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العالم

تغير يبديه محمود عباس الذي يتعرض لضغوط
فلسطين ّ
إقليمية (سعودية ومصرية) وأخرى دولية من
أجل قبول الصيغة األميركية للتسوية .ال شيء نهائيًا بعد،
لكن خيار «حل الدولة الواحدة» حاضر مثل «حل الدولتين»،
تفضل «حماس» المراقبة من دون إبداء موقف في
فيما ّ
الوقت الراهن

«خطة ترامب»
شبه جاهزة ...وعباس
ال يمانع «دولة واحدة»
بينما تتحدث وسائل إعــام أميركية
عــن انتهاء الخطة التي ّ
أعدتها إدارة
ال ــرئـ ـي ــس دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب ل ـت ـســويــة
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،يـ ــواصـ ــل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون بـ ـب ــطء ت ـن ـف ـيــذ ب ـنــود
اتفاق املصالحة ،في وقت تترقب فيه
حركة «حماس» صرف أنصاف رواتب
ملــوظ ـفــي حـكــومـتـهــا ال ـســاب ـقــة الـشـهــر
املـ ـقـ ـب ــل ،وس ـ ــط ح ــدي ــث س ـي ــاس ــي عــن
رف ــض إســرائـيـلــي لـتـحــويــل أم ــوال من
السلطة إلى حساب هؤالء املوظفني.
وف ــي اح ـت ـف ــال شـعـبــي إح ـي ــاء لــذكــرى
الــرئ ـيــس الـفـلـسـطـيـنــي ال ــراح ــل يــاســر
ع ــرف ــات ،ف ــي غ ــزة أول م ــن أمـ ــس ،قــال
رئ ـيــس الـسـلـطــة ،مـحـمــود ع ـبــاس ،في
كلمة ،إنه ال بد للمصالحة من وجود
«سلطة واحدة ،وقانون واحد ،وسالح
شــرعــي واحـ ـ ــد ...إضــافــة إل ــى التمكني
الكامل للحكومة» ،مستدركًا« :ال دولة
في غزة وال دولة من دون غزة».
وأض ــاف عـبــاس أن ــه يعمل مــع تــرامــب
والـ ـ ـق ـ ــوى ال ــدولـ ـي ــة امل ـع ـن ـي ــة مـ ــن أج ــل
«التوصل إلــى اتفاق ســام» ،مشترطًا
أن ي ـ ـكـ ــون االت ـ ـف ـ ــاق «وفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـ ـق ـ ــرارات
ال ـشــرع ـيــة ال ــدول ـي ــة ،ومـ ـب ــادرة ال ـســام
العربية ،وحــل الــدولـتــن ،على أســاس
حدود  ،1967والقدس الشرقية عاصمة
ل ــدول ــة ف ـل ـس ـطــن» .ك ـمــا ق ــال ف ــي كلمة
أخ ــرى خــال افـتـتــاح «املــؤتـمــر الــدولــي
حول معاناة الطفل الفلسطيني» ،في

ال ـعــاص ـمــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،أمـ ــس ،بتنظيم
مــن جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة ،إن «دول ــة
فلسطني تمضي في بناء مؤسساتها
وفقًا لسيادة القانون ...لهذا انعكاساته
وآثاره اإليجابية الواسعة في تحسني
ً
ح ـيــاة األسـ ــرة واألطـ ـف ــال ،وصـ ــوال إلــى
إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة ذات
السيادة ،على حدود .»1967
في هذا السياق ،علمت «األخـبــار» من
م ـص ــادر فـلـسـطـيـنـيــة أن ع ـب ــاس أبـلــغ
املـ ـس ــؤول ــن فـ ــي ال ـس ـل ـط ــة أن صـ ــورة
ال ـت ـســويــة املـقـبـلــة ل ــن ت ـكــون ف ــي إط ــار
حـ ــل الـ ــدول ـ ـتـ ــن ،إنـ ـم ــا دولـ ـ ـ ــة واحـ ـ ــدة
مشتركة مــع اإلســرائـيـلـيــن ،لكن دون
أن تـعـلــن أن ـه ــا ي ـه ــودي ــة ،إن ـم ــا «دول ــة
دي ـمــوقــراط ـيــة» ،وأن األمـيــركـيــن بعد
تـخـلـيـهــم ع ــن دعـ ــم «حـ ــل ال ــدولـ ـت ــن»،
ي ـت ـج ـهــون إلـ ــى هـ ــذا الـ ـح ــل .ل ـك ــن ه ــذه
«الـ ــدولـ ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» امل ـش ـتــركــة
الـتــي ستحكم فيها السلطة املناطق
املعطاة لها وفــق اتفاق أوسلو ضمن
حكم ذاتي ،لن يمكنها السماح بعودة
الالجئني الفلسطينيني إليها.
كذلك ،أعلم أبو مازن من حوله أن حركة
«حـ ـم ــاس» ت ـع ـهــدت خـ ــال مـبــاحـثــات
ال ـقــاهــرة األخ ـي ــرة ب ــأال تـعـتــرض على
أي ت ـســويــة ت ـتــوصــل إل ـي ـهــا الـسـلـطــة،
وأال تنفذ عمليات إلحـبــاطـهــا مثلما
كانت الحال أيام اتفاق أوسلو (1993
ـ .)1995

