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الحدث

السنوار إلى القاهرة ...ومرحلة اختبار للتفاهمات
زيارة مرتقبة لوفد حمساوي يرأسه
هذه المرة يحيى السنوار إلى القاهرة،
من أجل تثبيت التفاهمات األخيرة التي
سبقت وأعقبت «مسيرات العودة»،
وذلك بالتزامن مع حراك قطري وأممي
لحلحلة أزمة الموظفين
غزة ــ هاني إبراهيم
مــن امل ـقــرر أن يتجه وف ــد مــن «حــركــة
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة» (حـ ـ ـم ـ ــاس)
إل ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة املـ ـص ــري ــة الـ ـق ــاه ــرة،
ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس ال ـح ــرك ــة ف ــي قـطــاع
غـ ـ ـ ــزة ،ي ـح ـي ــى ال ـ ـس ـ ـنـ ــوار ،وذلـ ـ ـ ــك فــي
غضون األسبوعني املقبلني ،من أجل
ال ـت ـبــاحــث ف ــي م ـس ـت ـجــدات األوضـ ــاع
ً
فــي الـقـطــاع ،إك ـمــاال للتفاهمات بني
ال ـح ــرك ــة و«االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـعــامــة»
امل ـصــريــة جـ ــراء «م ـس ـيــرات ال ـع ــودة».
وهذه هي الزيارة األولى للسنوار إلى
مـصــر عـقــب ل ـق ــاءات املـصــالـحــة التي

قررت السلطات المصرية
فتح معبر رفح طوال
شهر رمضان
عقدت في تشرين الثاني املاضي ،إذ
سافر أكثر من وفد حركي ،لكن كانت
ب ــرئ ــاس ــة إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة م ــن دون
مشاركة السنوار.
مصادر مطلعة على أجواء املحادثات
الـ ـج ــاري ــة ك ـش ـف ــت عـ ــن «اج ـت ـم ــاع ــات
مـ ـكـ ـثـ ـف ــة» ُع ـ ـ ـقـ ـ ــدت خـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـب ـ ــوع
املاضي و«أثارت فزع رئيس السلطة
محمود عـبــاس» ال ــذي بــدأ بالتحرك
إلج ـهــاض نـتــائــج امل ـحــادثــات .لكنها
تشرح أن السنوار «يتجه لبحث رزمة
تـقــديـمــات لـكـنـهــا ل ــم تــرتــق بـعــد إلــى
مستوى العرض املتكامل؛ هي أفكار
جــادة تحمل فــي طياتها تحسينات

م ـه ـم ــة عـ ـل ــى الـ ـج ــانـ ـب ــن اإلنـ ـس ــان ــي
واالقتصادي مع االتجاه إلــى إجبار
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـسـ ـلـ ـط ــة مـ ـحـ ـم ــود ع ـب ــاس
عـلــى تشكيل حـكــومــة وح ــدة وطنية
تتولى املهام املناط بها وفي مقدمها
ح ــل أزمـ ــة املــوظ ـفــن ،عـلــى أن يسبق
ذل ــك إع ــان الـسـلـطــة رف ــع إجــراءات ـهــا
العقابية عن غزة».
خـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ك ــان ــت
م ـح ــاوالت الـتـهــدئــة تسير عـبــر أربــع
جـ ـه ــات ،م ـصــريــة وق ـط ــري ــة وأم ـم ـيــة،
إض ــاف ــة الـ ــى اتـ ـص ــاالت م ـب ــاش ــرة مع
الـقــاهــرة يــرعــاهــا املـبـعــوث األمـيــركــي
لـ«عملية السالم» في املنطقة جيسون
غرينبالت .لكن ،وفــق امل ـصــادر ،هذه
ه ــي املـ ــرة األول ـ ــى ال ـتــي ت ـت ـقــدم فيها
مـ ـص ــر بـ ـخـ ـط ــوات ع ـم ـل ـي ــة لـتـحـســن
ملفات عدة متعلقة بغزة منها معبر
رف ـ ــح ،ك ـمــا وع ـ ــدت ب ـت ـقــديــم م ـفــاجــأة
ً
أخـ ــرى ف ـضــا ع ــن «تـحـسـيـنــات على
صـعـيــد ع ـبــور ال ـت ـجــارة واألف ـ ــراد من
خالل رفــح» .كذلك ،ستسمح القاهرة
بالتحرك في اتجاه
لشركات مصرية ْ
الـتـبــادل الـتـجــاري ،إذ أعـطــت الضوء
األخضر لغرف التجارة لوضع خطة
لتعزيز التعاون مع غزة.
أم ـ ـ ــا الـ ـحـ ـلـ ـق ــة األعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد ،وه ـ ـ ــي أزم ـ ــة
املوظفني ،فيبدو أن للدوحة الحصة
الكبرى في حلها ،إذ تتحدث املصادر
عن «تحركات قطرية من أجــل تأمني
رواتب ملوظفي غزة ،بعد تذرع محمود
عباس بالعجز عن تغطيتها» .ومن
املقرر أن يزور السفير القطري محمد
العمادي غزة قريبًا لبحث هذا امللف.
تشرح املـصــادر نفسها أن «مستوى
ال ـع ــروض امل ـقــدمــة يـتـخـطــى الـجــانــب
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــرة ،بـ ــل تـتـعـلــق
بـتـحـسـيـنــات ج ــوه ــري ــة ،إذ ستعمل
قـطــر عـلــى دع ــم مـشــروعــات لتحسني
ال ـك ـهــربــاء واملـ ـي ــاه وأم ـ ــور أخـ ــرى قد
يـعـلــن عـنـهــا ال ـع ـمــادي قــري ـبــا» ،فيما
أشير إلــى أن غرينبالت اجتمع قبل
يومني مع وزيــر الخارجية القطري،
م ـح ـمــد ب ــن ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ،بـحـضــور
العمادي ،في الــدوحــة ،وذلــك للبحث
في الشأن نفسه.

