
اقتصاد الثــــورة ٠٦

حصار الحديدة ومهاجمتها يهدد حياة ٧٠٠ ألف شخص
منسقة األمم المتحدة للشئوون اإلنسانية:

ــؤون  ــقة األمم املتحدة للش حذرت منس
ــدة"  "الحدي ــار  حص "إن  ــن  م ــانية  اإلنس
ــاة 250  ــؤدي إىل تهديد حي ــا ي ومهاجمته
ــخص، إىل  ــف ش ــو 350 أل ــزوح نح ــا ون ألف
ــاء..  ــاء أو كهرب ــال م ــة، ب ــق صحراوي مناط
ــية  ــرب الفرنس ــت وزارة الح ــأة أعلن وفج
ــماح  ــام للس ــة األلغ ــج إلزال ــذ برنام "تنفي
ــي بمجرد  ــدة اليمن ــاء الحدي ــول مين بدخ
ــي تنفذها  ــكرية الت ــة العس ــال العملي اكتم

السعودية واإلمارات".
 وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية 
اليمنية قد زرعت ألَغاًما حول بعض املواقع 
االسرتاتيجية، وامتنعت القوات األمريكية 
ــيخات  ملش ــاعدة  املس ــب  طل ــول  قب ــن  ع
الخليج إلزالة األلغام، وَلبَّْت فرنسا الّطلب 
ــوش ومرتزقة اإلمارات  م جي ــهيل َتَقدُّ لتس

ــلع  ــني نقل الس ــة "تأم ــعودية، بذريع والس
واملساعدات اإلنسانية إىل سكان املدينة"، 
ــدة  املتح ــات  والوالي ــا  فرنس ــكل  وُتش
ــن  م ــرى  أخ ــوى  وق ــا  وأملاني ــا  وبريطاني
ــا  ــه َتحاُلًف ــن خارج ــيس وم ــف األطل الحل
ــا والعراق  ــب وتفتيت ليبي ــن من تخري َتَمّك
ــوريا واليمن، وقبل ذلك يف أفغانستان  وس
ــن البلدان اإلفريقية  ويف الصومال وعدد م

األخرى،
ــس (27/06/2018)  ــتضافت باري  واس
ــدول واملنظمات  ــن ال ــددا م ــم ع ــاًء يض لق
ــاني  اإلنس ــع  الوض ــة  "ملناقش ــة  الدولي
ــة  صحيف ــت  وكان ــن"،  اليم يف  ــارئ  الط
ــك  (مل ــية  الفرنس ــة  اليميني ــارو"  "لوفيغ
ــادر  ــن مص ــت ع ــد نقل ــو") ق ــة "داّس عائل
ــن  ــَدة ع ــاًرا ُمَؤّك ــة أخب ــكرية وبرملاني عس

وجود مخابرات عسكرية و"قوات خاصة" 
ِبني ومستشارين عسكريني  ــية وُمَدرِّ فرنس
ــوات  الق ــب  جان إىل  ــن  اليم يف  ــيني  فرنس
ــلحة  ــع األس ــة إىل بي ــة، باإلضاف اإلماراتي
ــعودية واإلمارات التي َنّصَبْت حكومة  للس
ــْكِلّية، ال  ــي حكومة َش ــدة وه ــة وفاس عميل
ــْلَطة لها وال َقرار، بل َتْخَضُع للسعودية  ُس

ولإلمارات،
ــن  ــىل اليم ــدوان ع ــار والُع  وأدى الحص
ــانية، ونقص كبري يف الغذاء  إىل كوارث إنس
ــات وعدد  ــاع عدد الوفي ــة مع ارتف واألدوي
ــن املجاعة... يعيش يف مدينة  من يعانون م

الحديدة قرابة نصف مليون نسمة، 
ــد  ــذ الوحي ــة املنف ــاء املدين ــرب مين وُيعت
ــاعدات  واملس ــدواء  وال ــذاء  الغ ــول  لدخ
ــواد الرضورية  ــن امل ــا م ــة وغريه الخارجي

ــي، أو ما َيُفوق  ــعب اليمن لحوايل ثلثي الش
ــخص من إجمايل سكان اليمن  18مليون ش
ــمة،  ــرث من 29 مليون نس ــغ عددهم أك البال
ــعودي-اإلماراتي منذ  ــدوان الس وأّدى الع
ــة  وأنظم ــفيات  املستش ــف  قص إىل   2015
ــاق أرضار بالغة،  ــي، وإلح ــرصف الصح ال
ــاء الكولريا  ــرش وب ــراض وانت ــت األم فتفش
ــح 60  ــية، وأصب ــة قياس ــنة 2017 برسع س
ــىل  ع ــون  يعيش ــي  اليمن ــعب  الّش ــن  %م
ــد نحو 70 %من  ــة املجاعة، فيما يعتم حاف
ــانية،  اإلنس ــاعدات  املس ــىل  ع ــني  اليمني
ــه  ــان أن ــوق اإلنس ــات حق ــربت منظم واعت
يمكن توصيف بعض املمارسات السعودية 
كقصف التجمعات السكنية واملستشفيات 
بجرائم الحرب، بتواطؤ أمريكي وبريطاني 

وفرنيس.

