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العالم

العالم

على الغالف

مقالة

مؤتمرات تحضيرية لمواجهة «صفقة القرن»

محور فلسطين ومحور األعداء

فلسطين تحيي «يوم القدس» بالمواجهة
استشهد شاب وفتى
في «يوم القدس العالمي».
«على طريق
أحدهما كان ً
القدس» ،محاوال الوصول ً
إلى المسجد األقصى متسلال.
والثاني استشهد خالل
محاولته تنفيذ عملية طعن
في المدينة المحتلة .في
وقت متزامن ،تعمل الفصائل
الفلسطينية في غزة
وبيروت على عقد مؤتمرات
ولجان لمواجهة
«صفقة القرن»

وق ــال ــت ال ـه ـي ـئــة ف ــي بـ ـي ــان ،إن «ي ــوم
ال ـق ــدس ال ـعــاملــي ي ــوم لـتــأكـيــد خـيــار
امل ـق ــاوم ــة وحـ ــق شـعـبـنــا وم ـقــاوم ـتــه
ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن ال ـح ــق الفلسطيني
الثابت وانتصار ملحور صراع األمة
جمعاء».
في سياق متصل ،تتواصل املشاورات
السياسية بــن الـقــوى الفلسطينية
ل ـلــوصــول إل ــى م ـي ـثــاق ش ــرف ي ـجـ ّـرم
«صـ ـفـ ـق ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن» ،وت ـش ـك ـي ــل لـجـنــة
وط ـن ـيــة م ــوح ــدة ملــواج ـهــة تــداع ـيــات
الصفقة .ومــن املقرر اإلعــان رسميًا
عنها منتصف األسبوع املقبل ،عقب
اجتماع للفصائل غدًا للوصول إلى
م ـســودة ختامية بـشــأنـهــا .املساعي
مساع
السياسية في غزة تترافق مع
ٍ
فصائلية في لبنان لتشكيل «لجنة

وطنية موحدة» تتواصل مع الجانب
ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـ ــن أجـ ـ ــل إطـ ـ ـ ــاق ح ـ ــوار
م ـش ـت ــرك إلسـ ـق ــاط «ص ـف ـق ــة الـ ـق ــرن»،
تــرجـمــة ل ــدع ــوة األم ــن ال ـع ــام لـحــزب
الـلــه ،السيد حسن نصر الـلــه .ووفــق
امل ـ ـصـ ــادر ،بـ ـ ــدأت املـ ـ ـش ـ ــاورات فـعـلـيــا
لتشكيل «اللجنة الفلسطينية» التي
ستعمل على الـتــواصــل مــع الجانب
الـلـبـنــانــي إلطـ ــاق الـ ـح ــوار ،ع ـلــى أن
تركز على إسقاط الصفقة ومواجهة
تــداعـيــاتـهــا فــي لـبـنــان وحـمــايــة دور
«األونروا» ورفض التوطني.
وينعقد في بيروت اليوم اجتماعان
ت ـح ـضــره ـمــا ش ـخ ـص ـي ــات ورؤسـ ـ ــاء
وأم ـ ـنـ ــاء ع ــام ــون وق ـ ـ ــادة امل ــؤت ـم ــرات
واالتـ ـ ـح ـ ــادات وامل ـن ـظ ـمــات الـشـعـبـيــة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة وذل ـ ـ ـ ـ ــك يـ ـ ــومـ ـ ــي الـ ـسـ ـب ــت

واألحـ ـ ــد ( 1و 2حـ ــزيـ ــران /يــون ـيــو)،
أولـ ـه ــا ل ــرف ــع ال ـح ـص ــار ع ــن س ــوري ــا،
وال ـث ــان ــي ملــواج ـهــة «ص ـف ـقــة ال ـق ــرن».
االجتماع الــذي دعت إليه املؤتمرات
الـثــاثــة (الـقــومــي الـعــربــي ،الـقــومــي/
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي واألح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـع ــربـ ـي ــة)
ومــؤس ـســة «ال ـق ــدس الــدول ـيــة» قالت
األوساط املعنية إنها «لدراسة سبل
مواجهة صفقة القرن قبيل الورشة
ّ
ستعد
التحضيرية فــي الـبـحــريــن...
ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـض ـي ــري ــة ورق ـ ـ ــة عـمــل
تتضمن أفكارًا ومواقف واقتراحات
وتوصيات».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ت ـس ـت ـعــد الـسـلـطــة
الفلسطينية لعقد اجتماع لـ«املجلس
املــركــزي ملنظمة التحرير» بعد عيد
الفطر للشأن نفسه .وتشير مصادر