هذه المرة األولى التي تبادر فيها مصر إلى إجراءات سريعة وواضحة (أ ف ب)
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،أدى  120أل ــف
ٍّ
مصل صالة الجمعة األولى من شهر
رم ـضــان ف ــي مــديـنــة ال ـق ــدس املحتلة
ب ـعــدمــا اس ـت ـطــاعــوا تـخـطــي حــواجــز
االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي واإلج ـ ـ ــراءات
امل ـش ــددة ال ـتــي فــرضـهــا عـلــى املــديـنــة
وم ـح ـيــط ب ـلــدت ـهــا ال ـقــدي ـمــة وإغ ــاق ــه

شوارع وأحياء مختلفة.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة ،ف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ــد آالف
الفلسطينيني للمشاركة في «جمعة
ال ــوف ــاء ل ـل ـش ـهــداء والـ ـج ــرح ــى» ،عبر
مـ ـسـ ـي ــرات حـ ـ ــدوديـ ـ ــة ،أصـ ـي ــب فـيـهــا
نحو  12مــواطـنــا .وش ــارك إسماعيل
هنية في غزة ونائب قائد «حماس»

فــي القطاع ،خليل الحية ،فــي إحــدى
املـ ـسـ ـي ــرات فـ ــي م ـن ـط ـقــة م ـل ـك ــة ش ــرق
مدينة غــزة .ومــن هناك قــال هنية إن
«دماءنا الزكية عرقلت إعــان صفقة
(الــرئـيــس دون ــال ــد) تــرامــب الـتــي كــان
يريدها يوم نقل السفارة ...نتألم أمام
اغ ـت ـص ــاب فـلـسـطــن ون ـق ــل ال ـس ـفــارة

والـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــت امل ـ ـط ـ ـبـ ــق الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـح ـيــط
باملنطقة والتآمر الدولي».
وأض ــاف هـنـيــة« :م ــن إن ـج ــازات دمــاء
الـشـهــداء أنـنــا نشهد خ ـطــوات جــادة
وبـ ــدايـ ــة حـقـيـقـيــة ل ــرف ــع الـ ـحـ ـص ــار...
ال يـمـكــن أن ن ــدخ ــل ف ــي أي صـفـقــات
تتعلق بمسيرة العودة ولن تتوقف
(امل ـس ـيــرات) إال بــرفــع الـحـصــار كليًا؛
مــا عدنا نركن إلــى الحلول الجزئية
والوفود» .كما قال إن «مصر لم تنقل
لنا مطلقًا رسائل تهديد إسرائيلية
وأج ــريـ ـن ــا مـ ــع املـ ـس ــؤول ــن (هـ ـن ــاك)
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات م ـع ـم ـق ــة ح ـ ـ ــول ال ــوض ــع
ال ـعــام والـحـصــار ومـسـيــرات الـعــودة
والـ ــوحـ ــدة .ال ي ــوج ــد أي ح ــدي ــث عن
صـفـقــة ب ــن ح ـمــاس وأي ط ــرف آخــر
بعيدًا من بقية الفصائل .مصر طلبت
منا أال تتدحرج مسيرة الـعــودة إلى
مواجهة مسلحة ،وهذا أيضًا موقف
حماس وبقية الفصائل».
في شأن متصل ،قال الرئيس املصري،
عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،ف ــي تـغــريــدة
عـ ـل ــى «ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر» ،أمـ ـ ـ ــس« ،أصـ ـ ـ ــدرت
توجيهاتي لألجهزة املعنية باتخاذ
م ــا ي ـلــزم الس ـت ـمــرار فـتــح مـعـبــر رفــح
ال ـب ــري طـ ــوال شـهــر رم ـض ــان امل ـبــارك
وذل ــك ضـمــانــا لتخفيف األع ـب ــاء عن
األشقاء في قطاع غــزة» .وبالتزامن،
واف ــق «مجلس حـقــوق اإلن ـســان» في
األمم املتحدة أمس ،على إنشاء لجنة
تحقيق دولـيــة فــي مـجــزرة االحـتــال
ف ــي غ ــزة ي ــوم االث ـن ــن امل ــاض ــي الـتــي
استهدفت املتظاهرين السلميني ،ما
أسفر عن استشهاد  62وإصابة أكثر
مــن  2500آخــريــن ب ـجــروح مختلفة.
وجـ ــرى تـمــريــر ه ــذا ال ـق ــرار بـمــوافـقــة
 29دولــة وامتناع  14عــن التصويت
(الكتلة األوروبية بجانب بريطانيا)
ورفض دولتني هما الواليات املتحدة
وأستراليا.
إل ــى ذل ــك ،وصـلــت قــافـلــة مستلزمات
طبية من األردن إلى غزة عبر حاجز
«ب ـيــت حــانــون ـ ـ إي ــري ــز» ،كـمــا تشمل
الـقــافـلــة نـقــل  11مـصــابــا مــن جرحى
الـ ـقـ ـط ــاع ل ـل ـع ــاج فـ ــي م ـس ـت ـش ـف ـيــات
اململكة.