التحرر االقتصادي يف فكر الشهيد القائد "١٠"
ــد كان صندوق النقد الدويل أول خطوات الهيمنة األمريكية عىل العالم بعد الحرب العاملية الثانية  لق
ــدويل ألن الصندوق  ــدوق النقد ال ــاء صن ــعت نحو إنش ــوم أن الواليات املتحدة األمريكية س ــن املعل وم
ــة أمريكا كانت  ــيما وأن غاي ــيد الدوالر ال س ــات الدولية النقدية بطريقة تؤدي إىل تس ــيضبط العالق س
ــلع والبضائع واملعادن  ــاري ومقياس الس ــاس التبادل التج ــدوالر هو مقياس العمالت وأس ــون ال أن يك
والرثوات والخدمات من خالل معاهدة "بريتون وودز" وبذلك تجسد نظام النقد الدويل يف نظام صندوق 
ــؤولياته حسب ما جاء يف اتفاقيات "بريتون وودز" ال سيما وأن الدول  النقد الدويل واختصاصاته ومس
ــميت  ــا بمقادير بجودة من الذهب س ــعار عمالته ــدوق اتفقت عىل تجديد أس ــىل نظام الصن ــة ع املوقع
ــعار الرصف وحددت أمريكاً قيمة الذهب بالدوالر عندما حددت سعر رصف الدوالر بواقع 35 دوالر  أس
ــبة لقيمة الدوالر  ــعار رصف عمالتها بالنس ــة 31.1 غرام من الذهب وحددت الدول األخرى أس لألونص
ــلع والبضائع  ــكا أن تكون قيمة العمالت واملعادن والخامات والس ــن الذهب وبهذا العمل ضمنت أمري م
والخدمات مقدرة ومقيمة بالدوالر ويحمل كتاب "صندوق النقد الدويل قوة عظمى يف الساحة العاملية " 
للكاتب األملاني وولف الكثري من االدانة لسياسة صندوق النقد الدويل ليشري إىل أن شبح الصندوق كان 
ــر ويحاربهم بفعل خلفيته األيديولوجية  ــارضا يف كل أزمة وأن الصندوق يحارب الفقراء وليس الفق ح
ــات  ــلبيات سياس ــهل بمكان تحميل الفقراء س ــة الحديثة وألن من الس ــادئ الليربالي ــىل مب ــة ع القائم

التقشف املايل.
ــيلية إىل أزمة الديون يف  ــف وراءها الصندوق من التجربة التش ــوب وولف أزمات العالم التي يق ويج
ــن األزمة املالية  ــيوية وم ــالفيا إىل األزمة اآلس ــكا الالتينية ومن تمهيد الصندوق للحرب يف يوغس أمري

العاملية عام 2007م 2008-م إىل إفالس اليونان ليشري إىل أن شبح الصندوق كان حارضاً يف كل أزمة.
من كتاب الباحث / احمد يحيى الديلمي

دول الخليج تتعهد لرتامب بثالثة مليارات دوالر لتنفيذ صفقة القرن

ــة العربية  ــت اململك ــي دخل ــاب الخلف ــن الب م
ــل»، لترتك  ــع «إرسائي ــات م ــع العالق ــت تطبي بي
ــول بلدان عربية  ــا مفتوحاً أمام دخ الباب خلفه
ــة. ففي  ــة االقتصادي ــرب البواب ــك ع ــدة، وذل جدي
ــت تتغّنى فيه «إرسائيل» بإقامة  الوقت الذي كان
ــة عدة، جاءت  ــاالت مع دول عربي عالقات واتص
ــاب جديد من  ــح ب ــعودية لفت ــد الس ــارات بع اإلم
التطبيع مع دولة االحتالل. وتحرص «إرسائيل» 
ــدول العربية  ــماء ال ــىل إخفاء أس ــكل دائم ع بش
ــية واقتصادية أو أمنّية  التي ُتقيم عالقات سياس
ــمية  ــعبية والرس ــن املواقف الش ــاً م ــا؛ خوف معه
ــدول العربية  ــالل. وبينما تلجأ ال الرافضة لالحت
ــؤولني  ــرض تعتيم إعالمي عىل لقاءات مع مس لف
ــني توقعوا أن تخرج هذه  إرسائيليني، إال أن محلل
ــفت مصادر  ــاً، فقد كش ــن قريب ــات إىل العل العالق
ــني اإلمارات  ــن بوادر تطبيع ب ــتوى ع رفيعة املس
و"إرسائيل". املصادر نفسها قالت:  إن «اإلمارات 
قّررت فتح صفحة غري مسبوقة يف تاريخ عالقاتها 
ــاءات ُعقدت بني  ــتدّلة بـ «لق ــع االحتالل»، ُمس م