إل ــى وج ــود تــوجــه لـعـقــد «امل ــرك ــزي»،
لكنه تأخر النتظار نتائج قمم مكة،
ل ـكــن م ــن املـ ـق ــرر أن ت ـب ــدأ مـ ـش ــاورات
ان ـ ـع ـ ـقـ ــاده بـ ـع ــد الـ ـعـ ـي ــد الس ـت ـك ـم ــال
املـبــاحـثــات مــع الجبهتني (الشعبية
والـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــراط ـ ـ ـيـ ـ ــة) إلقـ ـن ــاعـ ـهـ ـم ــا
باملشاركة في أعمال املجلس .وتربط
ال ـج ـب ـه ـت ــان م ـش ــارك ـت ـه ـم ــا بـتـنـفـيــذ
املـ ـق ــررات ال ـســاب ـقــة لـلـمـجـلــس ،الـتــي
دعـ ــت الـ ــى ت ـحــديــد ال ـع ــاق ــة األمـنـيــة
والسياسية والعسكرية بني السلطة
والعدو اإلسرائيلي.
ف ــي ش ــأن آخ ــر ،أثـ ــارت قـضـيــة زي ــادة
رواتــب وزراء الحكومة الفلسطينية
ً
في رام الله ،تفاعال كبيرًا في أوساط
الـفـلـسـطـيـنـيــن بــال ـق ـطــاع وال ـض ـفــة،
وخــاصــة مــع إع ــان الحكومة صرف

ُيعقد في بيروت
مؤتمر دولي لمواجهة
تداعيات «صفقة القرن»
على لبنان

وليد شرارة

ن ـصــف راتـ ــب ملــوظ ـف ـي ـهــا ،وحــديـثـهــا
املتكرر عن التقشف بفعل الضغوط
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـت ـ ـعـ ــرض ل ـ ـهـ ــا م ــن
واشـنـطــن ،كـمــا ت ـقــول .ف ـجـ ّـراء وثيقة
مـســربــة بــن رئ ـيــس «هـيـئــة التقاعد
واملعاش» في رام الله ،ماجد الحلو،
لــرئ ـيــس ال ـح ـك ــوم ــة ،م ـح ـمــد اش ـت ـيــه،
ح ــول زي ـ ــادة روات ـ ــب الـ ـ ـ ــوزراء ،ث ــارت
مــوجــة غـضــب ع ــارم ــة ب ــن املــوظـفــن
الــذيــن يتقاضون  %50مــن رواتبهم

إحراق العلمين اإلسرائيلي واألميركي في العاصمة العراقية بغداد (أ ف ب)

أسفرت المواجهات في غزة أمس عن إصابة نحو  16شخصًا (أ ف ب)