تركيا في «القمة اإلسالمية» :ال يمكن الوثوق بمستقبل مكة!
لم تخرج القمة اإلسالمية التي
عقدت في اسطنبول بأكثر مما خرج
به االجتماع الوزاري العربي :كالم كثير
حول جرائم إسرائيل ،وتعهد باللجوء
إلى األمم المتحدة .على أن العالمة
الفارقة في هذه القمة تمظهرت في
مستوى أعلى من التلميحات التركية ضد
السعودية ،بما يعزز الطابع االستعراضي
التنافسي لتحركات أنقرة
ّ
ّ
ع ـل ــى رغـ ــم أن الـ ـق ــدس وغ ـ ـ ــزة شــكـلـتــا
امل ـ ـحـ ــور ال ــرئـ ـي ــس ل ـل ـخ ـط ــاب ال ـت ــرك ــي
ال ــذي راف ــق ان ـع ـقــاد الـقـمــة اإلســامـيــة
الثانية من نوعها في غضون خمسة
أشهر في اسطنبول ،إال أن السعودية
ب ــدا ح ـضــورهــا واض ـح ــا ف ــي خلفيات
ذل ــك ال ـخ ـطــاب ،ال ــذي تـعـ ّـمــد أصـحــابــه
توجيه رســائــل مبطنة إلــى الــريــاض،
ـاه ـضــة
مـس ـت ـفـيــديــن م ــن األجـ ـ ــواء امل ـنـ ِ
لخطوات اململكة «التطبيعية» ،والتي
ّ
َ
ع ـ ــزز ال ـح ــدي ــث عـنـهــا رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتانياهو ،بقوله
م ـســاء الـخـمـيــس إن «ه ـن ــاك ت ـطــورات
إيـجــابـيــة مــع ال ـعــرب ال يعرفها ال ــرأي
ال ـعــام» .وفــي وقــت كــان اإلسرائيليون
يـ ـ ـش ـ ـ ّـددون عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة اسـ ـتـ ـم ــرار
العالقات مع أنقرة بمعزل عن التوتر
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املستجد بــن الجانبني ،كــان الرئيس
رجــب طيب أردوغ ــان ،يكيل الهجمات
ً
ال ـك ــام ـي ــة ع ـل ــى تـ ــل أب ـ ـيـ ــب ،م ـس ـتـ ِـغــا
تـ ـط ــورات األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري إلظ ـهــار
عدم أهلية السعودية لـ«قيادة العالم
اإلسالمي».
وفــي كلمته الـتــي ألـقــاهــا ،أم ــس ،أمــام
حشد من أنصاره في اسطنبول ،قبيل
ان ـط ــاق ف ـعــال ـيــات ال ـق ـمــة اإلســام ـيــة،
قــال إن «الـقــدس ليست مجرد مدينة،
بـ ــل رم ـ ــز وامـ ـتـ ـح ــان وقـ ـبـ ـل ــة ،ف ـ ــإذا لــم
نـسـتـطــع ح ـمــايــة قـبـلـتـنــا األولـ ـ ــى فال
يـم ـك ـن ـنــا ال ـن ـظ ــر ب ـث ـقــة إلـ ــى مـسـتـقـبــل
ق ـب ـل ـت ـنــا األخـ ـ ـي ـ ــرة ،مـ ـك ــة» ،ف ــي ات ـه ــام
م ـض ـم ــر ل ـل ـس ـع ــودي ــة ب ــال ـت ـخ ـل ــي عــن
ٌ
اتهام الح أيضًا في
حماية املقدسات.
حديثه عن أن «املسلمني بقدر ما هم
أش ــداء عـلــى بعضهم فــي صراعاتهم
الداخلية ،فإنهم ال يتحلون بالشجاعة
أم ــام خـصــومـهــم»ُ ،مـلـ ِـمـحــا بــذلــك إلــى
م ــا تـ ــراه أن ـق ــرة «ح ـص ــارًا غـيــر ع ــادل»
مـ ـف ــروض ــا ع ـل ــى ح ـل ـي ـف ـت ـهــا الـ ــدوحـ ــة.
وف ـ ــي االت ـ ـج ـ ــاه نـ ـفـ ـس ــه ،أس ـ ــف وزي ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ،مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو،
أثـ ـن ــاء اف ـت ـتــاحــه االج ـت ـم ــاع ال ـ ــوزاري
ال ــذي سـبــق الـقـمــة لـكــون «بـعــض دول
مـنـظـمــة ال ـت ـعــاون اإلس ــام ــي ال تــدعــم
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة» ،فـيـمــا شــدد
رئيس ال ــوزراء ،بن علي يلدريم ،على
أن «فـلـسـطــن قـضـيــة تــرك ـيــا وقـضـيــة
ش ـع ـب ـنــا» ،ب ـعــدمــا أل ـ ّـح ــت ال ـس ـعــوديــة
أخيرًا على أن «القضية الفلسطينية

