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نضال حمادة

من سيعود للعصر الحجري إسرائيل أم لبنان 
إذا اندلعت الحرب؟

 *وما هي النغمة السائدة حاليا في أوساط محور المقاومة؟
عبد الباري عطوان

 لــم تُفاجئنــا التّصريحــات التــي أدلــى بهــا النائــب محمــد رعــد، رئيــس كتلــة “الوفــاء 
ــر لشــن حــرب علــى  للمُقاومــة” التابعــة لحــزب اهلل التــي قــال فيهــا إّن إســرائيل “تتحضّ
ــاء  ــالد” أثن ــاع عــن الب ــا والدف ــا ومُواجهته ــزًة لمُالقاته ــة ســتكون جاه ــان، وإّن المُقاوم لبن
ــام يلمــس أّن أجــواء  ــان هــذه األيّ ــر لبن حفــل تخريــج طــالب فــي الجنــوب اللبنانــي، فزائ
ــل وضــع  ــي ظِ ــع األســوأ ف الحــرب هــي الســائدة، وأّن مُعظــم األوســاط السياســيّة تتوّق
لبنانــيّ مشــحون بالتــأزّم علــى الصّعيديــن الداخلــيّ والخارجــيّ، وتخــوّف الكثيريــن مــن 
مشــاريع “فتنــة” أمريكيّــة إســرائيليّة عربيّــة لزعزعــة أمــن لبنــان واســتقراره، وإغراقــه فــي 

ــةٍ يعِــي الجميــع أخطارهــا. حــرٍب أهليّ
قيــادة “حــزب اهلل” كانــت تتجنّــب الحديــث عــن الحــرب، لعــدم “توتيــر” األجــواء 
الداخليّــة، وحتــى ال تُتّهــم بالعمــل علــى تخريــب الموســم الســياحيّ الصيفــيّ، واالقتصاد 
ــن، والســعوديين  ــال بوصــول الســيّاح الخليجيي ــدّد اآلم ــد تب ــي، ولكــن بع ــي بالتّال اللبنان

منهــم تحديــدًا، وتصاعُــد احتمــاالت الحــرب بيــن إيــران والواليــات المتحــدة فــي مِنطقــة 
الخليــج الفارســي بعــد حــرب الناقــالت، ودعــوة الرئيــس األمريكــيّ دونالــد ترامــب لتشــكيل 
تحالــفٍ بحــريّ تحــت ذريعــة تأميــن المالحــة فــي مضيــق هرمــز، تغيّــرت الصــورة، ويبــدو 
ــي  ــزب” الت ــي “الح ــميين ف ــؤولين الرس ــات المس ــن تصريح ــر” ع ــع الحظ ــرى “رف ــه ج أنّ

ــة الــرّد عليهــا بقــوّةٍ. تتنــاول التّحضيــرات اإلســرائيليّة للحــرب علــى لبنــان، وكيفيّ
التقيــت أثنــاء زيارتــي للبنــان األســبوع الماضــي بالعديــد مــن المســؤولين كان 
ــان  ــة القب ــل بيض ــذي يمّث ــي ال ــان اللبنان ــس البرلم ــري، رئي ــه ب ــيّد نبي ــم الس أبرزه
فــي السياســة اللبنانيّــة فــي نظــر الكثيريــن، والقاســم المُشــترك الــذي لمســته فــي 
آراء الجميــع، أّن لبنــان ال يخشــى الحــرب، ولكنّــه لــن يكــون البــادئ فيهــا، أمّــا إذا 
ــا  ــه الخُصــوص، مدعومً ــى وج ــة، و”حــزب اهلل” عل ــإّن محــور المُقاوم ــه ف ــت علي ُكتِب
ــرب  ــرة، لض ــةٍ مدمّ ــوّةٍ صاروخيّ ــرّد وبق ــى ال ــادرًا عل ــيكون ق ــي، س ــش اللبنان بالجي