ّ
والحر الفلسطينيني
لم يمنع الصيام
من الـخــروج للمشاركة في فعاليات
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة الـ ـسـ ـت ــن م ـ ــن «مـ ـسـ ـي ــرات
العودة» التي حملت اسم «يوم القدس
الـ ـع ــامل ــي» .ف ــي ي ــوم ـه ــم ال ـ ــذي ح ــدده
مــرشــد ال ـثــورة اإلســامـيــة فــي إي ــران،
اإلمـ ــام روح ال ـلــه الـخـمـيـنــي الــراحــل،
فــي آخــر جمعة مــن كــل رمـضــان ،قـ ّـدم
الفلسطينيون شهيدين فــي الضفة
املحتلة و 16جريحًا في غزة .الشهيد
األول هــو يــوســف وجـيــه ( 18عــامــا)
ال ــذي ح ــاول تنفيذ عملية طـعــن في
القدس املحتلة ،والثاني الفتى عبد
الله غيث ( 16عــامــا) الــذي استشهد
وهو في طريقه إلى املسجد األقصى
ألداء آخــر صــاة جمعة ،حينما كان
يقفز عن جــدار الفصل في بيت لحم
ليتسلل إلى القدس.
فــي غ ــزة ،تــوجــه اآلالف إل ــى الـحــدود
ال ـش ــرق ـي ــة ل ـل ـق ـطــاع ح ـي ــث ت ــواج ـه ــوا
مـ ـ ــع جـ ـ ـن ـ ــود ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي،
مـ ــا أسـ ـف ــر عـ ــن إصـ ــابـ ــة  16شـخـصــا
ّ
بجراح مختلفة .وهنا أكدت «الهيئة
الــوط ـن ـيــة ال ـع ـل ـيــا مل ـخ ـي ـمــات مـسـيــرة
العودة وكسر الحصار» حق الشعب
الفلسطيني فــي «خـيــار املقاومة من
أج ــل ال ــدف ــاع عــن ال ـحــق الفلسطيني
الـثــابــت» ،وش ـ ّـددت على أنــه «ال أحد
ً
يستطيع أن يملي على شعبنا حلوال
هابطة» ،وأن «الحل الوحيد للقضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ه ــو ج ــاء االحـ ـت ــال».
مسيرة إحياء اليوم في العاصمة السورية دمشق (أ ف ب)
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في الضفة ،بينما في غزة يتقاضون
 %50مــن نسبة  %70بـعــد إحالتهم
على التقاعد.
ً
لـ ــم ي ـل ـب ــث اشـ ـتـ ـي ــه ط ـ ــوي ـ ــا ،قـ ـب ــل أن
ي ـصــدر ب ـيــانــا ع ــزا ف ـيــه اإلجـ ـ ــراء إلــى
رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،رامـ ــي
ال ـح ـم ــد ال ـ ـلـ ــه ،الـ ـ ــذي رد ب ــالـ ـق ــول إن
ه ــذا الـ ـق ــرار ج ــاء ب ـنــاء ع ـلــى م ـبــادرة
شخصية مــن الـ ــوزراء تــوجـهــوا بها
إلــى رئيس السلطة محمود عباس،
يطالبون فيها برفع نسبة الرواتب
ل ـغ ــاء امل ـع ـي ـشــة وقـ ــد وافـ ـ ــق عـلـيـهــا.
تصريح الحمد الـلــه تضمن دعــوات
الــى الــوحــدة وتـجــاوز الـخــافــات ،في
إشــارة ضمنية إلى وجود محاوالت
لفتح ملفات الرجل بعد إطاحته من
«فـتــح» ،وفــق ما يتحدث به مقربون
منه .وبعد الجدل ،قرر عباس تجميد
ّ
العمل بالقرار ،لكن مفاعيله انعكست
ع ـل ــى ح ـك ــوم ــة اش ـت ـي ــه ال ـت ــي أعـلـنــت
ال ـت ـق ـشــف ك ـع ـن ــوان ل ـه ــا م ـن ــذ تـسـلــم
مهماتها قبل أشهر قليلة.
إلى ذلــك ،وصل أعضاء من «مركزية
فتح» ،يضم روحي فتوح وإسماعيل
ج ـ ـبـ ــر ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
ال ـ ــوزراء زي ــاد أب ــو ع ـمــرو ،إل ــى قطاع
غ ــزة ،فــي زي ــارة تنظيمية كما قالت
مصادر فتحاوية ،تهدف إلــى إجــراء
مـبــاحـثــات م ــع ق ـي ــادات األقــال ـيــم في
ال ـح ــرك ــة وخ ــاص ــة ب ـع ــد اإلشـ ـك ــاالت
الـتــي أعـقـبــت ع ــدم تنظيم احـتـفــاالت
انطالقة الحركة في غزة.