الجانبني يف عدة عواصم».

صفحة جديدة  
أن   ــت  بين ــني  إماراتي ــؤولني  ملس ــات  ترصيح
ــعودية لفتح  «اإلمارات أرادت أن تحذو حذو الس
ــل لتحقيق  ــع إرسائي ــن العالقات م ــاب جديد م ب
ــل، يحظى بدعم  ــيايس واقتصادي كام تطبيع س
ــد ترامب  ــس دونال ــة والرئي ــن اإلدارة األمريكي م
شخصياً». وقبل أسابيع قليلة، وبحسب املصادر 
ــرتكة جمعت  ذاتها، ُعقدت عدة لقاءات رسية مش
ــن إرسائيليني رفيعي  ــؤولني إماراتيني وآخري مس
ــا  ــن بينه ــم، م ــن العواص ــد م ــتوى، يف العدي املس
ــُتعقد يف  ــاءات مقبلة س ــن لق ــنطن، فضًال ع واش
ــق املصادر،  ــي. ووف ــة أبوظب ــة اإلماراتي العاصم
ــل تتطّور  ــارات وإرسائي ــني اإلم ــة ب ــإن «العالق ف
تدريجياً، خاصة بعد األزمة األخرية التي حدثت 
ــادي يف حركة  ــاد القي ــة اغتيال املوس ــىل خلفّي ع
ــام،  ــكرية) كتائب القس ــاس و(ذراعها العس حم
ــر 2010». وتضيف:  ــوح، يف 19 يناي محمود املبح
ــاالت ولقاءات  ــة املبحوح جرت اتص ــد حادث «بع
ــني،  ــني وإرسائيلي ــؤولني إماراتي ــني مس ــدة ب عدي
ــت إىل حّد إقامة  ــاوزت قضّية االغتيال ووصل تج
ــد تتطّور ألن  ــة وأمنّية متينة ق ــات اقتصادي عالق
تصبح سياسية». ودّعمت املصادر قولها السابق 
ــارات املعادي للرئيس  ــث عن موقف اإلم بالحدي
ــا لغريمه  ــاس، ودعمه ــود عب ــطيني محم الفلس
ــح، محمد دحالن، كخليفة  املفصول من حركة فت
ــادر أن بعضها ذات  ــازن». و أّكدت املص ـــ «أبو م ل
ــيايس تتعّلق بالوضع الراهن يف املنطقة،  طابع س
ــب  ــوي ترام ــي ين الت ــرن»  الق ــة  ــة «صفق خاص

تنفيذها يف الرشق األوسط.

ملفات اقتصادية
ــات اقتصادية  ــادر أيضاً عن ملّف تحّدثت املص
ــأن  ــاءات الرسية بش ــالل اللق ــري تداولها خ يج
ــرتكة بتكلفة مالية عالية، دون  إقامة مشاريع مش
ــا. وزادت  ــا وموعد تنفيذه ــاح عن ماهّيته اإلفص
ــعى  ــنوات طويلة تس ــو ظبي ومنذ س ــول: «أب الق
ــع إرسائيل، لكنها تخىش  إلقامة عالقات علنّية م
ــريًة  ــة»، مش ــطينية والعربي الفلس ــل  الفع رّدات 
ــر  ــا آخ ــن تكون ــارات ل ــعودية واإلم إىل أن «الس

ــماء  ــف أس ــهور املقبلة كفيلة بكش دولتني، فالش
ــت  ــرب 2015، أعلن ــهر نوفم ــر ش ــرى». وأواخ أخ
ــة  ممثلّي ــاح  افتت ــة  اإلرسائيلي ــة  الخارجي وزارة 
ــدة للطاقة  ــم املتح ــدى وكالة األم ــية ل دبلوماس
ــّددة «إيرينا»، التي تّتخذ من أبو ظبي مقّراً  املتج
ــس» العربية، نهاية  ــفت صحيفة «هآرت لها. وكش
ــالح الجو  ــايض، أن س ــام امل ــارس من الع ــهر م ش
ــارس، مناورات جوية  ــيل أجرى، يف 27 م اإلرسائي
مشرتكة مع عدة مقاتالت من جيوش أجنبّية، من 

