد وزراء الدول الكبرى لمالقاتهما إلعالن االتفاق التاريخي.
خالف أميركي «إسرائيلي» عمره من عمر التفاوض مع إيران والفشل «اإلسرائيلي» في
الحروب.
أميركا بعد دول أوروبية تل ّوح باالعتراف بدولة فلسطين.
ذكر إن تنفع الذكرى.

التعليق السياسي

كان مشروع «إسرائيل» اليهودية ـ الصهيونية التي تدمج بين الخرافة
واألسطورة والدين والحداثة في استراتيجيتها وسياساتها المختلفة وال
يزال :تهويد فلسطين عبر تهويد المكان فيها ،بما يدعم أقوالها بأنّ «اليهود
مجموعة أصيلة» وليسوا مجموعات استعمارية طارئة على فلسطين
وتاريخها .لذا عمدت على اختالق المئات من «األماكن المقدسة» في أنحاء
مختلفة من فلسطين من أجل هذا الغرض .يعتبر هذا المشروع« :اختالق
األماكن المقدسة» ،مشروعا ً مك ّمالً لمشروع علم اآلثار القائل بأنّ فلسطين
هي ميدان أحداث «التناخ» .وكما أنّ بعض اآلثاريين اليهود واألجانب بدأوا
يعترفون بتسييس العلم ،فإنّ بعض الباحثين في مشروع تهويد «األماكن
المقدسة اليهودية» بدأوا هم أيضا ً يعترفون بأنّ جزءا ً كبيرا ً من هذه األماكن
أصلها إسالمي.
الكتاب الذي بين أيدينا ها ّم للغاية ،ألنه يعتبر األه ّ��م واألب��رز في هذا
الموضوع .فقد استخدم الباحث أدوات البحث العلمي كافة في الكشف
والتقصي بدقة متناهية ،بالرغم من كون روايته صهيونية.
والبحث والتوثيق
ّ
واعتمد في بحثه على األرشيفات الرسمية المدني منها والعسكري ،والبلدية
والشخصية ،وما توفر من مصادر أخرى اختبرها على أرض الواقع.
يقول الباحث إنّ عملية التهويد «اإلسرائيلية» الرسمية والفردية اعتمدت
على أربعة عناصر )1( :ربط الحاضر «اإلسرائيلي» البطولي بالماضي
الخرافي واألسطوري اليهودي؛
( )2تطوير األماكن اليهودية «القليلة» التي كانت موجودة قبل النكبة
وتحويلها إلى أماكن مقدسة ومزارات؛
( )3تهويد األماكن اإلسالمية المقدسة التي كانت «أغلبية» قبل قرار
التقسيم ،فقامت بالسيطرة عليها وتهويدها؛
( )4بعد أن سيطر ال ُمستجلبون من اليهود العرب على مئات المزارات
وقبور األولياء في القرى المنكوبة (وفقا ً لقصص شعبية يهودية مختلفة)،
أعطت المؤسسة «اإلسرائيلية» الشرعية لها وط ّورتها .وتب ّنى هذه العملية
ونف ّذها ع��دة أط��راف وه��ي :وزارة األدي���ان ،والجيش «اإلسرائيلي» بعد
االحتالل الثاني عام  ،1967ومؤسسات دينية مختلفة ومؤمنون عاديون
م��ن «المهاجرين» -كما يصفهم الكاتب -من اليهود العرب الذين ت ّم
استجالبهم من أوطانهم في خمسينات وستينات القرن الماضي ،ألنهم كانوا
بحاجة إلى مزارات قريبة من أماكن سكناهم ،فقاموا بالسيطرة على المزارات
اإلسالمية في القرى العربية المنكوبة وح ّولوها إلى مزارات يهودية .فعلى
سبيل المثال :سيطروا على مقام النبي يامن غربي قلقيلية وح ّولوه إلى قبر
«بنيامين بن يعقوب»؛ وفي الجنوب سيطروا على قبر الشيخ غريب وح ّولوه
إلى «قبر شمشون»؛ وح ّولوا مقام أبي هريرة في يُبنة (على خط سير يافا-
الرملة إلى مقام الـ»رابي جمليئل») ،واألمثلة بعد كثيرة.