هي قضية اململكة األولى».
«عالية النبرة»
هــذه املــواقــف التركية ّ
إزاء السعودية التي تمثلت في القمة
بــوزيــر خارجيتها عــادل الجبير (في
حــن اكتفت اإلمـ ــارات بــإرســال وزيــرة
الدولة فيها ميثاء سالم الشامسي)،
ٌ
تصعيد خطابي إضافي ضد
رافقها
إسرائيل ،التي أسبغ عليها أردوغــان
صـ ـف ــات «قـ ـط ــع ال ـ ـطـ ــرق وال ــوح ـش ـي ــة
وإره ـ ــاب ال ــدول ــة» ،فـيـمــا ص ـ ّـب عليها
رئـيــس وزرائ ــه «الـلـعـنــة ب ـشــدة» .لكن،
فــي الــوقــت نـفـســه ،ولـلـمـفــارقــة ،كانت
إحصاءات صادرة عن صندوق النقد
الدولي تظهر أن إسرائيل كانت عاشر

أك ـبــر س ــوق ل ـل ـص ــادرات الـتــركـيــة عــام
 ،2017حيث اشترت سلعًا بحوالى 3.4
مليار دوالر تقريبًا .إحصاءات تظهر
حجم العالقات االقتصادية «املمتازة»
بني الجانبني على حد توصيف وزير
املالية اإلسرائيلي ،موشي كاخلون،
الــذي أجــاب أمس على ســؤال لـ«إذاعة
إسرائيل» حول ما إذا كان ينبغي لتل
أبـيــب قـطــع عــاقــاتـهــا بــأنـقــرة بالقول
إن «هـ ــذه ال ـعــاقــات ش ــدي ــدة األهـمـيــة
للجانبني».
مــن ه ـنــا ،يـتـضــح أك ـثــر فــأكـثــر الـطــابــع
االستعراضي والتنافسي للقمة التي
دعــا إليها أردوغـ ــان ،والـتــي لــم تخرج

أردوغان :إذا لم نستطع حماية قبلتنا األولى فال
يمكننا النظر بثقة إلى مستقبل قبلتنا األخيرة (أ ف ب)

 على املـسـتــوى العملي  -بأكثر مماخ ــرج ب ــه االج ـت ـمــاع الـ ـ ــوزاري الـعــربــي
الذي عقد أول من أمس في القاهرة .إذ،
وبعدما أعلن «العرب» نيتهم التوجه
إلى مجلس األمن لطلب تشكيل لجنة
تحقيق فــي أح ــداث غ ــزة ،ومــن ثــم إلى
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم امل ـت ـحــدة في
ُ
حـ ــال اس ــت ـع ـم ــل «ال ـف ـي ـت ــو» األم ـي ــرك ــي
داخ ــل املـجـلــس ،أعـلــن أردوغ ـ ــان عزمه
ً
ع ـلــى ال ـخ ـطــوة عـيـنـهــا ،ق ــائ ــا إن «كــل
خ ـ ـطـ ــوة ت ـ ـجـ ــري إلح ـ ـقـ ــاق ال ـ ـعـ ــدل فــي
مجلس األمــن َ
تقابل بفيتو أميركي»،
م ـض ـي ـفــا(« :أن ـ ـنـ ــا) س ـن ـح ـيــل الـقـضـيــة
م ـج ــددًا إل ــى الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم
املـتـحــدة ،وسنحصل على دعــم الــدول
اإلسالمية وأصحاب الضمائر» .وهو
ّ
ما يذكر بما جرى أواخر شهر كانون
األول /ديسمبر املاضي ،عندما وافقت
الجمعية الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة على
مـشــروع قــرار كانت تقدمت بــه تركيا،
يرفض أي تغيير في الوضع القانوني
ملــدي ـنــة ال ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة ،م ــن دون أن
يـ ــردع ذل ــك إدارة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي،
دونالد ترامب ،عن القيام بنقل سفارة
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي إس ــرائ ـي ــل إلــى
القدس.
الـسـيـنــاريــو نفسه يـبــدو أن ــه سيتكرر
ال ـ ـيـ ــوم مـ ــع تـ ـق ــدم الـ ـك ــوي ــت ب ـم ـش ــروع
ق ــرار إل ــى مـجـلــس األمـ ــنُ ،ي ـف ـتــرض أن
يناقشه األخ ـيــر االث ـنــن املـقـبــل ،يدين
استخدام إسرائيل القوة ضد املدنيني
الفلسطينيني ،ويدعو إلى نشر «بعثة