بينها اإلمارات، يف قاعدة سالح الجو اليونانية. 
ــل أبيب"  ــي و"ت ــني أبوظب ــات ب ــا أن العالق كم
ــايس واملناورات  ــىل التمثيل الدبلوم لم تقترص ع
ــمرب 2014،  ــي ديس ــط؛ فف ــرتكة فق ــة املش الجوي
ــت آي» ألول مرة عن  ــدل إيس ــع «مي ــف موق كش
ــّجلة برقم الذيل  وجود طائرة إيرباص A319 مس
D-APTA تحّلق بني «إرسائيل» واإلمارات. وقال 
ــع إن رحلة الطائرة بني مطار «بن غوريون»  املوق
ــن قبل رشكة  ــار أبوظبي ُتدار م ــل أبيب ومط يف ت
الطريان الخاصة «برايفت إير». وذكر تقرير آخر 
ــة، يف 8 فرباير من  ــة «بلومبريغ» االقتصادي لوكال
العام املايض، أن «السعودية واإلمارات استعانت 
برشكات التكنولوجيا واألمن اإلرسائيلية لتصّيد 
ــارات  «اإلم أن  إىل  ــت  ولف ــطاء».  النش ــة  ومراقب
ــم يحددها التقرير  ــتعانت برشكة إرسائيلية ل اس
لوضع برامج ملراقبة معارضيها»، لكنه لم يرش إىل 

تاريخ ذلك.

تفاصيل 
ــف مصادر صحفية خليجية عن تفاصيل  كش
ــرت بني  ــن نوعها ج ــي األوىل م ــة ه ــاءات رسي لق
ــة  املرصي ــة  العاصم يف  ــل"  و"إرسائي ــعودية  الس
ــارت ردود  ــايض، وأث ــارس امل ــع م ــرة، مطل القاه
ــة وإرسائيلية  ــة ودولي ــطينية وعربي ــال فلس أفع
ــون  املتخّصص ــّرس  ف ــياق،  الس ذات  ويف  ــرية.  كب
ــل العالقات بني  ــأن اإلرسائييل،  عن، تفاصي بالش
ــا. وقالوا: إن  ــتفيد منه ــو ظبي وتل أبيب واملس أب
ــذة يف االرتفاع  ــؤّرش العالقات بني الطرفني آخ «م
ــض اليشء».  ــم ّرسيتها بع ــاً ملصالحهما، رغ وفق
ــهدها املنطقة  ــداث (التي تش ــني إن «األح مضيف
ــفت بعضاً من هذه العالقات  عىل مدار الوقت كش
ــي تؤّكد مدى االرتباط بني الطرفني وتطّوره».  الت
ــع  ــات م ــن العالق ــة م ــح اإلرسائيلي و ان «املصال
ــة األمنّية إرسائيل  ــارات عديدة؛ فمن الناحي اإلم
ــارات، منها مثًال  ــت فوائد من تعاونها مع اإلم جن
ــاد تحّرك بحّرية حني اغتال املبحوح».  أن املوس
ــادر  ــار إىل أن «مص ــياحة، أش ــد الس ــىل صعي وع
ــط جوي  ــن وجود خ ــبقاً ع ــفت مس أجنبية كش

ــل عىل  ــا يدّل ــب وأبوظبي، م ــل أبي ــني ت ــارش ب مب
ــرتك بني الطرفني، إضافة  التعاون السياحي املش
لوجود تعاقدات بينهما لتزويد أبوظبي بمعّدات 

مراقبة متطّورة لحماية حقول النفط».
ــا اإلمارات  ــرب التي تقوده ــة إىل أن الح إضاف
ــكري كبري بني  ــفت عن تعاون عس عىل اليمن كش
القوات اإلرسائيلية والقوات اإلماراتية ال سيما يف 
الحرب العدوانية التي تشنها اإلمارات للسيطرة 

عىل الجزر واملوانئ اليمنية اإلسرتاتيجية ..
ــن  ــدر الدي ــك ب ــد املل ــيد عب ــف الس ــد كش وق
ــه األخرية  ــورة يف احد خطابات ــي قائد الث الحوث
ــدت تحليق  ــة اليمنية رص ــن ان األجهزة الفني ع
ــرة  ــارك الدائ ــارك يف املع ــة تش ــرات ارسائيل طائ
ــا يؤكد متانة  ــن الحديدة وهذا م ــا بالقرب م حالي
ــرتكة عسكريا  العالقة اإلرسائيلية اإلماراتية املش

واقتصاديا والتي تتورط اآلن يف اليمن.