عدا عن تحويل هذه المقامات من إسالمية إلى يهودية فقد أقدم اليهود
على تدمير معماريتها .ومن ي��زور اليوم مقام «النبي يامن» يشهد على
التدمير المعماري الذي قامت به مجموعة من اليهود المتديّنين حديثا ً الذين
استوطنوا في المقام .فقد أضافت على المقام الجميل والمتواضع ألواح
الزينكو والتنك والشوادر ليتسعّ ألكبر عدد منهم .ويمكن رؤية أكوام من
الغذاء والزبالة التي تنبعث منها الروائح الكريهة.
قبل عدة سنوات زرت مقام أبو السعيد الضرير في قرية عموقة المنكوبة
بقضاء صفد .فقد ح ّوله اليهود إلى مقام «يونتان بن عوزئيل» (من القرن
الثاني الميالدي) .وحاله هو اآلخر أسوأ بكثير من حال مقام النبي يامن؛
قسمه اليهود إلى قسم للرجال وآخر للنساء وفصلوا بينهما بمئات
فقد ّ
األمتار المربعة من الصفيح والزينكو والتنك والشوادر حتى صار يبدو من
حي من أحياء الصفيح .وبما أن اليهود استحدثوا للمقام وظيفة
بعيد مثل ّ
المساعدة على الحمل واإلنجاب فإنّ الزائر يرى آالف قطع المالبس الداخلية

ال�صين تف ّتت «خاتم النار»*

} علوان نعيم أمين الدين**
يطلق مصطلح «خ��ات��م ال��ن��ار» ع��ل��ى الحلقة
الجغرافية من اليابسة التي يتوسطها المحيط
الهادئ أيّ القارات الثالث آسيا واستراليا وأميركا،
وذلك نظرا ً إلى كثرة البراكين النشطة الموجودة
ض��م��ن��ه��ا ،ك��م��ا ت��ع��ت��ب��ر ب��ق��ع��ة ح��ب��ل��ى بالطبقات
الجيولوجية التكتونية المتحركة المحدثة للزالزل
المد ّمرة ،وأبرز مثال الزالزل هو الذي ضرب منشأة
فوكوشيما في اليابان عام  ،2011وال��ذي كاد ان
يحدث كارثة نووية عالمية إضافة إلى حذفه الكرة
األرضية  10سنتيمترات عن مدارها (جريدة االتحاد
االماراتية .)2012/1/1
وكما انّ تلك المنطقة متخمة بالعوامل الجغرافية
الطبيعية ،فهي اي��ض�ا ً مثقلة بالتنافس الدولي
المستقبلي وال��ذي يمكن تسميته بـ«خاتم النار
الجيوبوليتيكي» ،اذ انّ العديد من الكتاب السياسيّين
الدوليّين يعتبرون أنّ الحرب المقبلة ستكون على
المحيط الهادئ ،لجهة آسيا تحديداً ،حيث انّ هناك
العديد من العوامل التي تعزز هذه الفرضية.
في بداية مقالها «القرن األميركي الباسيفيكي»
المنشور ف��ي مجلة «ف��وري��ن بوليسي» بتاريخ
 ،2011/10/11قالت وزيرة الخارجية األميركية
السابقة هيالري كلينتون أنّ على الواليات المتحدة،
ف��ي العقد المقبل ،ان ت��ك��ون ذك��ي��ة كفاية ف��ي ما
يخص أمنها والطاقة ،وموقعها القيادي ،وضمان
ّ
مصالحها ،وقيمها المتقدّمة .واعتبرت كلينتون بأنّ
المهمة المستقبلية األسياسية سواء على الصعيد
الديبلوماسي أو االقتصادي أو االستراتيجي وغيرها
يكمن في المحيط الهادئ.