وك ــان ــت صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»
األم ـيــرك ـيــة ق ــد قــالــت إن فــريــق تــرامــب
أق ــدم على وضــع خطة جــديــدة إلنهاء
الـ ـص ــراع الـفـلـسـطـيـنــي ـ ـ ـ اإلســرائ ـي ـلــي
ت ـت ـخ ـط ــى كـ ــل املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات األم ـي ــرك ـي ــة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة .ونـ ـقـ ـل ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة عــن
مسؤولني في البيت األبيض أنه بعد
 10أشـهــر مــن ال ــزي ــارات واالت ـص ــاالت،
ب ــدأ ف ــري ــق ال ـع ـمــل الـ ــذي كـلـفــه تــرامــب
مرحلة جديدة هي تحويل ما تمكنوا
م ــن م ـعــرف ـتــه إلـ ــى خـ ـط ــوات مـلـمــوســة
تمهد لـ«صفقة نهائية» تتطرق إلى

يسير تطبيق بنود
المصالحة ببطء في
انتظار مصير رواتب
الشهر المقبل

نقاط الخالف القائمة كوضع القدس
واملستوطنات في الضفة املحتلة.
لـ ـك ــن «ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــايـ ـم ــز» قـ ــالـ ــت إن
الخبراء يتوقعون أن يبقى سيناريو
«ح ــل ال ــدول ـت ــن» قــائ ـمــا ،وخ ــاص ــة أن
املبعوث األميركي للسالم في الشرق
األوس ــط ،جيسون غرينبالت ،قــال إن
واشنطن ال تنوي فرض خطتها على
األط ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة وال وض ــع «ج ــدول
زمني مصطنع» ،علمًا بــأن مسؤولني
آخرين قالوا إن هذه الصيغة لن ترى
النور قبل بداية العام املقبل.

تقرير

ترامب يدافع عن صدق بوتين...
ّثم عن االستخبارات األميركية
ال تلبث التصريحات
المتبادلة بين «الوكاالت
االستخبارية» ودونالد
حدتها،
ترامب أن تهدأ ّ
حتى يطلق األخير
تغير
تغريدات جديدة ّ
مجرى األمور ،وتشعل
حربًا كالمية جديدة
بينه وبين المسؤولين
االستخباريين في بالده

أكـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دونـ ــالـ ــد
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،دعـ ـ ـم ـ ــه ل ـ ــوك ـ ــاالت
االس ـت ـخ ـبــارات املــركــزيـ ّـة األمـيــركـيــة،
الـ ـت ــي ت ـش ـت ـبــه فـ ــي تـ ــدخـ ــل مــوس ـكــو
ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة فــي
بـ ـ ــاده عـ ــام  ،2016ل ـك ـنــه أشـ ـ ــار فــي
الــوقــت ذات ــه إلــى صــدق نـفــي نظيره
الروسي فالديمير بوتني لذلك .وردًا
ع ـلــى س ـ ــؤال حـ ــول ن ـفــي ب ــوت ــن ألي
ت ــدخ ــل ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
األخيرة ،قال ترامب أمام صحافيني
ف ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوي« :أث ـ ـ ـ ـ ــق بـ ــوكـ ــاالت ـ ـنـ ــا
االس ـت ـخ ـب ــاري ــة» .وأضـ ـ ــاف« :أع ـت ـقــد
ب ــأن لــديــه ش ـعــورًا بــأنــه أو ب ــاده لم
يتدخال في االنتخابات ،أمــا في ما
يـتـعـلــق ب ـمــا إذا ك ـنــت أص ــدق ــه أو ال
فأنا مع وكاالتنا .أنا أثق بوكاالتنا
االستخبارية» .وحرص ترامب ،أول
من أمــس ،على تسليط الضوء على
نفي بوتني االتهامات املوجهة إلى
روس ـيــا بــالـتــدخــل فــي االنـتـخــابــات.
وإث ــر ل ـقــاء بـيـنـهـمــا ،ب ــدا كــأنــه يــريــد