أهــداف اســتراتيجيّة إســرائيليّة.
ــة،  ــث الجانبيّ ــا األحادي ــن ثناي ــا مــن بي ــذي يُمكــن اســتخالصه أيضً ــد ال التطــوّر الجدي
ــان “حــزب اهلل” وقِطــاع  ــة، أيّ فــي لبن ــي المِنطق وجــود “تفاهــم” بيــن حــركات المُقاومــة ف
ــراق “الحشــد الشــعبي”، واليمــن “أنصــار اهلل”، علــى االنخــراط  غــزّة )حمــاس والجهــاد(، والعِ
ــاد العســكري، ِبمــا فــي ذلــك ســالح  ــواع العت ــردّد فــي هــذه الحــرب، واســتخدام ُكل أن دون ت
الصواريــخ، ضِــد ُكل األهــداف الحيويّــة اإلســرائيليّة واألمريكيّــة، وخاصّــًة القواعــد العســكريّة.

حالــة الثقــة بالنفــس التــي يلمســها المــرء فــي مُعظــم األوســاط السياســيّة والشــعبيّة 
اللبنانيّــة تجّلــت فــي أمــوٍر عديــدةٍ إحداهــا الزيــارة التــي قــام بهــا الســيّد حســن نصــر اهلل 
إلــى مدينــة بعلبــك األســبوع الماضــي، وفــي ذروة مهرجانهــا الفنــي، لعيــادة الشــيخ محمــد 
يزبــك، رئيــس الهيئــة الشــرعيّة فــي حــزب اهلل، فــي دارتــه المُتواضعــة فــي المدينــة، 
لالطمئنــان علــى صحّتــه، ونشــر الزميــل حســن خليفــة مراســل قنــاة “المنــار” صــورًة لّلقــاء 

علــى حســابه الخــاص فــي “التويتــر” فــي خطــوةٍ متعمّــدَةٍ لتأكيــد هــذا اللقــاء.
الرّســالة واضحــة، وهــي أّن الســيّد نصــر اهلل يتحــرّك بحريّــة فــي لبنــان، ويــزور 
ســورية بيــن الحيــن واآلخــر للقــاء الرئيــس األســد، ومســؤولين ســوريين وإيرانييــن آخريــن، 
عــالوًة علــى قــادة فصائــل المُقاومــة الفِلســطينيّة الذيــن يتواجــدون فــي لبنــان، أو يقومــون 

بزيارتــه بيــن الحيــن واآلخــر.
ــد  ــت أتواج ــي كن ــك الت ــة بعلب ــي مدين ــوارئ ف ــراءات ط ــس أيّ إج ــم ألمِ شــخصيًّا ل
فيهــا فــي الوقــت نفســه الــذي كان يزورهــا الســيّد نصــر اهلل، بدعــوةٍ مــن رئيــس بلديّتهــا 
ــد  ــيء الوحي ــه حــول تطــوّرات األوضــاع فــي المِنطقــة، والشّ ــاء محاضــرة فيهــا برعايت إللق
الــذي لَفــت نظــري، بعــد أن علمــت بزيــارة الســيّد نصــر اهلل، أّن رئيــس البلديّــة فــؤاد بلــوق 
تغيّــب عــن حفــل عشــاء كان مُقــرّرًا بعــد المُحاضــرة، كمــا أّن الســيّد إبراهيــم الموســوي، 
أحــد كبــار المســؤولين فــي الحــزب كان موجــودًا أيضًــا واعتــذر عــن عــدم الحُضــور فجــأًة 