يخفي استراتيجيو الواليات المتحدة األميركية
«محاولة خنق الصين ومحاصرة نفوذها المتنامي،
وذلك بالتغلغل داخل مجالها الحيوي ،وتطويقها
اقتصاديا ً وأمنيا ً باألحالف والمعاهدات ،وعسكريا ً
بالقواعد في ك ّل من اليابان وكوريا الجنوبية وأخرى
في أستراليا .إذ باإلضافة إلى وجود  28ألف جندي
أميركي في كوريا الجنوبية و 50ألفا ً في اليابان،
تعمد الواليات المتحدة األميركية ،بموجب اتفاقية
عسكرية جديدة مو ّقعة مع أستراليا ،إلى إرسال
المزيد من القوات إلى شمال أستراليا ،ليبلغ العدد
 2500جندي أميركي بحلول عام ( .»2016نبيل
نايلي ،تثبيت دعائم قرن أميركا الباسيفيكي ،موقع
بانوراما الشرق االوسط)2012/6/10 ،
باإلضافة إل��ى ال���دول ال��م��ذك��ورة أع�ل�اه ،يسعى
البنتاغون ،منذ العام  ،2012إلى توثيق العالقات
العسكرية مع دول في جنوب ش��رق آسيا ،أه ّمها
الفيلبين وفيتنام وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا،
لناحية «ال��ت��أس��ي��س ل��ق��واع��د عسكرية أو إقامة
اتفاقيات دفاعية أو التأسيس لتعاون أمني» ،إضافة
إلى القواعد الموجودة في المحيط الهادئ خصوصا ً
تلك في جزيرة غوام االستراتيجية.
في المقابل ،تسعى الصين إلى إنجاز القسم الثاني
من خطة نهوضها بحلول عام ( 2020والمرحلة
الثالثة واألخ��ي��رة من  2020ال��ى  2050بحسب
البروفيسور الصيني تشينع بيجيان) ،كما تستكمل
معظم عناصر قوتها العسكرية بانتهائها من بناء
سادس حاملة طائرات لديها.
تحاول الصين ان تنسج عالقات مع العديد من
ال��دول الموجودة في جنوب شرق آسيا ،تحديداً،
من خالل عالقات الشراكة االقتصادية التي تقيمها
معها إنْ لجهة االتفاقيات ام لجهة إقامة المناطق
االقتصادية الخالصة التي تعتبرها مصدرا ً لبناء
الثقة بينهما من أج��ل تقوية نفوذها في المنطقة
عبر «المواجهة الرخوة» الستباق التهديد األميركي
المستقبلي وإفشاله.
انطالقا ً مما سبق ،سنحصر الموضوع في التط ّرق
الى عالقات الصين مع أبرز الدول الموجودة ضمن
هذه الحلقة.
 .1العالقات مع الفيليبين
شهدت العالقات مع مانيال ت��ط� ّورا ً كبيرا ً ب��دءا ً

قبر الكلبة «السي» ويهودي متد ّين يؤدي الصالة عليه.
التي تتركها اليهوديات معلقة على األشجار المحيطة والسور الذي يفصل
مكان النساء عن الرجال.
نستنج من البحث أنّ المؤسسة الصهيونية بمؤسساتها المختلفة
اعتمدت خمسة محاور رئيسية حكمت عملية تهويد المكان الفلسطيني ،كي
يربط بين ماضي اليهود الديني وحاضرهم االستعماري السياسي :ثالثة
بعد النكبة مباشرة وال تزال مستمرة إلى اآلن ،واثنان بعد عدوان عام 1967
وال تزال مستمرة إلى اآلن:
األول -تهويد خط سير «تل أبيب» -القدس :بدأ هذا المحور في العام
 .1950واستهدف تهويد خط السير المذكور وفقا ً ألساطير تناخية وتلمودية
وخرافات شعبية أخرى و«بطوالت» اليهود في حروب عدوانهم علينا قبل
العام  .1948فقد اختار المختصون هذه المنطقة لعدة أسباب .يذكر الباحث
سببا ً واح��دا ً منها ،أال وهو وجود األماكن المقدسة اليهودية ضمن حدود
الدولة األردنية ،أي القدس والضفة الغربية قبل االحتالل الثاني عام .1967
لذا توجب إيجاد بديل قريب منها .أما السبب الثاني الذي لم يذكره الباحث
فهو كون ّ
خط السير هذا يربط أكبر تج ّمعين للمستعمرين الصهاينة في
فلسطين «تل أبيب» والقدس .وكون خط السير هذا يربط كافة المستعمرات
الصهيونية بـ«عاصمتهم» القدس .لذا لجأوا إلى زرع هذه األماكن لتصبح
جزءا ً من التربية اليهودية الصهيونية للذين يسافرون يومياً -وهم بعشرات
اآلالف -من بقية أرجاء الكيان إلى القدس.