تذليل العقبات
ــرن  يحاول صهر الرئيس األمريكي جاريد كوش
ــون  واملبعوث الخاص باملفاوضات الدولية جيس
ــا يف  ــي يقودانه ــاورات الت ــرب املش ــالت، ع غرينب
ــل العقبات التي ال تزال تحول دون  املنطقة، تذلي
ــي لخطة  ــور النهائ ــن التص ــمي ع اإلعالن الرس
ــرن" التي يرعاها  ــة بـ"صفقة الق ــالم املعروف الس
ــب، وذلك لتحديد  ــس األمريكي دونالد ترام الرئي
ــا بعد تأجيل  ــب لإلعالن عن تفاصيله موعد قري
ــتمرار املوقفني  ــط اس ــرة، وس ــن م ــرث م ــر أك األم
الفلسطيني واألردني املتحفظني عىل تفاصيلها 
ــدس والتصور  ــق بوضع الق ــاً يف ما يتعل خصوص
ــتند  ــطينية. ويس ــة الفلس ــكل الدول ــي لش النهائ
ــان  املعارض ــي  واألردن ــطيني  الفلس ــان  املوقف
ــركات  التح ــع  جمي أن  ــة  حقيق إىل  ــة  للصفق
ــة يف الفرتة املاضية إىل جانب الترسيبات  األمريكي
ــة أمريكية - إرسائيلية  ــري بوضوح إىل ني كانت تش
ــرتكة لتصفية القضية الفلسطينية من خالل  مش
ــني الصفقة بنوداً تخرج جميع قضايا الحل  تضم
ــن وضع  ــدءاً م ــاوض، ب ــرة التف ــن دائ ــي م النهائ
القدس املحتلة التي اعرتفت بها اإلدارة األمريكية 
ــفارة  الس ــا  إليه ــت  ونقل ــل  إلرسائي ــة  كعاصم
ــتوطنات التي دافع  ــة، مروراً بوضع املس األمريكي
ــا، وصوًال  ــني عن بقائه ــؤولني األمريكي ــرز املس أب
ــطينيني  ــني الفلس ــودة لالجئ ــق الع ــلب ح إىل س
ومحاولة فرض شكل الدولة الفلسطينية.                                            

ــة،  الصفق ــأن  بش ــاورات  املش ــادت  ق ــا  "وفيم
كوشرن وغرينبالت إىل زيارة األردن ثم السعودية 
ــة إىل جانب  ــأن الصفق ــاورات بش وحرضت املش
ــادر  مص ــت  قال ــد،  بن ــم  كأه ــزة  غ يف  ــاع  األوض
إن  ــرة،   القاه يف  ــة  وغربي ــة  مرصي ــية  دبلوماس
كوشرن وغرينبالت سيعقدان اجتماعاً مع رؤساء 
واألردن،  ــرص،  م ــن  م كل  ــتخبارات  اس ــزة  أجه
ــي  ــة الت ــة الجول ــل يف نهاي ــعودية، وإرسائي والس
ــمل إىل جانب  ــة والتي تش ــان بها يف املنطق يقوم
األردن والسعودية، كًال من قطر ومرص وإرسائيل. 
ــاوالت حثيثة  ــن وجود مح ــت املصادر ع وتحدث
ــركات  التح ــك  لتل ــطيني  الفلس ــض  الرف ــرس  لك
ــلطة  ــرن، وإقناع رئيس الس ــا كوش ــي يقوم به الت
ــاركة رئيس  ــاس بمش ــود عب ــطينية محم الفلس
يف  ــرج  ف ــد  ماج ــطيني  الفلس ــتخبارات  االس
ــتضيفه  ــاع الذي ترجح التقديرات أن تس االجتم

مدينة العقبة األردنية. 

خطوات
ــوات  ــاً لخط ــاً إضافي ــاء  تكريس ــكل اللق ويش
ــدول العربية  ــض ال ــني بع ــارعة ب ــع املتس التطبي
ــي يفرتض أن  ــعودية، الت وإرسائيل، تحديداً الس
يحرض رئيس استخباراتها االجتماع. وأوضحت 
ــد حتى  ــه "يوج ــع أن ــت م ــي تحدث ــادر، الت املص
ــة األمريكية  ــق الرؤي ــات يعي ــرثُّ يف املحادث اآلن تع
ــة إىل أن تلك  ــالن الرسيع عن الصفقة"، الفت لإلع
ــكل الدولة  املعوقات تتمثل يف "القدس وتصور ش
ــة األمريكية". ويف  ــرتح يف الخط ــطينية املق الفلس
ــذ  ــة لتنفي ــراءات الالزم ــل اإلج ــص تموي ــا يخ م
ــة ومجموعة من الحزم  ــتحقاقات تلك الصفق اس
ــادر عن  ــفت املص ــا، كش ــة به ــة الخاص اإلجرائي
أن  ــدة  مؤك ــا"،  بتمويله ــة  خليجي دول  ــد  "تعّه
ــوات األوىل لخطة ترامب  ــور املبدئي للخط التص
ــل قيمتها لنحو ثالثة مليارات دوالر جميعها  تص