ربّمــا النشــغالهما بزيــارة الســيّد نصــر اهلل.
النّغمــة الســائدة حاليًّــا فــي لبنــان، وأوســاط المُقاومــة تحديــدًا، وعــد الســيّد نصــر اهلل 
بالصّــالة قريبًــا فــي المســجد األقصــى، واإليمــان الراســخ بــأّن هــذه النّبــوءة ســتتحّقق، وأن 
إســرائيل هــي التــي ســتعود إلــى العصــر الحجــري أو مــا يُشــبهه )لــم تُكــن موجــودًة أساسًــا 
ــخ  ــي التصــدّي لصواري ــلت ف ــة التــي فشِ ــا الحديديّ ــان، ألن قببه ــه(، وليــس لبن ــي زمان ف
المُقاومــة القادمــة مــن قِطــاع غــزّة لــن تنجــح فــي التصــدّي لمِئــات اآلالف مــن الصواريــخ 
القادمــة مــن لبنــان، والعِــراق، وســورية، وفِلســطين، واليمــن، وإيــران، بعــد أن باتــت هدًفــا 

مشــروعًا بانضمامهــا إلــى الحِلــف البحــري األمريكــي الجديــد فــي الخليــج الفارســي.
الســيّد رعــد كان معبّــرًا خيــر تعبيــر عــن المِــزاج العــام فــي مُعظــم لبنــان عندمــا قــال 
ــا  ــك.. إنّن ــى المِحَ ــه عل ــر كيان ــا لمصي ــه ووضعن ــلاًل لكيان ــع ش ــا أن يتوّق ــى عدوّن “إن عل
ــا  ــا درسً ــا ســنلّقن عدوّن ــرًا “أنّن ــا مُعتب ــا وموقعن ــا ودورن ال نمــزح مــع عــدو يتهــدّد وجودن
إضافيًّــا يهــدّد وجــوده واســتمراره أن فكــر فــي أيُ حــرب عدوانيّــة علــى وطننــا” ومُحــّذرًا 
“انتصرنــا فــي لبنــان وغــزة، والمُقاومــة لــم تعُــد مجــرّد حركــة شــعب فــي قطــر معيّــن، بــل 
أصبحــت محــورًا شــعبيًّا مُمتــدًّا امتــداد العــز والكرامــة فــي وطننــا العربــي واإلســالمي”.

نختــم بالقــول: إذا اردت أن تستنشــق هــواء المُقاومــة العليــل والشــافي ومكوّنــات 
الكرامــة وعــزّة النّفــس الغنــي فيهــا، فمــا عليــك إال شــد الرّحــال إلــى لبنــان هــذه األيّــام.. 
ــع  ــاذل والتّطبي ــرّاء التّخ ــن ج ــاب م ــة اكتئ ــي حال ــا أصابتن ــخصيًّا كّلم ــه ش ــا أفعل ــذا م وه

ــن. ــي المُهي ــي المجّان العرب

ســقطت الشــرعية المزعومــة التــي كانــت الســبب 
اإلماراتــي  الســعودي  للعــدوان  األســاس  والحجــة 
ــت  ــة وبالصم ــة القاضي ــة االماراتي ــن بالضرب ــى اليم عل
ــادات منظومــة هــادي  ــار غضــب قي ــذي أث الســعودي ال
وجماعتــه التابعــة للســعودية والتــي تعمــل بأوامرهــا 