الثاني -تهويد العديد من األماكن المقدسة اإلسالمية من الساحل إلى
الجليل :حدث هذا بعد النكبة مباشرة ،واستمر بكثافة حتى سبعينات
القرن الماضي .أما القاعدة التي حكمت هذا النمط من التهويد فهي القاعدة
االجتماعية .فبعد أن سيطر المستجلبون من اليهود العرب على المزارات
اإلسالمية في القرى المنكوبة ،قامت المؤسسة بتنظيمها وجعلها جزءا ً

من العام  ،1970وت�لاه التوقيع على االتفاقيات
التجارية في العام  ،1975والتعاون التكنولوجي
عام  ،1978وزي��ارة القطع العسكرية عام 1999
وغيرها م��ن االتفاقيات الثنائية ،خصوصا ً أنّ
الفيلبين ه��ي عضو ف��ي منظمة آس��ي��ان ،ه��ذا من
جهة .ومن جهة أخرى ،تشهد العالقات الفيليبنية
 األميركية تقلبات عديدة (مقال بعنوان :قضاياجانبية تضع العالقات األميركية الفلبينية على
المحك ،رويترز )2009/5/23 ،بالرغم من التعاون
العسكري الكبير بين البلدين (حوالي  5مناورات
عسكرية مشتركة سنوياً) ،األمر الذي يدفع الصين
إلى االندفاع أكثر لترميم العالقات الثنائية بين
البلدين بالرغم من وجود العديد من الخالفات بين
البلدين.
 .2العالقات مع تايالند
يعتبر مشروع قناة «أك��ر» ،ال��ذي سيربط بين
المحيطين الهندي وال��ه��ادئ ،من أه � ّم المشاريع
التي يعود نفعها على كال البلدين بشكل كبير حال
البدء بتنفيذه .فهو مشروع حيوي يعطي الصين
فرصة اإلفالت من مضيق ملقا االستراتيجي ،ويوفر
لتايالند مكاسب مادية بحاجة إليها.
بعد تسلّم الجيش للسلطة في تايالند ،بدأ يوازن
في عالقاته بين الصين والواليات المتحدة بعدما
كان لألخيرة «حصة األسد» .وفي تصريح له ،قال
وزير الدفاع التايالندي الجنرال براويت ونجسوان،
بعد التوقيع على اتفاقيات أمنية مع بكين ،بأنّ
الصين وافقت على «مساعدة تايالند في تعزيز
حماية أراضيها وتقديم المشورة التكنولوجية لدعم
األمن القومي لتايالند» ،وأضاف« :لن تتدخل الصين
في الشؤون السياسية لتايالند لكنها ستقدّم الدعم
السياسي وتساعد في المحافظة على العالقات على
كافة المستويات .هذه هي سياسة الصين»( .مقال
بعنوان :تايالند تعزز العالقات العسكرية مع الصين
وسط خالف مع أميركا ،رويترز.)2015/3/6 ،
 .3العالقات مع أستراليا
وفقا ً لمجلس مراجعة االستثمارات الخارجية
االس��ت��رال��ي ،يأتي الصينيون ف��ي المقدمة لجهة
االستثمار العقاري .ويرى بعض الكتاب أنّ «هناك
عددا ً من العوامل التي تدفع باالستثمارات الصينية
في العقارات االسترالية ،بما في ذلك مبادرات للح ّد
من المضاربات العقارية في الصين ،والتنويع
بالنسبة إلى المستثمرين في العقارات الصينية
وإمكانات الهجرة»( .موقع وولرد بروبرتي تشانل،
)2013/7/12
لكن ال�لاف��ت ف��ي األم���ر أنّ االستثمار العقاري
الصيني يتركز في واليات كوينز الند ،نيو ساوث
ويلز ،فكتوريا (باإلضافة إلى أماكن أخرى متف ّرقة)
والتي تط ّل جميعها على المحيط الهادئ لوقوعها
في الساحل الشرقي ألستراليا ،مما يعزز نظرية
التمركز على سواحل محيط الباسيفيك.