ترامب لن يكتفي بـ«تمزيق االتفاق»:
مشروع «تحالف دولي» ضد إيران
أكدت واشنطن أن
انسحابها من االتفاق النووي
كان فاتحة لمشروع أكبر،
عنوانه :مواجهة إيران.
مواجهة باتت أولوية تصبغ
المرحلةّ ،
حد إعالن إدارة دونالد
ترامب عن إنشاء تحالف دولي
ضد طهران ،فيما تقف أوروبا
عاجزة عن تحييد مصالحها
وفقًا لرغبتها
ال شـ ــيء ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة يثبت
أن ال ــرئـ ـي ــس دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب يـكـتـفــي
بــاالن ـس ـحــاب م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي مع
إي ــران .االنـسـحــاب ،وتفعيل العقوبات،
وإضـ ــافـ ــة عـ ـق ــوب ــات جـ ــديـ ــدة ،خ ـط ــوات
ّ
تمهد ملا هو آت .ال تزال سياسة اإلدارة
ّ
الـحــالـيــة ،حتى ال ـيــوم ،تــركــز على مبدأ
تجفيف ال ـق ــدرات االقـتـصــاديــة إلي ــران،
وض ــرب ح ـصــار عـلــى ط ـهــران يجبرها
ع ـلــى ت ـعــديــل س ـيــاســات ـهــا ال ـخــارج ـيــة.
وحـتــى تحقيق ال ـت ـنــازل اإلي ـ ّـران ــي أمــام
املـ ـط ــال ــب األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال يـ ــوفـ ــر فــريــق
ترامب وسيلة ضغط على الجمهورية
اإلسالمية.
ه ــذا امل ـســار األمـيــركــي التصعيدي بلغ
أمـ ــس ذروتـ ـ ــه م ــع اإلعـ ـ ــان ع ــن تشكيل
«ت ـح ــال ــف دولـ ـ ــي» مل ـجــاب ـهــة «ن ـشــاطــات
طهران املزعزعة لالستقرار» ،في تأكيد
على أن العقوبات االقـتـصــاديــة مقدمة
للتحشيد ضد نظام طهران «املتمرد».
وال ـجــديــر ذك ــره أن ط ــرح ف ـكــرة تشكيل
ُ
الـ ـتـ ـح ــال ــف ت ـ ـعـ ـ ّـد ب ـ ــاك ـ ــورة عـ ـم ــل وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي ال ـج ــدي ــد ،مــايــك
ّ
بومبيو ،وأول م ـبــادرة لــه منذ تسلمه
ّ
تتعمد
منصبه خلفًا لريكس تيلرسون.
واشنطن إشـعــار طـهــران بــأن «الـحــرب»
عليها تأخذ منحى تصاعديًا متدرجًا،
عـبــر اإلعـ ــان ب ـصــورة شـبــه يــومـيــة عن