ــذ ســت ســنوات. ــى اليمــن من ــدوان عل ــي الع ف
ربــه منصــور هــادي منــذ  لــم يظهــر عبــد 
ســقوط عــدن التــي جعلهــا اإلحتــالالن الســعودي 
واإلماراتــي عاصمــة مؤقتــة لــه ولنظامــه المهــزوم 
ــة  ــي حكوم ــواب ف ــس الن ــس مجل ــل رئي ــا جع م
اركان  يحملــه  الــذي  المســتور  يكشــف  هــادي 
حكومتــه ضــد التحالــف الســعودي وذلــك فــي 
ــع التواصــل  ــي موق ــه ف ــى صفحت ــه  عل ــدة ل تغري
اإلجتماعــي تويتــر: الــى قيــادة التحالــف اصبــح 
ــر  ــي اليمــن يثي حديثكــم عــن دعــم الشــرعية ف
الســخرية ويدعــو للضحــك والبــكاء فــي ان معــا. 
ــن  ــا م ــد ذبحتوه ــون وق ــرعية تتحدث ــن َاي ش ع
الوريــد الــى الوريــد لــم يفعــل الحوثــي بالشــرعيه 
مثلمــا فعلتــم بهــا ( مــن جهتــه إتهم وزيــر الداخلية 
فــي حكومــة هــادي احمــد الميســيري الســعودية 
وعبــد ربــه منصــور هــادي بالصمــت علــى مــا 
جــرى مــن احــداث فــي عــدن وقــال الميســري فــي 
مقطــع فيديــو مــن عــدن قبــل فــراره بطائــرة الــى 
ــن  ــارات اإلنتصــار المبي ــارك لإلم الســعودية  : نب
علينــا لكنهــا لــن تكــون المعركــة األخيــرة منتقــدا 
صمــت الســعودية أربعــة أيــام وحكومــة هــادي 

ــي. ــا اإلمارات ــل حليفه ــح مــن قب تذب
ــهير  ــعودي الش ــرد الس ــال المغ ــياق ق ــي الس ف
مجتهــد علــى صفحتــه بموقــع التواصــل اإلجتماعــي 

ــن ســلمان يســتخدم وســطاء  ــد ب ــر أن محم تويت
ــن بالتفاهــم  ــاع الحوثيي ــة إلقن ــل اليمني مــن القبائ

ــل: ويعــرض تســليمهم الشــمال بالكامــل مقاب
1ـ عدم التدخل في  الجنوب

2ـ غــض الطــرف عــن مشــروع  أنبــوب النفــط 
الــذي يمــر فــي منطقــة المهــرة

ويضيــف المغــرد الســعودي مجتهــد المعــروف 

بمصــادره الموثوقــة )الحوثيــون يرفضــون ويصــرون 
علــى تحريــر كامــل اليمــن مــع اعتــذار ســعودي 

ــارات(. ــات بعشــرات الملي ــي وتعويض إمارات

فــي نفــس الســياق تشــير معلومــات أن انصــار 
ــة المهــرة  ــرة فــي منطق ــوة كبي ــح لديهــم ق اهلل اصب
الســعوي  النفــط  انبــوب  مشــروع  تنفيــذ  لمنــع 
أن  اهلل  أنصــار  مــن  مقربــة  وتــرد مصــادر  هنــاك 
تعتقــد  وهــي  اليمنــي  الجنــوب  تريــد  اإلمــارات 
ان أنصــار اهلل يمكــن أن يقبلــوا بالعــروض حــول 
نفوذهــم  تحــت  شــمالي  الــى  اليمــن  تقســيم 

وجنوبــي منفصــل عــن باقــي اليمــن غيــر ان هــذا 
األمــر مرفــوض تمامــا خصوصــا انــه يتعلــق بوحــدة 
اليمــن الغيــر قابلــة للنقــاش لــدى قيــادة انصــار اهلل 
ولــدى الغالبيــة الســاحقة مــن الشــعب اليمنــي.