أعلن رئيس ال��وزراء األسترالي توني ابوت عن
ضريبة جديدة لشراء عقارات في أستراليا من قبل
أجانب .واتهم األجانب ،وكثيرون منهم صينيون،
بالتسبّب في رفع األسعار في أسواق العقارات في
استراليا ،وخصوصا ً في سيدني وملبورن ،وحرمان
السكان المحليين من هذه العقارات .وق��ال ابوت
في مؤتمر صحافي في سيدني انّ «حلم بعض
االستراليين هو امتالك منزل ونريد لهذا الحلم ان
يستم ّر» .وأض��اف« :انّ القواعد الحالية ال تسمح
لألجانب س��وى بشراء عقارات جديدة وتمنعهم
من شراء عقارات مبنية من قبل» ،لكنها لم تطبّق
في السنوات األخيرة .وتابع اب��وت انه «في عهد
الحكومة السابقة (العماليون) ولست سنوات لم
ترفع أي دعوى قانونية ض ّد أجنبي اشترى منزالً»،
موضحا ً «سنقوم بتطبيق هذه القواعد القديمة».
وتقترح الحكومة ف��رض رس��وم على طلبات ك ّل
االستثمارات األجنبية مثل النظام المطبّق في
نيوزلندا .وقال ابوت إنّ الرسوم ستكون أق ّل من تلك
المطبّقة في هونغ كونغ( .موقع البيان االقتصادي،
.)2015/2/26
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من مسار السير الذي يسافر فيه المستعمرون الصهاينة أثناء إجازاتهم
وأعيادهم إلى مستعمراتهم في الجليل وطبريا .أي أن البعد االجتماعي
السياحي الداخلي كان محورياً .وهو كذلك بعد تربوي يقول لليهود إن
جذوركم أيضا ً في الساحل والجليل .وتكثر المقامات اإلسالمية التي ت ّم
تهويدها في هذه المنطقة.
مثالً ت ّم تحويل ضريح يعود إلى شخص مسنّ من قرية كفر عنان المنكوبة
(بالقرب من قرية المغار الحالية  -قضاء طبريا) إلى «قبر الرابي حلفتا
وأبناءه» .اختار اليهود جمع آل حلفتا في قبر واحد ألنّ عائلتهم تتناسل
رجال دين يهود عديدين (الجدّ ،واالبن والحفيد ...وغيرهم).
وأقدم المستعمر اليهودي «تسفي كوهين» من منطرة «هوشعيا» التي
أقيمت على أنقاض صفورية المنكوبة على دفن كلبته «السي» بالقرب من
أحد الوديان التي تكثر في المنطقة .وبعد عدة سنوات فتح القبر وأعلنه «قبر
الرابي آسي» وبدأت قطعان المؤمنين اليهود بزيارته رغم علمهم أنّ الكلبة
السي مقبورة فيه!
الثالث -اختالق العديد من النقاط المقدسة في الجنوب :اختلقت
المؤسسة مزارا ً في بئر السبع تربط نبيّهم «أبرهام» بالمدينة .وفي أقاصي
الجنوب في أم الرشراش« /إيالت» قامت المؤسسة بتنظيم احتفال سنوي
لـ«ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر».
الرابع -تهويد مدينة القدس :بدأت هذه الخطة مباشرة بعد احتالل ما
تبقى من مدينة القدس عام  .1967فقامت السلطات المختصة بالسيطرة
الكاملة على ك ّل حجر بادّعاء أنه يهودي .وكذلك قامت بهدم حارة المغاربة
وتجريفها وتهجير أهلها من أجل توسيع حارة اليهود .وكذلك سيطرت على
مئات البيوت والمحال التجارية في المدينة .وال تزال محاوالت السيطرة
على ساحة البراق ومحاوالت هدم األقصى جارية .ولم تسلم من هذه الخطة
مدينة الخليل ،فقد سيطرت -اقتسمت الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن
رباح وقبر «راحيل» في بيت لحم وما ترتب ويترتب عن عملية التهويد من
تهجير السكان وتدمير المنازل والطبيعة .والحرب على تهويد كل من القدس
والخليل مستمرة على مدار الساعة .ولألسف الشديد يُسجل اليهود النقاط
تلو النقاط في حربهم هذه.