عقوبات جديدة أو قائمة حظر تطاول
مؤسسات إيرانية أو جهات ُت ّ
عد حليفة
إليران .سياسة الفريق الجديد من حول
ت ــرام ــب ،وم ـحــوريــة امل ـلــف اإلي ــران ــي في
اهـتـمــامــاتــه ،تشير إل ــى وجـهــة واح ــدة:
ٌ ُ
ـرار اتـ ـخ ــذ أم ـيــرك ـيــا
م ــواج ـه ــة إي ـ ـ ــران ق ـ ـ ـ
وال رج ـع ــة ع ـنــه ق ـبــل إق ـ ــرار اإليــران ـيــن
ب ـ ـضـ ــرورة ت ــراج ـع ـه ــم ع ــن سـيــاســاتـهــم
فــي املنطقة ،واالنـكـفــاء عــن التدخل في
امللفني الفلسطيني والسوري ،في الحد
األدنى.
وفي هذا اإلطــار ،كشف مستشار وزارة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،بــريــان ه ــوك ،أن
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة س ـيــركــز ف ــي خـطــاب
لــه االث ـنــن املـقـبــل عـلــى إيـ ــران ،مضيفًا:
«نــريــد ب ـشــدة أن ي ـكــون لــديـنــا ن ــوع من
الــدبـلــومــاسـيــة ال ـن ـش ـطــة ...دبـلــومــاسـيــة
م ـ ــرك ـ ــزة وصـ ـلـ ـب ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق أه ــدافـ ـن ــا
املـتـعـلـقــة بــاألمــن ال ـقــومــي» .وأوض ـحــت
املـ ـتـ ـح ــدث ــة بـ ــاسـ ــم ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ه ـي ــذر
ن ــاورت ،أن أول خـطــاب لبومبيو حول
السياسة الخارجية سيتضمن شرحًا
لفكرة إنشاء «تحالف دولي» ضد إيران
و«أن ـشً ـط ـت ـه ــا امل ــزع ــزع ــة ل ــاس ـت ـق ــرار»،
ُم ِّ
شبهة التجربة بالتحالف ضد تنظيم
«داعش» ،من دون أن توضح ما إذا كان
ثمة شــق عسكري فــي التحالف املزمع
تـشـكـيـلــه .وتــاب ـعــت نـ ـ ــاورت« :سـنـجـمــع
ب ـلــدانــا كـثـيــرة م ــن ح ــول ال ـعــالــم لـهــدف
محدد هــو مراقبة النظام اإليــرانــي من
خ ــال مـنـظــور أك ـثــر واق ـع ـيــة ،لـيــس من

حذرت روسيا من أن يكون
االنسحاب األميركي مرتبطًا
بخطط لمهاجمة إيران

ّ
بات واضحًا أن قرار ترامب هو في سياق حملة تصعيدية يحضرها فريقه (أ ف ب)

وقفة
حماية دولـيــة» فــي األراض ــي املحتلة.
إذ مــن املــرجــح ،بحسب دبلوماسيني،
استخدام الواليات املتحدة حق النقض
ضد القرار ،بعدما كانت منعت االثنني
املاضي صــدور بيان صاغته الكويت
يـعـ ّـبــر ع ــن «ال ـغ ـضــب ال ـع ــارم واألس ــف
لقتل مدنيني فلسطينيني» ،ويطالب
بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في ما
شهده أخيرًا قطاع غزة.
ومـ ـ ـ ــا ي ـ ــؤك ـ ــد اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـفـ ــاف واشـ ـنـ ـط ــن
ب ـ ــردود ال ـف ـعــل ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة،
ماض
واطمئنانها إلى أن ثمة من هو
ٍ
جديًا فــي إرس ــاء «صفقة الـقــرن» على
رغ ــم كــل الـضـجـيــج فــي الـعـلــن ،هــو ما
نـقـلـتــه أم ــس صـحـيـفــة «وول ستريت
ج ـ ـ ــورن ـ ـ ــال» ع ـ ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــن رف ـي ـع ــي
املستوى في إدارة ترامب ،حيث أعرب
هؤالء عن اعتقادهم بأن «هذا الغضب
ســوف يبرد في نهاية املـطــاف» .وقال
أح ــده ــم« :ث ــاث ــون ع ــام ــا م ــن ق ـ ــرارات
ج ــام ـع ــة ال ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة لـ ــم تـجـلــب
السالم» ،فيما ّ
شدد آخر على أن «على
ال ـج ـم ـيــع أن ي ـ ــدرك أن ن ـق ــاط ال ـح ــوار
امل ـع ـتـمــدة م ـنــذ سـبـعــن س ـنــة مــاضـيــة
لــم تحقق ال ـس ــام» ،مــؤك ـدًا أن اإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة م ــاض ـي ــة فـ ــي ال ـت ـح ـض ـيــر
إلع ـ ــان «خ ـط ــة نـعـتـقــد أن ـه ــا واق ـع ـيــة
وعـ ــادلـ ــة» ،ف ــي ظ ــل اس ـت ـب ـعــاد إلع ــان
ب ـن ــوده ــا ق ـبــل ن ـهــايــة ش ـهــر رم ـض ــان،
الذي يستمر حتى منتصف حزيران/
يونيو املقبل.
(األخبار)