وتحــاول دولــة اإلمــارات فــرض أمــر واقــع فــي 
جزئــي  انســحاب  بــدء  عبــر  اليمنــي  الجنــوب 
عــدن  فــي  خصوصــا  ســيطرتها  مناطــق  مــن 
وتســليم هــذه المناطــق الــى مســلحي الحــزام 
ــل إتمــام  ــي قب ــي الجنوب ــار اإلنفصال ــي والتي األمن
إنســحابها مــن اليمــن وهــذا مــا يرفضــه انصــار 
ان  اإلماراتيــة  الخطــة  مالمــح  مــن  ويظهــر  اهلل 
ــاء  ــق بإنه ــى الشــق المتعل ــوا عل الســعوديين وافق
مــا يســمى حكومــة هــادي التــي شــكلت الغطــاء 
الســنوات  خــالل  اليمــن  علــى  للعــدوان  لهــم 
الخمــس الماضيــة وتشــكل عمليــة القضــاء علــى 
اإلنفصاليــة  القــوى  عبــر  الحكومــة  هــذه  وجــود 
اإلنســحاب  خطــة  محــاور  أحــد  الجنوبيــة 
اإلماراتــي الســعودي مــن اليمــن تاركيــن قــوات 
الحــزام األمنــي والقــوى اإلنفصاليــة الجنوبيــة فــي 
مواجهــة أنصــار اهلل والجميــع يعلــم أن هــؤالء لــن 
ــكرية  ــة عس ــة مواجه ــي أي ــود ف ــتطيعوا الصم يس
مــع انصــار اهلل والجيــش اليمنــي الذيــن أعلنــوا 
أكثــر مــن مــرة رفضهــم لخطــط انفصــال الجنــوب 
وخطــط األقاليــم الســتة وغيرهــا مــن الخطــط 
الســعودي  العــدوان  اطــراف  يطرحهــا  التــي 

اإلماراتــي.

ــار االتحــاد الســوفياتي ونهايــة عصــر  بعــد انهي
ــوفياتي  ــاد الس ــركا واالتح ــن: امي ــن الدوليي القطبي
فــي  ذريعــا  فشــال  اميــركا  فشــلت  الســابق، 
االضطــالع بــدور الزعامــة الدوليــة، بوصفهــا القطــب 
العالمــي االوحــد. ال بــل ان ســمعة اميــركا ونفوذهــا 
وقــت  اي  مــن  اكثــر  تدنيــا  الدولــي  السياســي 

مضــى، بســبب الحــروب الظالمــة واالضطرابــات 
التــي افتعلتهــا اميــركا فــي شــتى انحــاء العالــم.

ــا العســكرية  ــى قوته ــركا، مســتندة ال اال ان امي
واالقتصاديــة وخاصــة الــى الوضــع المميــز الــذي 
الدولــي  والبنكــي  المالــي  النظــام  فــي  تشــغله 
باعتبــار الــدوالر الورقــي البــدون تغطيــة ذهبيــة 
انــه العملــة الدوليــة االولــى لجميــع بلــدان العالــم، 
وللــدول الصديقــة وغيــر الصديقــة الميــركا علــى 
الــى هــذا  اميــركا، مســتندة  ان  نقــول  ـ  الســواء، 
ــاء  ــة رعن ــت سياس ــلم، وانتهج ــم تستس ــع ل الوض
تهــدف الــى فــرض زعامتهــا بالقــوة واالكــراه. وتجلى 
ذلــك بوضــوح فــي العالقــة االميركيــة االســتعالئية 
االتحــاد  التقليدييــن:  اصدقائهــا  مــع  واالذالليــة 
االوروبــي ودول حلــف الناتــو وكنــدا والمكســيك 

والــدول النفطيــة العربيــة الذليلــة اصــال.
ولكــن ابشــع مــا تجلــت به المشــهدية الســلبية 
االســتكبارية  المنهجيــة  سياســتها  هــو  الميــركا 
والعدائيــة ضــد القطبيــن العالمييــن العظيميــن: 
ــخ  ــط بالتاري ــة عــرض الحائ ــن، ضارب روســيا والصي
المجيــد والــدور الحضــاري الكبيــر لهذيــن البلديــن 

والشــعبين العظيميــن.
مجــيء  منــذ  اي  ـ  ســنة  عشــرين  فمنــذ 
بوتيــن الــى الســلطة وتمســكه باقامــة عالقــات 
متوازنــة مــع الغــرب ووقــف نهــب بــالده مــن قبــل 
غطــاء  تحــت  االجنبــي  االحتــكاري  الرأســمال 
»اقتصــاد الســوق« ـ بــدأت اميــركا تمــارس سياســة 
علــى  فعملــت   روســيا.  ضــد  شــديدة  عدائيــة 
توســيع حلــف الناتــو نحــو الشــرق لالقتــراب اكثــر 
مــن الحــدود الروســية الهــداف عســكرية عدوانيــة، 