خالل إحدى المسيرات في إسطنبول بتركيا (من الويب)

مسيرة في العاصمة اإليرانية طهران (أ ف ب)

من مسيرات صنعاء أمس (األخبار)

مواقف مهمة صدرت عن قادة فصائل املقاومة خالل «املؤتمر الدولي لدعم االنتفاضة
الفلسطينية» الذي عقد في غزة ،لكن تلك الصادرة عن السيد يحيى السنوار خاصة
(قائد «حماس» في غزة) تستحق التوقف عندها لخطورة دالالتها .قال السنوار ،في
معرض حديثه عن املواجهات السابقة وتلك املستقبلية املحتملة ،بني «حماس» وبقية
فصائل املقاومة من جهة ،والكيان الصهيوني من جهة أخــرى ،إن حركته ضربت
تــل أبيب خــال حــرب  2014ب ـ  170صــاروخــا ،مضيفًا« :إذا وقعت حــرب جديدة،
فسنطلق على إسرائيل أضعاف هذا العدد ...بعض الصواريخ التي أطلقتها املقاومة
خالل الحروب السابقة من صنع إيــران ،والبقية صنع محلي بدعم مالي وفني من
طهران» .وهو أكد أنه «لوال دعم إيران للمقاومة في فلسطني ،ملا تمكنت من امتالك
هذه القدرات بعدما تخلت عنها األمة العربية ...من يدعم املقاومة والقدس فهو في
صف األصدقاء ،ومن يراهن على بيع القدس فهو في صف األعــداء» .استنتاجات
ُ
عدة تستخلص من هذا الكالم ،تظهر أبرزها الترابط الوثيق بني الدور االستراتيجي
املركزي ملحور املقاومة في الصراع الدائر مع الكيان الصهيوني داخل فلسطني ،وبني
االستهداف األميركي الحالي إليران ،الطرف املحوري فيه .استنتاج آخر تترتب عليه
تداعيات جسيمة هي تصنيف املحور السعودي ـ ـ اإلماراتي ـ ـ البحراني في خانة
أعداء فلسطني من قبل «حماس» ،الفصيل األكبر في املقاومة الفلسطينية اليوم.

التحالف االستراتيجي بين إيران وحماس
ال شك أن انفجار األزمة السورية وتحولها بسرعة الى حرب إقليمية ـ ـ دولية متعددة
األط ــراف ،ومــا نجم عنها مــن خــاف علني فــي املــوقــف بــن «ح ـمــاس» ،وح ــزب الله
وإيران ،حذا بكثيرين إلى الجزم بأن القطيعة بني الطرفني حتمية ونهائية .والحقيقة
أن أطرافًا عدة ومتباينة املصالح أرادت هذه القطيعة ،كل خدمة ألجندته الخاصة.
الجبهة املعادية لسوريا رأت في احتمال مثل هــذه القطيعة بني «حماس» ومحور
املقاومة سحبًا لـ«الورقة» الفلسطينية من يــده ،ونزعًا للشرعية عنه .وهي راهنت
أيضًا على إمكانية أن تفضي إلى دفع «حماس» نحو «االعتدال» والقبول في مرحلة
الحقة بتسوية ما مع إسرائيل .طرف آخر في محور املمانعة اعتقد أن «حماس»
نتيجة صلتها العضوية بجماعة «اإلخوان املسلمون» ،التي وقفت منذ اندالع األزمة
ضد الدولة السورية ،قد اختارت االنحياز إلى ما اعتبر مشروعًا إخوانيًا على نطاق
اإلقليم ،يتضمن صفقة مفترضة مع الواليات املتحدة ،وبالتالي الخروج من املحور.
وظن هذا الطرف أن «فضح حماس ضروري» في املعركة مع املشروع اإلخواني في
اإلقليم.
خطاب السنوار يظهر أن الخالف حــول األزمــة السورية ،رغــم خطورته ،لم يتحول
قطيعة ،وأن الــدعــم العسكري اإليــرانــي النوعي للحركة ،الــذي ال يقتصر على نقل
الصواريخ ،بل ،وهذا هو األهم ،على نقل الخبرات حول كيفية تصنيعها وتطويرها،
ً
لم يتوقف أبدًا .يعني هذا األمر أوال أن إيران ترى في «حماس» شريكًا استراتيجيًا
في مواجهة إسرائيل ال تــؤدي الخالفات معه ،حتى حول قضايا مهمة ،إلى إعادة
النظر في الشراكة .يثبت ثانيًا أن الحركة من جهتها بقيت حريصة على هذه الشراكة
الـتــي تكتسب بالنسبة إليها أيـضــا طابعًا استراتيجيًا .فقد أوضـحــت الـتـطــورات
امليدانية خالل املعارك واملواجهات مع إسرائيل نموًا مستمرًا ونوعيًا في قدراتها
العسكرية ،ما يؤكد أن رهانها الرئيسي بقي على املقاومة املسلحة .ولكن ،على من
اعتمدت لضمان استمرارية هذا الرهان؟ كالم السنوار ال يحتمل التأويل :وحدها
إيــران دعمتنا بعدما تخلت عنا األمــة العربية .وبقدر ما لهذا اإلق ــرار من إيجابية
عالية لصدقية مواقف طهران وسياساتها بني شعوب األمة ،في سياق تصاعد حدة
املواجهة بينها وبني الواليات املتحدة ،بقدر ما يشكل إدانة صارخة للغالبية العظمى
من األنظمة العربية .فلسطني بجميع فصائلها املقاومة تقف اليوم في صف واحد
مع إيران.
حرب إسرائيلية على إيران بسبب فلسطين
دور إسرائيل وحلفائها األيديولوجيني والعقائديني داخــل إدارة دونالد ترامب في
التحريض على اتباع سياسة حافة الحرب مع إيران ،التي قد تقود إلى الحرب كما
يريد بعضهم ،لم يعد خافيًا على أحد .اعتبرت معظم التحليالت أن هذا الدور يرتبط
أساسًا بتطوير إيران للقدرات العسكرية والصاروخية ألطراف محور املقاومة في
لبنان وسوريا .خطاب السنوار يشكل اعترافًا من الفلسطينيني بأن القفزة النوعية
التي حققوها في قدراتهم العسكرية والصاروخية يعود فيها فضل كبير إليران.
من ال يدرك حجم اإلهانة التي لحقت بالجيش اإلسرائيلي في مواجهاته األخيرة مع
غزة وتداعياتها الكارثية على صورته وهيبته داخل إسرائيل ،وفي اإلقليم والعالم،
ال يستطيع أن يفهم مدى تأجج الحقد الصهيوني عليها .إيــران ،وسوريا رغم كل
ما وقع عليها ،هما الدولتان األخيرتان في العالم املشاركتان مباشرة في مواجهة
مع إسرائيل .وهما في دائرة االستهداف األميركي نتيجة موقفهما املبدئي والعملي
مع فلسطني.