ستمّولها دول الخليج".
ــس" اإلرسائيلية  ــة "هآرت ــع العلم أن صحيف م
ــب، تأمل أن تتمكن  ــرت قبل أيام أن إدارة ترام ذك
ــع نحو  ــالت من جم ــرن وغرينب ــة كوش ــرب جول ع
ــاريع حيوية عدة  نصف مليار دوالر، إلطالق مش
ــع يف القطاع،  ــدف إىل منع انهيار الوض يف غزة ته

وتمهيداً لطرح صفقة القرن.
األردن  ــف  موق أن  إىل  ــادر  املص ــارت  وأش
املتمسك برفض الوضع الحايل للقدس، بعد قرار 
ــل ونقل  ــا كعاصمة إلرسائي ــرتاف به ترامب االع

ــعى  ــا يمثل عقبة حقيقية يس ــفارة بالده إليه س
كوشرن وغرنبالت بمساعدة ويل العهد السعودي 
ــددت  ــا رسيعاً. وش ــلمان لتجاوزه ــن س ــد ب محم
ــىل أن األردن إىل جانب أطراف عربية فاعلة لم  ع
ــكون بعاصمة فلسطينية بالقدس  تسّمها، يتمس
ــا يقرتح  ــة أبو ديس كم ــس بضاحي ــة، ولي الرشقي

مخطط ترامب.

معوقات
ــن تلّقي  ــه عىل الرغم م ــادر إىل أن ــت املص ولفت
ــع ملك األردن  ــالل لقاء جم ــات خ األردن تطمين
ــيل  ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــي برئي ــه الثان ــد الل عب
ــأن عدم  ــان مؤخرا، بش ــو يف عم ــني نتنياه بنيام
ــا  عليه ــة  املرتتب ــراءات  واإلج ــة  الخط ــاس  مس
ــيادة األردن، إال أن ملك األردن ال يزال يتبّنى  بس

موقفاً رافضاً لعدم ثقته بتلك األقاويل.
ــة  الدول ــكل  ــور ش ــدس وتص الق ــع  ــا وض فيم
ــة أبرز  ــة األمريكي ــرتح يف الخط ــطينية املق الفلس

املعوقات التي تواجه اإلدارة األمريكية.
ــة يف  " وقالت املصادر إن ترامب يف حاجة ماّس
الوقت الراهن لإلعالن الرسمي عن الخطة، وذلك 

ألسباب عدة، يف مقدمتها الوضع الداخيل.
ــد ترامب  ــس األمريكي دونال ــر الرئي وزار صه
ــرا األردن، يف  ــرن مؤخ ــد كوش ــاره جاري ومستش
ــوث الخاص  ــث خاللها واملبع ــتهل جولة بح مس
ــل  ــع العاه ــالت، م ــون غرينب ــات جيس للمفاوض
ــالم بني  ــار الس األردني امللك عبد الله الثاني مس
ــار صفقة القرن.  ــل، يف إط ــطينيني وإرسائي الفلس
ــك عبد  ــالت مع املل ــرن وغرينب ــاء كوش ــاء لق وج
ــتقبال األخري  ــاعة عىل اس الله بعد أقل من 24 س
ــوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو. وذكر  رئيس ال
ــالت  ــرن وغرينب ــان أن كوش ــض يف بي ــت األبي البي
ــا يف األردن "زيادة مجاالت  ــاوال يف مباحثاتهم تن
التعاون بني الواليات املتحدة واألردن، والقضايا 
ــزة، وجهود  ــاني يف غ ــة، والوضع اإلنس اإلقليمي
ــني  ــالم ب ــل إىل س ــهيل التوص ــب لتس إدارة ترام

الفلسطينيني واإلرسائيليني".
ــي األردني يف  ــوان امللك ــاد الدي ــه، أف ــن جهت م
ــرن  ــالل مباحثاته مع كوش ــد خ ــك أك ــان أن املل بي
ــالم العادل  وغرينبالت "رضورة التوصل إىل الس
ــىل أنه يجب أن  ــدداً ع ــامل يف املنطقة"، مش والش
ــطيني من تحقيق تطلعاته  "يمّكن الشعب الفلس
ــتقلة عىل  ــطينية مس املرشوعة بإقامة دولة فلس