ــخ المضــادة  ــة الصواري ــى نشــر منظوم ــت عل وعمل
ــدرات  ــل الق ــا الشــرقية لتعطي ــي اوروب ــخ ف للصواري
الدفاعيــة لروســيا، واخــذت تحــرض بلــدان االتحــاد 
االوروبــي النتهــاج سياســة معاديــة لروســيا، واثــارت 
الملونــة فــي كل مــن اوكرانيــا وجورجيــا  الثــورة 
وبيــن  البلديــن  هذيــن  بيــن  االزمــات  وافتعلــت 

روســيا. وحرضــت االنظمــة المواليــة للغــرب فــي 
ــروس العائشــين  دول البلطيــق ضــد المواطنيــن ال
الفضــل  لهــم  كان  والذيــن  البلــدان  تلــك  فــي 
ــالل  ــازي خ ــالل الن ــن االحت ــا م ــي تحريره االول ف
ــد  ــا بع ــادة بنائه ــي اع ــة وف ــة الثاني ــرب العالمي الح
الحــرب. وعملــت اميــركا بشــكل محمــوم علــى 
عرقلــة تســويق الغــاز الروســي فــي اوروبــا. كمــا 
ــاة السياســية  ــى طــرد روســيا مــن الحي ــت عل عمل
واالقتصاديــة والثقافيــة فــي اوروبــا وحصرهــا فــي 
اســيا. وطبقــت بشــكل متصاعــد فــرض العقوبــات 
االقتصاديــة الشــديدة ضــد روســيا لتدميــر االقتصــاد 
الروســي وتجويــع الشــعب الروســي بذرائــع واهيــة 

وكاذبــة ومفبركــة مثــل:
االســلحة  الســوري  النظــام  اســتخدام  ـ 
روســية. بتغطيــة  المدنييــن،  ضــد  الكيماويــة 
ـ مســرحية تســميم الجاســوس البريطانــي 

ســكريبال وابنتــه فــي بريطانيــا.
فــي  الروســي  التدخــل  اكذوبــة  وحتــى  ـ 
االنتخابــات الرئاســية االميركيــة التــي فــاز فيهــا 

.2016 ســنة  ترامــب 
واخيــرا ال آخــر: انســحبت اميــركا مــن اتفاقيــة 
ومتوســطة  قريبــة  الصواريــخ  انتــاج  وعــدم  الغــاء 
المــدى، وعــادت  النتــاج مثــل هــذه الصواريــخ التــي 

ــرب االمــن الروســي. ــدد عــن ق ته
اميــركا  اســتقبلت  فقــد  الصيــن  حيــال  امــا 
بعــداء شــديد البرنامــج الصينــي العالمــي العظيــم 
ــادف  ــد« واله ــق واح ــد ـ طري ــزام واح ــمى »ح المس
الــى خلــق مــدى عالمــي مفتــوح النتقــال الســلع 
حتــى  اليــه  انضمــت  والــذي  واالفــكار،  والنــاس 

ــا  ــي آســيا والشــرق االوســط واوروب ــة ف االن 60 دول
وافريقيــا، وعلــى رأســها روســيا.

