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العالم
تقرير

الـ48

عـلــى الصعيد الـقـضــائــي املـحـلــي ،إذ
وجدت املحاكم نفسها في ورطة غير
سهلة :السلطات الحكومية (املخولة)
تنفذ سـيــاســة عنصرية ـ ـ ـ فــي مجال
عيني مــا ـ ـ مــن السهل ج ـدًا تبريرها
وتسويغها ،سياسيًا و(شعبيًا) ،لكن
ال إسناد لها في أي نص قانوني».
وي ـخ ـل ــص س ــام ــة إل ـ ــى أن «ق ــان ــون
الدولة القومية اليهودية هو قوننة
ل ـب ـعــض م ــا ي ـك ــاب ــده الـفـلـسـطـيـنـيــون
ف ــي ه ــذه ال ـب ــاد ف ــي ال ــواق ــع املـعـيــش
منذ إعــان الــدولــة ،ولـهــذا ،إن الضرر
املحتمل عليهم منه هو ضرر ضئيل
ج ـدًا إذا مــا ق ــورن بــالـضــرر الجسيم
املؤكد الذي سيجلبه على (يهودية)
الــدولــة ،بعد أن يتفكك بما تبقى من
ً
ديموقراطيتها املــدعــاة ...مــزيــا آخر
األقنعة عنها ،فينهي عيد املساخر
املتواصل منذ عقود».

ُ
ّ
كوربن :بريطانيا «عمالية»
لن تمسك يد ترامب!
رسم جيريمي كوربن
يوم أمس خطوطًا
عامة للسياسة الخارجية
لحزب «العمال» في حال
فوزه في االستحقاق
التشريعي المقبل،
تحت عنوانين رئيسيين:
االستقالل عن السياسة
الخارجية األميركية،
وإعادة النظر في
الوجود العسكري
البريطاني في الشرق
األوسط
غداة تسريب البرنامج االنتخابي
لحزبه ،خرج رئيس حزب «العمال»
البريطاني جيريمي كوربن أمس
بثقة ،ليطرح رؤية حزبه للسياسة
الخارجية التي تأخذ حيزًا واسعًا
في حملة االنتخابات التشريعية
البريطانية املرتقبة في الثامن من
حزيران املقبل.
لـ ـك ــن أك ـ ـبـ ــر حـ ــزبـ ــن ب ــري ـط ــان ـي ــن،
«الـعـمــال» و«املـحــافـظــن» ،يسيران
ف ـ ــي ات ـ ـجـ ــاهـ ــن م ـخ ـت ـل ـف ــن ك ـل ـي ــا.
واسـ ـتـ ـغ ــل كـ ــوربـ ــن ك ـل ـم ـتــه لـيـعـيــد
الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى أنـ ـ ـ ــه ،عـ ـل ــى عـكــس
رئـيـســة الـحـكــومــة الـحــالـيــة تيريزا
م ـ ـ ـ ــاي ،ل ـ ــن يـ ـبـ ـق ــى ف ـ ــي م ـ ــا س ـ ّـم ــاه
«ت ـحــالــف امل ـخــاطــر» م ــع ال ــوالي ــات
املتحدة ،بل إن «بريطانيا ّ
عمالية
فــي عـهــد كــوربــن تــرفــض ال ـحــروب
ال ـك ــارث ـي ــة» .وبـيـنـمــا تـمـضــي مــاي
ح ـم ـل ـت ـهــا االن ـت ـخ ــاب ـي ــة بــال ـه ـجــوم
على «ال ـعـ ّـمــال» وعـلــى كــوربــن ،من
دون أن تقدم رؤيــة واضـحــةّ ،
وجــه
ك ــورب ــن كـلـمــة قــاسـيــة انـتـقــد فيها
بسخرية ّ
توجه ماي في السياسة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،بـ ـق ــول ــه إن ح ـكــومــة
ع ـم ــال ـي ــة «ل ـ ــن ت ـم ـســك ي ــد دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى املـشـهــد
الـشـهـيــر فــي زي ــارة م ــاي واشنطن
ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،حني
أمسك ترامب بيدها وهما يسيران
في البيت األبيض.
بدورها ،اكتفت ماي التي تتعرض
لالنتقاد بسبب سعيها إلى إلغاء
نـظــام الــرعــايــة الـصـحـيــة ،بخطاب
«واضـ ــح وقـ ــوي» أم ــس ،دع ــت فيه
الـ ـن ــاخـ ـب ــن إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـص ــوي ــت ملــن
«يـ ـ ــريـ ـ ــدون رؤي ـ ـتـ ــه ي ـح ـك ــم الـ ـب ــاد
لخمس سنوات مقبلة».
وفـ ّـصــل كــوربــن فــي مركز «تشاتام
هـ ــاوس» (املـعـهــد املـلـكــي لـلـشــؤون
الــدولـيــة) ،نـقــاط سياسة خارجية

لـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة «ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــال»،
ً
مـ ـتـ ـن ــاوال ب ـش ـكــل خـ ــاص «ال ـح ــرب
عـلــى اإلره ـ ــاب» واألزم ـ ــة الـســوريــة
ون ـي ـت ــه وض ـ ــع س ـي ــاس ــة خــارج ـيــة
مستقلة عــن السياسة الخارجية
األم ـيــرك ـيــة ال ـت ــي ان ـت ـقــد تـ ّ
ـوجـهـهــا
فـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا .ورأى كـ ـ ــوربـ ـ ــن أن
«الـ ـح ــرب ع ـلــى اإلرهـ ـ ـ ــاب» أخـفـقــت
وكذلك «مـحــاوالت تغيير األنظمة
السياسية في أفغانستان والعراق
ول ـي ـب ـي ــا وسـ ـ ــوريـ ـ ــا» ،إض ــاف ــة إل ــى
إخـ ـف ــاق «الـ ـت ــدخ ــات ال ـغــرب ـيــة في
أفغانستان والـصــومــال والـيـمــن»،
وال ـت ــي «ح ــول ــت ال ـعــالــم إل ــى مـكــان
خطير» .وأضــاف أن وجــود جنود
بــري ـطــان ـيــن ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
«لــم يعزز أمننا الداخلي ،بل على
العكس ،سبب الفوضى والدمار في
الخارج» ،لذا رأى أن من الضروري
«التراجع وإعادة النظر».
ورغ ــم تــأكـيــده أن حـكــومــة عمالية
ترغب في عالقة «ودية وقوية» مع
الواليات املتحدة ،لكنه انتقد أداء
الرئيس األميركي دونــالــد ترامب،
م ـع ـت ـب ـرًا أنـ ــه «يـ ـح ـ ّـول ال ـع ــال ــم إلــى
مكان خطير» بتصعيده مع كوريا
الشمالية وقيامه بضربة عسكرية
مـنـفــردة عـلــى ســوريــا ومعارضته
«ل ــاتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي الـ ـ ــذي قـ ــام بــه
الرئيس السابق بــاراك أوبــامــا مع
إيران ودعمه لسباق نووي جديد».
وفي انتقاد ألداء حكومة ماي ،أكد
كوربن أن حكومة عمالية لن تنتظر
م ــا ي ـح ـصــل ف ــي واش ـن ـط ــن لـتـقــرر
سياساتها ،ألن «اللعب مــع إدارة
تــرامــب غير املنظمة لــن يـقــود إلى
االستقرار» .وتابع منتقدًا ما قالته
ماي في زيارتها الواليات املتحدة،
عــن «خطر صعود الصني والهند
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب» ،وأن «اسـ ـتـ ـخ ــدام
جيشي بريطانيا وأميركا يحمي
م ـصــال ـح ـه ـمــا» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «ه ــذا
األسلوب في التعاطي هو ما أدى
إل ــى ال ـك ــارث ــة ف ــي الـ ـع ــراق ولـيـبـيــا،
وكل الحروب الكارثية في حقبة ما
بعد الحرب الباردة» .ومع تشديده
ع ـلــى أنـ ــه ال يـ ــرى ال ـص ــن وال ـه ـنــد
بالطريقة نفسها التي تراهما بها
م ــاي ،قــال إن «بريطانيا تستحق
م ــا ه ــو أف ـضــل م ــن م ـجــرد الـلـحــاق
بإدارة ترامب».
وعن سوريا ،وضع كوربن مقاربة
ً
دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة ،قـ ـ ــائـ ـ ــا إنـ ـ ـ ــه «مـ ــن
الواضح أن التصويت لتيريزا ماي
يـعـنــي تـصــويـتــا لتصعيد الـحــرب
فــي ســوريــا ،واملـخــاطــرة بمواجهة
عـ ـسـ ـك ــري ــة م ـ ــع روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وزيـ ـ ـ ــادة
عذاب الشعب السوري وعدم األمن
العاملي» .وتابع أن حكومة عمالية
ستقف «إلى جانب شعب سوريا»،
وستضغط «لوضع تحقيق جدي
فــي جــرائــم الـحــرب ،وتـحــرص على
نجاح محادثات جنيف».