الخامس -تهويد ال��م��زارات اإلسالمية في الضفة الغربية وسيناء
والجوالن :بعد االحتالل مباشرة أعلن الجيش «اإلسرائيلي» مسؤوليته
الكاملة عن األماكن المقدسة .فسيطر في البداية على األماكن التي اعتقد أنها
يهودية ،مثل «قبر يوسيف» في نابلس .وأعْ مَل البحث من أجل تهويد األماكن
المقدسة التي يُعتقد أنّ أصلها يهودي؛ مثالً« :اكتشفوا» في قرية عورتا في
منطقة الخليل قبور ك ّل من «إليعزر وإتمار أبنا أهارون وبنحاس بن إليعزر
ومغارة السبعين شيخا» ،والعديد من المزارات التي تحمل إشارة يهودية؛
مثالً ت ّمت السيطرة على قبر «النبي يهوشع» بحجة أنه «قبر يهوشع بن نون
التناخي» .وهكذا ت ّمت السيطرة على هذه المزارات وتهجير األهالي الذين
كانوا يسكنون قربها ومصادرة مئات آالف الدونمات بحجة «تطويرها».
تكثر في اآلونة األخيرة الدراسات اليهودية التي تشير إلى أصل وعروبة
المكان والفضاء في فلسطين ،اعتقادا ً من ًك ّتابها ومثقفيها بأنّ نقد أو نقض
روايتهم الرسمية يجعلهم يسبغون الشرعية عليها ويعيدون استمالكها.
خاصة أنّ العرب أكثر من عاجزين عن الدفاع عن فضائهم وإعادة إنتاجه
معرفيّا.

تقديس أرض :األماكن المقدسة اليهودية في دولة «إسرائيل»
دورون بار
إصدار :معهدي بن تسفي وبن غوريون لدراسة «إسرائيل» والصهيونية
في جامعة بن غوريون في النقب.2007 ،
 274صفحة بالعبرية

 .4العالقات مع نيوزيلندا
في زيارة له الى نيوزيلندا  ،2014/11/20أشار
الرئيس الصيني شي جي بينغ إلى أنّ «العالقات
الصينية  -النيوزيلندية تأتي في صدارة عالقات
الصين مع الدول المتقدّمة وتضرب مثاال ً جيدا ً على
التفاعل بين ال��دول المختلفة في النظم السياسية
والتاريخ والثقافة ومراحل التنمية» ،وأضاف بينغ:
«أنّ التعاون الثنائي يتمتع بالعديد من الفرص
وبآفاق مشرقة» ،مضيفا ً أن��ه «يتطلع إل��ى العمل
مع الجانب النيوزيلندي لرسم المسار المستقبلي
للعالقات الصينية  -النيوزيلندية من أجل جلب
المزيد من المنافع للشعبين»( .مقال بعنوان :الصين
ونيوزيلندا تتفقان على تعميق العالقات النموذجية،
الصين العربية.)2014/11/20 ،
وضمن تقرير إخباري ،باعت نيوزيلندا جزيرتين
إلى مط ّور صيني من أجل بناء منتجع فاخر .وبيعت
جزيرتا ب��اراري��ك��او آي�لان��د وكوبواهينجاهنجا،
المعروفة أيضا ً باسم جزيرة لي قبالة أوكالند،
بـ  41. 5مليون دوالر نيوزيلندي 30. 2 ،مليون
دوالر أميركي ،لشركة «رينبو هولدينغز نيوزيلندا»
الصينية ،حسبما أفادت صحيفة «نيوزيالند هيرالد»
نقالً عن مكتب االستثمار الخارجي .وتصل المساحة
اإلجمالية للجزيرتين إلى  27هكتارا ً وتقعان في
ميناء مانوكاو في أوك�لان��د ،على مقربة من مطار
أوك�لان��د ال��دول��ي .وتعتزم الشركة القابضة بناء