ــة  ــن ســتار الحماي ــركا بوجــه الصي ورفعــت امي
ــلع  ــى الس ــة عل ــوما اضافي ــت رس ــة وفرض الجمركي
ــارات  ــات ملي ــغ مئ ــة تبل ــة المســتوردة بقيم الصيني
الــدوالرات. وشــنت ضدهــا الحــرب التجاريــة بصورة 
العقوبــات  تطبيــق  فــي  وشــرعت  مبــررة.  غيــر 
االقتصاديــة ضدهــا. وكل ذلــك بقصــد عرقلــة تقــدم 
فــي  مكانهــا  واخــذ  اميــركا  ازاحــة  نحــو  الصيــن 
مرتبــة اكبــر »اقتصــاد وطنــي« فــي العالــم. وتشــجع 
االنفصــال  اعــالن  علــى  تايــوان  جزيــرة  اميــركا 
ــا يعتبــر تحديــا  ــى دولــة مســتقلة مم ــول ال والتح
ــذه  ــة. وله ــا الوطني ــدا لوحدته ــن وتهدي ــرا للصي كبي
ــواع االســلحة  ــكل ان ــوان ب ــركا تاي ــزود امي ــة ت الغاي

وتحشــد حولهــا االســاطيل لحمايتهــا.  
الــى  والصيــن  دفــع ويدفــع روســيا  ذلــك  كل 
تســوية واســتبعاد اي اختــالف فيمــا بينهمــا، والــى 
ان  دون  الوثيــق  التحالــف  درجــة  الــى  التقــارب 

يوجــد الــى اليــوم حلــف رســمي يجمعهمــا.
ــقان  ــان وتنس ــن تتعاون واخــذت روســيا والصي
ــا  ــا واقتصادي المواقــف فيمــا بينهمــا، سياســيا ومالي
ــى التنســيق  وعســكريا. ونشــير بشــكل خــاص ال
البلديــن فــي االمــم  الكامــل فــي مواقــف  شــبه 

ــي. ــن الدول ــس االم ــي مجل ــدة وف المتح
ــي  ــن السياســة الروســية ف ــد دعمــت الصي وق
ســوريا واوكرانيــا. ومــن المرجــح ان تضطلــع الصيــن 
بــدور رئيســي فــي اعــادة اعمــار ســوريا بعــد نهايــة 

الحــرب.
ــى  ــط ال واصبحــت روســيا المصــدّر االول للنف
الصيــن اكثــر مــن الســعودية. كمــا ازداد اســتيراد 
الــدول  مــن  اكثــر  الروســي  الغــاز  مــن  الصيــن 

مجتمعــة. االوروبيــة 
وتطبــق الدولتــان معا السياســة الماليــة القائمة 
علــى التعامــل بالعمــالت الوطنيــة ونــزع الدولــرة او 
الغــاء التعامــل بالــدوالر dedolarization. وتزيــد 
ــل  ــن الذهــب، ب ــط م ــس فق ــا لي روســيا احتياطاته
نســبة  وارتفعــت  ايضــا.  الصينــي  اليــوان  ومــن 
االحتياطــي الروســي مــن اليــوان ســنة 2018 مــن 
3% الــى 14%، فيمــا انخفضــت نســبة االحتياطــي 
الروســي مــن الــدوالرات مــن 50% الــى 23%. وقــد 
ــي  ــي ف ــوان الصين ــم الي ــي العال ــة ف ــت 60 دول ادخل
احتياطاتهــا بالعمــالت االجنبيــة، وبينهــا المانيــا، 
للــدوالر  صفعــة  يمثــل  وهــذا  وايطاليــا.  فرنســا 

وللنظــام المالــي العالمــي الميــركا.
وقــد انضمــت روســيا الــى نظــام المدفوعــات 
البنكيــة الــذي انشــأته الصيــن بمعــزل عــن النظــام 
 Cross-border Interbank(  االميركــي ويســمى
Payment System(، وهــو يخــدم 900 بنــك خــارج 

الصيــن ويغطــي اراضــي 162 بلــدا ومنطقــة.
وفــي النطــاق العســكري مــن المعلــوم ان اميركا 