ــا  ــران1967 وعاصمته ــن حزي ــع م ــوط الراب خط
ــىل رضورة "كْرس  ــد ع ــا أك ــة". كم ــدس الرشقي الق
ــيض إىل إعادة  ــالم بما ُيف ــة الس ــود يف عملي الجم
إطالق مفاوضات جادة وفاعلة بني الفلسطينيني 
ــتناداً إىل حل الدولتني"، معترباً  واإلرسائيليني اس
ــويتها ضمن قضايا  ــألة القدس يجب تس أن "مس
الوضع النهائي، باعتبارها مفتاح تحقيق السالم 

يف املنطقة".

مساعدات إنسانية
ــان األمريكيان  ــك، اجتمع املبعوث ــوازاة ذل يف م
ــد  ــع ويل العه ــة م ــة املاضي ــرتة القليل ــالل الف خ
ــان إن  بي ــض يف  ــت األبي البي ــال  ــعودي. وق الس
الطرفني ناقشا يف االجتماع "بحث زيادة التعاون 
ــة  ــعودية، والحاج ــدة والس ــات املتح ــني الوالي ب
ــزة، وجهود  ــانية لغ ــاعدات اإلنس إىل تقديم املس
ــني اإلرسائيليني  ــالم ب ــهيل الس إدارة ترامب لتس

والفلسطينيني".
ــة هآرتس: إن من  ــت الصحيفة اإلرسائيلي وقال
ــاريع املقرتح تنفيذها بناء محطة لتوليد  بني املش
ــكان  ــيناء، يخدم س ــة، وميناء بحري يف س الطاق

القطاع.
ــرث  األك ــوع  املوض ــإن  ف ــة،  الصحيف ــب  وبحس
ــة هو  ــر اإلدارة األمريكي ــة نظ ــن وجه ــاً م إلحاح
ــرن  ــعى كوش وضع الطاقة يف قطاع غزة، حيث يس
ــج  ــن دول الخلي ــل م ــان تموي ــالت لضم وغرينب
ــرص  ــل وم ــب إرسائي ــن جان ــاون م ــب تع إىل جان
ــدءاً من  ــذا املجال، ب ــدة يف ه ــاريع ع ــاز مش إلنج
ــمال  ــد الطاقة الكهربائية ش ــة لتولي إقامة محط
ــيناء لخدمة القطاع، ومحطات إلنتاج الطاقة  س
ــن من حجم  ــة العريش، يحس ــية يف مدين الشمس

الكهرباء املتوفرة لسكان غزة.
ــت  ــل البي ــد فّض ــاً، فق ــة أيض ــاً للصحيف ووفق
ــاؤالت ”هآرتس“،  ــىل تس ــرد ع ــدم ال ــض ع األبي
ــني إنهم ”ال يخوضون يف تفاصيل عينية قبل  قائل
ــاز املحادثات“. ونقلت ”هآرتس“ عن مصادر  إنج
ــألة  تحدثت معها قولها إن إدارة ترامب تعترب مس
ــرث إلحاحاً،  ــة يف غزة األمر األك ــة الكهربائي الطاق
ــا قضية يمكن حّلها برسعة  ولكن أيضاً باعتباره
ــة  ــج امليزاني ــدت دول الخلي ــال رص ــبياً يف ح نس

املطلوبة لذلك.

مشاريع
ــذا  ــني يف ه ــض مرشوع ــت األبي البي ــدرس  وي
املضمار يمكن الرشوع بتطبيقهما فوراً ومشاريع 
ــون إىل ضمان  ــعى األمريكي للمدى الطويل. ويس
ــني الواقع  ــاريع امللحة بهدف ”تحس تمويل للمش
ــرح تقدم ميداني  ــزة، وأيضاً ط ــم يف قطاع غ القائ
ــالم األمريكية التي  ــة الس ــم من طرح خط يمكنه
ــي تأتي  ــاء منها، والت ــىل االنته ــري العمل ع يج
جولة كوشرن وغرينبالت للمنطقة لفحص وبحث 

تفاصيلها“.
ــإن  ــة، ف ــة اإلرسائيلي ــادر الصحيف ــاً ملص ووفق
ــات التي يجري التداول  جزءاً كبرياً من االقرتاح
ــزة، يعتمد عىل  ــياق غ ــا يف هذه األيام يف س بأمره
ــيناء، تخدم سكان  ــمال س إقامة بنى تحتية يف ش
ــاء  ــة مين ــاالت إقام ــك احتم ــا يف ذل ــاع، بم القط
ــواد البناء،  ــري، ومنطقة صناعية ومصانع مل بح