خـ ــال م ـن ـظــور االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي فـقــط،
بـ ــل مـ ــن خ ـ ــال كـ ــل أن ـش ـط ـت ــه امل ــزع ــزع ــة
ل ــاسـ ـتـ ـق ــرار» ،ال ـت ــي اع ـت ـب ــرت أن ـه ــا «ال
تـشـكــل ت ـه ــدي ـدًا لـلـمـنـطـقــة ف ـح ـســب ،بل
للعالم أجمع».
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي مـ ــع اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار أدوات
امل ــواجـ ـه ــة وت ـف ـع ـي ـل ـهــا ب ــوج ــه طـ ـه ــران،
تترك واشنطن الباب مفتوحًا لخضوع
اإليرانيني أمام مطالب البيت األبيض.
ف ـبــال ـعــودة إل ــى تـصــريـحــات هـ ــوك ،أكــد
املـ ـ ـس ـ ــؤول األم ـ ـيـ ــركـ ــي أن ب ـ ـ ــاده ت ــري ــد
التوصل إلى «نتيجة دبلوماسية» مع
إي ـ ـ ــران ،وق ـ ــال إن «ج ـه ــودن ــا تـسـتـهــدف
ممارسة كل الضغوط الالزمة على إيران
لـتـغـيـيــر سـلــوكـهــا ولـلـسـعــي إل ــى إط ــار
عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا».
الـ ـتـ ـح ــال ــف «الـ ـ ـت ـ ــرامـ ـ ـب ـ ــي» ض ـ ــد إي ـ ـ ــران
ً
يفترض أن يستقطب كــا من إسرائيل
والـسـعــوديــة كـعـضــويــن بــديـهـيــن ،لكن

غزة ــ األخبار
خ ـم ـســة ع ـش ــر ع ــام ــا هـ ــي ع ـم ــر وصـ ـ ــال ال ـش ـيــخ
خـلـيــل ،ال ـف ـتــاة الفلسطينية ال ـتــي غـ ّـبــرت أقــدامـهــا
اللحظة األولــى النطالق «مسيرات
الصغيرة منذ
ِ
ال ـع ــودة» إل ــى ال ـحــدود مــع فلسطني املـحـتـلــة .بــدأت
زح ــوف ال ـنــاس تـتـقـ ّـدم ص ــوب «الـسـلــك الـفــاصــل»،
وبــدأ الشبان إشـعــال اإلط ــارات لحجب الــرؤيــة عن
ـوح رملية
قناصة االحـتــال
املتمركزين على سـفـ ٍ
ُ
سماء غزة،
في
املواجهات
لهيب
قرب الحدود .عال
ِ
فـتـقـ ّـدمــت وص ــال لـتــرفــع الـعـلــم الفلسطيني على

الذي تركها
السلك الفاصل ،وكانت برفقة والدها ُ
ْ
صيبت
مصاب ،لكنها في هذه اللحظة أ
إلسعاف
ِ
ٍ
بــرصــاصـ ٍـة مــن قـنــاص إسرائيلي فــي قدمها .مع
باغتتها
ذلـ ــك ،بـقـيــت تـسـيــر إل ــى فـلـسـطــن حـتــى
ُ
رصــا ُصــة أخ ــرى فــي ال ــرأس .هـكــذا ،رحـلــت الفتاة
تحلم بــأن تــرى فلسطني ّ
ُ
لكن
الجميلة التي كانت
مصيرها مثل عشرات الشهداء الذين سقطوا في
ذلك اليوم.
ْ
سمعت ّأمـهــا ،ريــم أبــو عــرمــانــة ،خـبـرًا عــن إصابة
ابنتها ،فجاءت إلى مستشفى «شهداء األقصى»
في مدينة دير البلح (وسط القطاع) ،وبدأت تسأل
بلهفة عــن مـصــابـ ٍـة اسـمـهــا وص ــال ،لـكـ ّـن اإلجــابــة
ٍ