حشــدت بكثافــة اســاطيلها البحريــة فــي القطــاع 
االســيوي مــن المحيــط الهــادي، وفــي جميــع البحار 
الجويــة وقــوات  المحيطــة بالصيــن، واالســاطيل 
االنــزال الخاصــة البحريــة والجويــة فــي كل مــن 
اليابــان وتايــوان وكوريــا الجنوبيــة، مــن اجــل احــكام 
الطــوق تمامــا حــول الصيــن، بحــرا وبــرا وجــوا، 
اســتعدادا لتوجيــه ضربــة خاطفــة وكاســحة ضدهــا 

ــت المناســب. ــي الوق ف
ــدأت روســيا  وللوقــوف بوجــه هــذه المخاطــر ب
ــي  ــة مشــتركة ف ــاورات تدريبي ــن بإجــراء من والصي
بحــر الصيــن والمحيــط الهــادي والمحيــط المتجمد 
الحــدود  وعلــى  البلطيــق  بحــر  وفــي  الشــمالي 
المشــتركة بيــن البلديــن. وفــي الســنة الماضيــة 
جــرت فــي بحــر الصيــن منــاورات ضخمــة جــدا 
تحــت اســم »الشــرق ـ 2018« حضرهــا الرئيســان 
ــن،  ــكال البلدي ــاع ل ــرا الدف ــي ووزي الروســي والصين
وشــارك فيهــا مئــات أالف الجنــود والضبــاط الــروس 
والصينييــن، مــن جميــع االســلحة، ومئــات الســفن 
الحربيــة والغواصــات والطائــرات المقاتلــة والقاذفــات 
الســتراتيجية والطائــرات الراداريــة ـ التجسســية، 
والــوف  االبعــاد،  مــن جميــع  الصواريــخ  ووحــدات 

ــة االخــرى. القطــع الحربي
ونشــير هنــا الــى الحــدث البــارز التالــي، الــذي 
يكتســب اهميــة حاصــة فــي التاريــخ العســكري 
الجيوســتراتيجية  فــي  تداعياتــه  لــه  وســيكون 

العالميــة برمتهــا:
الثانيــة  العالميــة  الحــرب  نهايــة  منــذ 
القســم  فــي  تحتشــد  االميركيــة  واالســاطيل 
االســيوي مــن المحيــط الهــادي وتجــوب بحريــة 
ــة  ــاع البحــري الواســع وشــديد االهمي ــذا القط ه
ان  بــدون  برمتــه،  االقصــى  للشــرق  بالنســبة 
يشــاركها فيــه اي مشــارك او يزاحمهــا اي مزاحــم. 
وفــي 23 تمــوز/ يوليــو الماضــي ذهــل االميركيــون 
وهــم يشــاهدون اســرابا مكثفــة مــن الطيــران 
الحربــي الروســي والصينــي، وهــي تقــوم بدوريــة 
اســتطالع مشــتركة فــوق رؤوســهم فــي المحيــط 
الســتراتيحية  القاذفــات  فيهــا  بمــا  الهــادي، 
العمالقــة التــي تحمــل صواريــخ جــو ـ بحــر ومنهــا 
الصواريــخ المخصصــة البــادة حامــالت الطائــرات 
والغواصــات التــي تســير بالوقــود النــووي. ومنــذ 
ذلــك التاريــخ وهــذه الدوريــات الروســية ـ الصينيــة 
ان  يســتطيعون  ال  واالميركيــون  تتوقــف.  ال 
يفعلــوا شــيئا، وقــد ادركــوا ان اســاطيلهم فــي 
ولــم  العســكرية  قيمتهــا  فقــدت  القطــاع  هــذا 
تعــد اكثــر مــن توابيــت عائمــة للجنــود والضبــاط 
عائالتهــم  عــن  المســلوخين  االميركييــن 
كيلومتــر  االف  عشــرة  مــن  اكثــر  والمرســلين 
ــزؤام  ــدا عــن بيوتهــم والمهدديــن بالمــوت ال بعي
ــة  ــكارات الرأســمالية لالمبريالي ــن االحت ــا ع دفاع

االميركيــة واليهوديــة العالميــة.