وت ـ ـحـ ــدث كـ ــوربـ ــن ك ــذل ــك عـ ــن أن
دعــم «العمال» لتجديد األسلحة
ال ـن ــووي ــة «ال يـمـنــع ال ـع ـم ــل ...من
أجل إنجاز املزيد بشأن تخفيض
ال ـتــرســانــات ال ـن ــووي ــة» .وأك ــد أن
حكومة عمالية «ستعمل بالتزام
ث ــاث ــي األب ـ ـعـ ــاد ي ـج ـمــع وس ــائ ــل
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـخ ــارج ـي ــة :ال ــدف ــاع
والتطور والدبلوماسية» ،مشددًا
ع ـلــى «االل ـ ـتـ ــزام ب ـع ــدم اس ـت ـخــدام
األسلحة الـنــوويــة وبــاتـفــاق عدم
انتشار األسلحة النووية».
وبـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ان ـت ـقــد وزراء
ماي حديث كوربن ،إذ قال وزير
الدفاع البريطاني ،مايكل فالون،
إن م ـ ـقـ ــاربـ ــة ك ـ ــورب ـ ــن مل ــوض ــوع
األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة وال ـس ـيــاســة
الدفاعية تضع «أمــن بريطانيا»
ف ــي خ ـطــر .أم ــا وزيـ ــر الـخــارجـيــة
بـ ــوريـ ــس ج ــونـ ـس ــون ،فـ ـق ــال إن ــه
يشعر بالقلق من مقاربة كوربن
ل ـل ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة ،مـعـتـبـرًا
أن ـ ــه «رج ـ ـ ــل ع ـم ــل ط ـ ـ ــوال ح ـيــاتــه
إلض ـ ـ ـعـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة ال ــدف ــاعـ ـي ــة
للمملكة املتحدة».
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ــرسـ ـم ــه
حـ ــزب «الـ ـعـ ـم ــال» ف ــي ال ـس ـيــاســة
الخارجية ،تحدثت عنه النائبة
ال ـع ـم ــال ـي ــة إي ـم ـي ـل ــي ث ــورنـ ـب ــري،
فـ ــي ص ـ ًح ـي ـفــة «ذي غ ـ ــاردي ـ ــان»،
موضحة أن مقترحاته هي عبارة
ع ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــات «األخـ ــاق ـ ـيـ ــة»
ل ـلــراحــل روبـ ــت كـ ــوك ،وه ــو أحــد
أبـ ــرز أع ـض ــاء ال ـح ــزب الـســابـقــن.
وتـتـضـمــن ه ــذه ال ـس ـيــاســة ،وفــق
ث ــورن ـب ــري ،أول ــوي ــة الـ ـع ــودة إلــى
محادثات نزع األسلحة النووية
وتـ ـعـ ـلـ ـي ــق ب ـ ـيـ ــع األس ـ ـل ـ ـحـ ــة إلـ ــى

الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،مـ ــع إط ـ ـ ــاق تـحـقـيــق
لألمم املتحدة بشأن جرائم الحرب
التي ترتكبها السعودية في اليمن.
وأكـ ـ ـ ــدت ث ــورنـ ـب ــري أن «الـ ـعـ ـم ــال»
س ـي ـن ـفــذ ت ـل ــك الـ ـط ــروح ــات بـشـكــل
مباشر ،وذلــك في مقال كتبته في
الصحيفة ملناسبة مــرور  20عامًا
عـلــى خـطــاب شـهـيــر ل ـكــوك قـبــل أن
يستقيل من الحكومة في عام 2003
بسبب الحرب على العراق .وذكرت
أن كــوك في خطابه عــام  1997قال
إن عـلــى بــريـطــانـيــا أن ت ـكــون قــوة
للخير فــي الـعــالــم ،مــؤكــدة أن هــذا
مــا يجب أن تعمل عليه الحكومة
العمالية ،ومـ ّ
ـرددة ما ذكره كوربن
عــن ض ــرورة االبـتـعــاد عــن سياسة
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
بقيادة ترامب.
(األخبار)

السعودية تستقبل ترامب
باستثمارات بـ 40مليار دوالر
تـسـتـعــد ال ـس ـعــوديــة لـتــدعـيــم عــاقــاتـهــا مع
الــواليــات املـتـحــدة ،معتمدة مختلف السبل
فـ ــي م ـح ــاول ـت ـه ــا ل ـل ـت ـمــاهــي وال ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـرب مــن
ّ
توجهات الرئيس دونالد ترامب .واستباقًا
ل ــزي ــارة ه ــذا األخ ـي ــر ال ــري ــاض ف ــي  19أي ــار
الـجــاري ،أفــاد موقع «بلومبرغ» بــأن اململكة
التزمت القيام باستثمارات غير مسبوقة
فــي الــواليــات املتحدة .وأش ــار املــوقــع إلــى ّأن
من املقرر أن يعلن صندوق الثروة السيادي
في السعودية وضع خطط الستثمار نحو
البنى التحتية
 40مليار دوالر فــي تطوير ّ
األمـيــركـيــة ،وفـقــا ألش ـخــاص مطلعني على