ً
اإليحاء بأنه يعتقد فعال بأن بوتني
صادق.
لـكــن ق ــادة االسـتـخـبــارات األميركية
ك ــان ــوا ق ــد أب ـل ـغ ــوا ال ـك ــون ـغ ــرس بــأن
روس ـي ــا ح ــاول ــت ،بــال ـف ـعــل ،الـتــأثـيــر
فـ ـ ــي حـ ـمـ ـل ــة ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ملصلحة تــرامــب ،وهــو مــوقــف كــرره
الـسـبــت مــديــر وكــالــة االسـتـخـبــارات
املركزية (سي آي ايه) مايك بومبيو.
وب ـعــدمــا اب ـت ـعــد ت ــرام ــب نـسـبـيــا عن
شـ ـبـ ـك ــات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
م ـنــذ ب ــدء جــول ـتــه اآلس ـي ــوي ــة ،أرس ــل
س ـل ـس ـل ــة م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـغـ ــريـ ــدات ص ـب ــاح
أم ـ ـ ـ ــس ،قـ ـب ــل مـ ــؤت ـ ـمـ ــره ال ـص ـح ــاف ــي
املشترك مع نظيره الفيتنامي تران
داي ك ــوان ــغ ت ـن ــاول ــت أه ـ ــم امل ـل ـفــات
ف ــي األيـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة .وكـ ـت ــب« :مـتــى
سيدرك كل الحاقدين واألغبياء أن
العالقة الجيدة مع روسيا هي أمر
ج ـيــد ول ـيــس س ـي ـئــا» ،مـضـيـفــا أنـهــم
«يمارسون دائمًا أالعيب سياسية ـ
أمر سيئ لبلدنا».
وأث ـ ـ ـ ـ ــارت املـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ب ـ ــن ت ــرام ــب
وبــوتــن ،تكهنات كثيرة على مدى
يومني في مدينة دانانغ الساحلية،
حيث كانا يشاركان في قمة منتدى
دول آسيا واملحيط الهادئ (أبيك).
وب ـعــد لـقــائــه بــوتــن ،أول مــن أمــس،
قــال تــرامــب ردًا على صحافي ذكــره
بــأن  17وكالة استخبارات أميركية

صرح برينان بأن ترامب
ّ
«يجب أن يخجل» من
مهاجمته االستخبارات

أش ـ ـ ـ ــارت ،فـ ــي كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي ،ال ــى
وجود تدخل روسي في االنتخابات
«يـ ـق ــول ــون  17وكـ ــالـ ــة .إنـ ـه ــا ثـ ــاث،
واحدة منها برينان واألخرى فالن.
إن ـه ــم م ـب ــاع ــون» .وأض ـ ــاف الــرئـيــس
األميركي أن «هناك (املدير السابق
لـ ــوكـ ــالـ ــة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات امل ــرك ــزي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ج ـ ــون) ب ــري ـن ــان وه ـن ــاك
(رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
الــوط ـن ـيــة ال ـســابــق ج ـي ـمــس) كــابــر،
وهـ ـن ــاك (م ــدي ــر م ـك ـتــب الـتـحـقـيـقــات
الـفــدرالــي السابق جيمس) كومي».
ورأى أن «ك ــوم ــي أث ـب ــت أنـ ــه ك ــاذب
ونظم التسريبات» .وردًا على هذه
التصريحات ،صـ ّـرح برينان ،أمس،
ب ــأن ت ــرام ــب «ي ـجــب أن يـخـجــل» من
م ـه ــاج ـم ـت ــه االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات .وقـ ــال
لـشـبـكــة «س ــي ان ان» ،ف ــي بــرنــامــج

ظـ ـه ــر فـ ـي ــه مـ ــع كـ ــابـ ــر« :ن ـ ـظ ـ ـرًا إل ــى
مصدر االنتقادات ،أعتبر هذا النقد
وسام شرف».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أشـ ـ ـ ـ ــاد تـ ــرامـ ــب
ب ــالـ ـتـ ـق ــدم الـ ـ ـ ــذي ت ـح ـق ــق ف ـ ــي امل ـل ــف
الكوري الشمالي .وقال إن «الرئيس
ال ـص ـي ـنــي ش ــي ج ــن ب ـي ـنــغ قـ ــال إنــه
س ـي ـش ــدد ال ـع ـق ــوب ــات ع ـل ــى (ك ــوري ــا
الشمالية)» ،وذلك في تغريدة أخرى
من فيتنام ،املحطة ما قبل األخيرة
وصل ترامب أمس إلى الفيليبين وهي المحطة
األخيرة في جولته اآلسيوية (أ ف ب)