ومنشآت لتحلية مياه البحر.
ــذه االقرتاحات  ــبق أن عرضت بعض ه وقد س
ــطة االحتالل  ــق أنش ــايض من قبل منس العام امل
ــاي، خالل املؤتمر  ــابق يوآف مردخ الجرنال الس
ــت األبيض  ــايض يف البي ــارس امل ــذي عقد يف م ال
ــطينية فيما شارك فيه  ــلطة الفلس وقاطعته الس

ممثلون عن نحو 20 دولة.
ــاريع إىل توفري أماكن  ــذه املش وتهدف بعض ه
عمل آلالف الفلسطينيني من قطاع غزة وتحسني 
ــني  وتحس ــاع،  القط يف  ــة  االقتصادي ــاع  األوض
ــيناء  ــمايل س ــة واألمنية ش ــاع االقتصادي األوض

أيضاً.
ــم من أن  ــه عىل الرغ ــب الصحيفة، فإن وبحس
ــا  ــه، إال أنه ــكار يف حين ــذه األف ــت ه ــرص عارض م
ــة يف حال  ــن معارضتها، خاص ــراً ع ــت مؤخ عدل
نجاح األمريكيني بضمان تمويل من الخليج لهذه 

املشاريع.
ــراً أن  ــف مؤخ ــه كش ــرص الل ــن ن ــيد حس الس
ــىل  ــة ع ــرن جاري ــة الق ــالن صفق ــدادات إلع اإلع
ــري يف املنطقة من أحداث  ــاق وان ما يج قدم وس
ــياق  الس ــذا  ه يف  ــي  ه ــات  وإرهاص ــات  وتجاذب
ــيكون  ــن الصفقة س ــالن ع ــه وأن اإلع ــة ل ونتيج
ــيكا وحتميا.موقنون بالنرص املبني الذي نراه  وش

قريبا بال شك يلوح يف األفق.

ــون من اإلعالن عن وجود لم  ــعوديون والبحرينيون يتحرج يعد اإلماراتيون والس

ــمع اصواتا سعودية  عالقات واتصاالت مع الكيان الصهيوني، بل رصنا اآلن نس

ــة)، كما ان  ــك مع (الدولة العربي ــع بل والترسيع يف ذل ــة تروج للتطبي ــة معروف وإماراتي

ــفت  ــعودية واإلمارات كش ــداث التي تمخضت عن العدوان عىل اليمن بقيادة الس األح

ــام الرابع عىل  ــاء اليمنية الطاهرة للع ــفك الدم ــاركون بس وأكدت ان اليهود إخوة يتش

ــيد عبدامللك  ــد قائد الثورة الس ــي ودويل معلن، وقد أك ــم أمريك ــدم بارد وبدع ــوايل ب الت

ــرة حاليا وان ذلك  ــاحل الغربي الدائ ــاركة إرسائيل الفعلية يف معارك الس الحوثي مش

ــكان  ولم يعد خافيا ان إرسائيل  ــداف تخدم األطماع االقتصادية للصهاينة واألمري أله

ــا والعراق وغريها  ــوريا وليبي ــطني وس ــكا هم وراء كل بلية تجري يف اليمن وفلس وأمري

..السيد املوىل املجاهد حسن نرص الله أكد يف خطابه األخري كذلك ان األحداث الجارية 

ــيك  ــالن عن صفقة القرن وان اإلعالن عنها وش ــي مخاض أخري لإلع ــة اآلن ه يف املنطق

ــتعدان لجمع اإليرادات النفطية وإيرادات  ــعودية واإلمارات تس وحتمي..بدورهما الس

الحج وفتح الخزائن التي يلهث ترامب لتفريغها لتمويل الصفقة ..إىل التفاصيل:

الثورة /أحمد المالكي

وضع القدس وشكل 
الدولة الفلسطينية أبرز 

املعوقات أمام ترامب 
لإلعالن عن صفقة 

القرن

قائد الثورة يكشف عن 
متانة العالقات بني اإلمارات 

وإسرائيل من خالل 
االشرتاك اإلسرائيلي يف 

معارك الساحل الغريب

ملفات اقتصادية يجري 
تناولها خالل اللقاءات 

السرية بني اإلمارات 
وإسرائيل بشأن إقامة 

مشاريع مشرتكة

السعودية تركت الباب 
مفتوحًا لبلدان عربية 

جديدة للتطبيع مع الكيان 
الصهيوين عرب البوابة 

االقتصادية
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