أوضح عباس لترامب أنه
جاهز للتوقيع على
اتفاق برعاية اإلدارة
األميركية (أ ف ب)

أن تــرامــب يحمل معه فــرصــة كبيرة
إلسرائيل ،وهو «مهتم بمساعدتها،
وبـمــا يشمل إنـجــاز اتـفــاق ســام مع
الفلسطينيني».
ورغم التزام املسؤولني اإلسرائيليني
الـ ـصـ ـم ــت ،وابـ ـتـ ـع ــاده ــم عـ ــن إطـ ــاق
مــواقــف قــد يفهم منها أنـهــا شــروط
مسبقة ت ـهــدف إل ــى إف ـشــال مساعي
ت ــرام ــب ،ف ــإن اإلع ـ ــام ال ـع ـبــري تكفل

بـ ـتـ ـظـ ـهـ ـي ــر امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي.
صحيفة «معاريف» ذكــرت أمــس ،أن
االعـتـقــاد السائد فــي تــل أبيب يؤكد
أن املـفــاوضــات فــي حــال استئنافها،
ستصل إلــى حــائــط م ـســدود ،وقالت
إنه «ال حاجة إلى عبقرية ما ،لنفهم
أنــه ال احتمال لتحقيق اتـفــاق سالم
دائ ــم ب ــن ال ـجــان ـبــن ،فــالـحــد األدن ــى
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن ألب ـ ــو م ـ ـ ــازن أن يـقـبـلــه

بعيد عــن الحد األقـصــى الــذي يمكن
لنتنياهو أن يـعـطـيــه ...وع ـلــى ذلــك،
ليس بإمكان أحد أن يربع الزوايا».
وتـ ـح ــذر ال ـص ـح ـي ـفــة املـ ـس ــؤول ــن فــي
إســرائـيــل مــن تبعات الفشل املرتقب
ل ـل ـم ـحــادثــات .وتـشـيــر أي ـضــا إل ــى أن
م ــن املـ ـه ــم ال ـت ـح ـض ـيــر واالسـ ـتـ ـع ــداد
لآلتي ،أي ملرحلة االتهامات املتبادلة
بــإف ـشــال امل ـف ــاوض ــات ،و«ه ـ ــذه امل ــرة،

أكد كوربن أن
التصويت لتيريزا
ماي يعني
تصويتًا لتصعيد
الحرب في سوريا
(أ ف ب)

ل ـيــس بــإم ـكــان نـتـنـيــاهــو أن ي ـحــاول
خــداع تــرامــب ،مثلما خــدع (الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ال ـس ــاب ــق بـ ـ ـ ــاراك) أوب ــام ــا
ثـمــانــي س ـن ــوات ،ألن ــه سـيـجــد نفسه
مطليًا بالزفت والــريــش» ،في إشــارة
منها إلى إمكانية انتقام ترامب من
ن ـت ـن ـيــاهــو ،وت ـض ـي ــف« :لـ ــدى تــرامــب
الـجـنــون ،وال يمكننا أن ن ـعــرف» ما
سيعمد إليه.

املسألة .وذكر املوقع أنه قد يجري الكشف
ع ــن االس ـت ـث ـم ــار ،ف ــي وقـ ــت ق ــري ــب بـخــال
األس ـبــوع املـقـبــل ،ليتقاطع ه ــذا اإلع ــان مع
زيارة ترامب للمملكة.
َّ َ
مــع ذل ــك ،لفت «بـلــومـبــرغ» إلــى أنــه لــم ُيتخذ
قــرار نهائي بهذا الشأن ،في وقت أفــاد فيه
بـ ّ
ـأن إع ــان هــذا امل ـشــروع قــد يـتــأخــر .وأكــد
ّ
مـســؤول فــي البيت األبـيــض أن العمل على
ه ــذه ال ـخ ـطــط ال يـ ــزال قــائ ـمــا ،مــوض ـحــا ّأن
صـهــر تــرامــب ،ج ــارد كــوشـنـيــر ،لـعــب دورًا
أساسيًا في املحادثات.
(األخبار)