امل ـ ــراد م ـنــه ان ـض ـمــام ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
ب ـ ـصـ ــورة أس ــاسـ ـي ــة ،ل ـج ـع ــل إجـ ـ ـ ــراءات
الـحـصــار واملـعــاقـبــة أكـثــر فاعلية .وهو
ما يعني توريط األوروبيني أكثر فأكثر
ب ـع ــد ال ـص ـف ـع ــة الـ ـت ــي وج ـه ـه ــا ت ــرام ــب
لالتفاق الـنــووي .وبعد ظهور االتحاد
األوروب ـ ــي عــاج ـزًا عــن ات ـخــاذ إجـ ــراءات
ناجعة لحماية االتفاق ،سيكون املطلب
األميركي من األوروبيني االنضمام إلى
ً
خ ـط ــوات مـنــاهـضــة إليـ ـ ــران ،ف ـضــا عن
عدم عرقلة العقوبات األميركية أحادية
الجانب .كل اإلجراءات التي أعلنت عنها
املفوضية األوروب ـيــة ،أمــس ،وأساسها
تفعيل قانون «التعطيل» ،ال تبدو قادرة
عـلــى إي ـق ــاف ح ـمــات خـ ــروج امل ـصــارف
والشركات من إيران هذه األيام ،وآخرها
مـجـمــوعــة «إن ـج ــي» الـفــرنـسـيــة للطاقة
وبنك «دي زد» األملاني.
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم إع ـ ــان ص ــوفـ ـي ــا ،وتــأك ـيــد
امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة ،أن ـج ـيــا مـيــركــل،
فــي مـحــادثــاتـهــا مــع الــرئـيــس الــروســي،
فالديمير بوتني ،أمس ،االلتزام باالتفاق
النووي ،فإن األيام املقبلة ستكون أمام
اخ ـت ـبــار أص ـعــب مل ــدى ص ـمــود االت ـفــاق
ال ـن ــووي ،خـصــوصــا بـعــدمــا انـكـشــف أن
خـطــوة «تـمــزيــق» تــرامــب لــاتـفــاق إنما
هي في سياق حملة تصاعدية ملواجهة
مع إيــران تبدأ بعزلها .وهــذا ما يجعل
األنـ ـظ ــار تـتـجــه إل ــى طـبـيـعــة الـتـحــالــف
ال ــدول ــي امل ــزم ــع تـشـكـيـلــه ض ــد ط ـه ــران،
وانخراط الدول األوروبية املوقعة على
االتفاق في التحالف ،ومــن جهة أخرى
رد الـفـعــل اإلي ــران ــي املــرتـقــب عـلــى عجز
األوروبيني عن بلورة سياسة مستقلة
عن واشنطن .كل ذلك يضع الجميع أمام
تـحــديــات استثنائية فــي مـعــركــة بــدأت
مـعــاملـهــا بــالـتـشـكــل م ـنــذ إعـ ـ ُـان تــرامــب
َ
االن ـقــاب على االت ـفــاق ،لتمثل أخـطــارًا
ج ـمــة ك ــان وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي،
سـيــرغــي الف ـ ــروف ،األش ــد وضــوحــا في
الـتـعـبـيــر عـنـهــا ب ــال ـق ــول« :ن ــأم ــل ف ــي أن
يكون قرار ترامب االنسحاب من االتفاق
ال ـنــووي غـيــر مــرتـبــط بخطط ملهاجمة
طهران».
(األخبار)

وصال ُالشيخ خليل
العائدة األولى إلى فلسطين
ـاك نتيجة األح ــداث .يخفق شيئًا فشيئًا ،لتفتح أب ــواب الثالجة وتجد
كــانــت الـ ّـصـمــت بسبب االرت ـب ـ ِ
ّ
بعيد أن هناك «شهيدة ابنتها شـهـيــدة .أم ــا والــدهــا ال ــذي ضــاع عنها في
خالل بحثها ،سمعت من ٍ
ـات ،فانقطع االتـصــال به بعدما
ـ
ه
ـ
ج
ـوا
ـ
مل
ا
منتصف
قلبها
ـدأ
ـ
ب
و
األم
ـت
ـ
م
مجهولة فــي الـثــاجــات» .تـقـ ّـد
ِ
ِ
نفدت بطارية هاتفه املحمول ،فعجز عن التواصل
مع عائلته إلــى أن وصــل منهكًا إلــى البيت غروب
ذاك اليومُ ،ليفاجأ بأن ابنته شهيدة ّ
وتم دفنها بعد
عصبي ،واستطاع
بانهيار
طول غيابه .أصيب األب
ٍ
ٍ
من حوله أن يقنعوه بالجلوس قرب قبر ابنته لكن
من دون فتحه.
تقول األم ،التي تقطن في «مخيم املغازي» (وسط)
وسط عائلة ُه ّجرت من قرية السوافير عام ،1948
إنـهــا حــاولــت م ــرارًا مـنــع ابنتها مــن الـتـظــاهــر يــوم
الــرابــع عشر مــن أي ــار ،لكن وص ــال غ ــادرت البيت
برفقة والــدهــا وشقيقها ّ
محمد ابــن االثني عشر
أول فتاة تستشهد في «مسيرات العودة» (األناضول)
ـام من
ربيعًا .تضيف الــوالــدة« :لقد انتهت قبل أي ـ ٍ
تـقــديــم امـتـحــانــاتـهــا فــي املــرحـلــة اإلع ــدادي ــة ،كانت
ّ
تنتظر ّالـنـتــائــج ،لكنها ارت ـقــت شـهـيــدة وحصلت
على الشهاد ِة الكبرى في حياتها» .ووصــال هي
ّ
الشهيدة األول ــى فــي املــواجـهــات الـتــي انطلقت في
الـثــاثــن مــن آذار املــاضــي ،مــؤكــدة بــذلــك حضور
امل ــرأة الفلسطينية فــي «مـسـيــرات ال ـع ــودة» ،علمًا
أن إص ــاب ــات كـثـيــرة وق ـعــت ف ــي ص ـفــوف الـنـســاء
املشاركات.