من مسيرة في مدينة الهور الباكستانية (أ ف ب)

ألف مدينة وبلدة تحيي
«يوم القدس»
أحيت  84مدينة فــي ثالثني دولــة فــي العالم «يــوم القدس
العاملي» .وانطلقت مسيرات عدة في كل من :إندونيسيا،
ماليزيا ،إيــران والـعــراق ،باإلضافة إلــى  19مدينة هندية،
و 24مــديـنــة باكستانية .وأقـيـمــت مــراســم «ي ــوم الـقــدس»
فــي  12والي ــة أميركية ،وثماني دول أوروب ـيــة ،و 11دولــة
إفريقية ،باإلضافة إلى سيدني وملبورن في أوستراليا.
كما شهدت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مسيرات في
ً
إحياء للمناسبة نفسها.
 950مدينة وبلدة
(األخبار)

معسكر األعداء
اتهام السنوار ألنظمة خليجية بالتخلي عن فلسطني ،وبالرهان على بيع القدس،
تحول كبير آخر له تبعات .حرصت «حماس» في العقدين املاضيني على السعي إلى
بناء أفضل العالقات مع جميع الدول العربية واإلسالمية ،بما فيها تلك التي اختلفت
معها وهاجمتها علنًا .لقد كــان للحركة ،قبل الحرب في ســوريــا ،عالقات تحالف
معها ومــع إي ــران ،وفــي اآلن نفسه مــع تركيا وقـطــر ،وحــاولــت على ال ــدوام تحسني
عالقاتها مع السعودية ومصر .اندرجت هذه التحالفات واملساعي ضمن سياسة
تقوم على التركيز على التناقض الرئيسي مع إسرائيل ومحاولة بناء أوسع جبهة
ضدها أو على األقل تحييد من ال يمكن ضمه إليها .لكن توجهات األنظمة الحاكمة
ً
في السعودية واإلمارات والبحرين لم تترك مجاال الستمرار مثل هذه السياسة غير
االستقطابية .لقد أصبحت هذه األنظمة مصنفة رسميًا ضمن معسكر األعداء الذي
يقف اآلن في مواجهة محور يمتد مجددًا من غزة إلى طهران.