منتجع ستة نجوم في جزيرة باراريكاو ،يتض ّمن
مطاع َم ومنشآت ترفيهية وت��ج��اري��ة ،وستكون
جزيرة لي المجاورة محمية غابات .وأفاد التقرير
بأنّ أعمال التطوير من المتوقع أن تتكلف 130. 6
مليون دوالر نيوزيلندي( .موقع المصري اليوم،
.)2015/1/30
 .5العالقات مع البيرو
حاول رئيس بيرو السابق آالن غارسيا أن يجعل
من بلده المحور األس��اس��ي للتجارة مع الصين،
حيث أمل أن تستثمر بكين «ليس فقط موانئ البيرو
بل أيضا ً التاريخ المشترك» .وتطمح الصين في
استثمار المعادن المتوفرة بكثرة في البيرو ،إذ قامت
«شركتان صينيتان بالتعاقد على ع��دة مشاريع
للتنقيب واستخراج المعادن بينما علقت أو ألغت،
وكما يقول جون يولي الرئيس التنفيذي لمؤسسة
األنديز االستشارية ،بقية ال��دول عقودها» (تايلر
بريدجز ،االنتشار الصيني في أميركا الالتينية،
صحيفة ميامي هيرالد ،ترجمة ج��ري��دة االتحاد
الكردستانية ،دون تاريخ).
من هنا ،اعتبرت االتفاقية بين مجموعة شركات
صينية مع شركة غلينكور اكستراتا في بيرو من
أب��زر الصفقات الصينية في قطاع التعدين والتي
ت ّم من خاللها االستحواذ على منجم من النحاس،
مقابل ستة مليارات دوالر .وقال إيفان غالسنبرغ،
الرئيس التنفيذي لشركة غلينكور ،في بيان رسمي:
«منذ استحواذنا على شركة اكستراتا ،اتخذ فريقنا
خطوات حاسمة للقضاء على المخاطر في منجم
الس بامباس ،التي ت ّوجت بهذا العرض المثير
من التحالف الصيني»( .صحيفة الغد األردنية،
)2014/4/24
يقول دان أيركسون ،الخبير في ش��ؤون أميركا
الالتينية في مركز ال��ح��وار األميركي ال��دول��ي ،إنّ
الصين «ت��ب��دو ذات جاذبية خ��اص��ة بين زعماء
أميركا الالتينية ألنها ال تطرح اسئلة حول السياسة
الخارجية للدولة التي تتعامل معها في حيادية
أيديولوجية بعكس الواليات المتحدة( »...تايلر
بريدجز ،االنتشار الصيني في أميركا الالتينية،
المرجع السابق).
 .6العالقات مع نيكاراغوا
ي��ب��دو ان ق��ن��اة ن��ي��ك��اراغ��وا م��ن أب���رز المشاريع
االستراتيجية التي حصلت عليها الصين .فهي
استطاعت اإلفالت من القبضة األميركية (بشكل أو
بآخر) على قناة بنما ،والنفوذ الى المحيط األطلسي
من الخلف ،ناهيك عن الفوائد الكبيرة التي ستجنيها
نيكاراغوا عنذ البدء بتسيير المشروع.

ashkar33@hotmail.com

وفي حال استطاعت بكين االستحواذ على مشروع
قناة برزخ «اكر» في تايالند ،تكون قد شطرت «خاتم
ال��ن��ار» ال��ى نصفين واستطاعت اإلف�ل�ات ،ال��ى ح ّد
كبير ،من التواجد األميركي في المنطقة والهادف
ال��ى محاصرتها ومنع تمدّدها .باإلضافة إل��ى ما
سبق ،يعتبر الوجود الروسي على مضيق بيرينغ،
على مدخل القطب الشمالي ،عامل استقرار للصين،
خصوصا ً بعد التعاون والتنسيق الشديدين بينهما.
بذلك ،تكون الصين قد خرقت رأس «خاتم النار»
من مكان ثالث عبر المحور الروسي ،خصوصا ً إذا
ما ت ّم اعتماده كطريق مواصالت الى أوروبا ،لجهة
الدول االسكندنافية ،عبر «الدرب البحري الشمالي»
(المسافة تقدر  3آالف ميل بحري) حال انحسار
الثلج في القطب.
من أجل استكمال هذا «التفتيت» ،هنال عدد من
المعوقات على الصين حلها:
 ح ّل أزمة تايوان :ال يزال الغرب يستخدم تايوانكرأس حربة في صراعه مع الصين ،من خالل إثارة
النعرات ض ّد بكين ،وتسليحها بين الفينة واألخرى،
واعتبارها «العرب» التي ستخفف من «الحصان»
الصيني .لهذا ،على الصين تكثيف العمل واإلسراع
طي هذه الصفحة؛
في ّ
 تخفيف التوتر مع اليابان :الك ّل يعلم بمدىالخالفات التاريخية الموجودة بين الصين واليابان
خصوصا ً بعد غ��زو األخ��ي��رة لها في بداية القرن
العشرين .قد يكون من المفيد الجلوس على طاولة
الحوار إلنهاء النزاعات الحدودية ،على األقّ��ل ،من
أجل تخفيف الضغط ،ال سيما أنّ هناك تقاربا ً كبيرا ً
بين اليابان وروسيا ،والعمل جا ٍر بينهما على توقيع
اتفاقية سالم تنهي آثار الحرب العالمية الثانية.
فلروسيا تأثير كبير في هذا المجال خصوصا ً مع
البدء بربط االقتصاد الياباني بالغاز الروسي عبر
جزيرة سخالين؛
 ح ّل النزاعات الحدودية :وتحديدا ً البحرية منهاوالتي تتسبّب لها في العديد من المضايقات كتلك مع
اليابان أو في بحر الصين الجنوبي مع ك ّل من فيتنام
والفيلبين وماليزيا وتايالند وبروناي حول مجموعة
أخرى من الجزر الصخرية تعرف باسم «سبراتلي»،
وتدّعي السيادة عليها ك ّل من هذه الدول ،وهي جزر
غير مأهولة ،وغير صالحة للعمران ،لكن جرفها
القا ّري غني بالنفط والغاز( .مقال بعنوان :جزر
التوتر :النزاع حول الحدود البحرية في شرق آسيا،
السياسة الدولية ،موقع االهرام.)2012/10/1 ،
 تط ّور القدرات العسكرية :من المه ّم ان تقومالصين بتطمين دول الجوار من قدراتها العسكرية
لمنع انسياقها الى المحور المقابل من خالل القيام
بالعديد من األم��ور ،أبرزها المناورات والتدريبات
المشتركة ،ال��زي��ارات العسكرية ال��ودّي��ة للقطع
والوحدات العسكرية ،تبادل الخبرات ،السعي إلى
تشكيل قوات مشتركة وغيرها من األمور التي تبعث
الطمأنينة لدى الطرف اآلخر؛
 تقسيم الثروات :الموجودة في المناطق البحريةالمتنازع عليها بشكل يرضي الجميع .كما تستطيع
بكين ان تبرم اتفاقيات مع ه��ذه ال��دول لحساب
شركاتها من أجل استثمار تلك الموارد الطبيعية مما
يعود بالنفع على جميع األطراف وين ّمي العالقات
االقتصادية المشتركة.
من خالل التجارب ،استطاعت الصين ان تجتاز
الكثير من العقبات عبر االقتناع بمبدأ المشاركة مع
الدول ،والدخول الودّي الى القطاعات االقتصادية
تصب في مصلحة الطرفين ،وبناء الثقة مع
وعلها
ّ
حكومات الدول التي تتعامل معها عبر سياسة عدم
التدخل في شؤونها الداخلية .بمرور الوقت ،تبقى
األمور مرشحة إلزالة هذه العقبات ،أو التخفيف من
آثارها ،بغية تأمين بيئة هادئة لالستثمار وتبادل
الثروات وتنمية العالقات الودّية و«الحلم الصيني»
بإعادة إحياء طريق الحرير مؤشر كبير على ذلك.

* جزء من كتاب سيصدر قريبا ً
** باحث في العالقات الدولية

