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األزمة الخليجية

ّ
وفد عسكري تركي في قطر ...والسعودية تصر على رفض الوساطات
تدخل األزمة الخليجية يومها العاشر،
بعد قرار املقاطعة السعودية واإلماراتية
لقطر ،فــي غـيــاب تــام ألي مــؤشــرات إلى
انفراجة قريبة قد يشهدها جدار التوتر
ّ
املتفاقم .بل على العكس من ذلــك ،شكل
خ ـبــر وصـ ــول وف ــد ع ـس ـكــري ت ــرك ــي إلــى
األراضــي القطرية ،قالت رئاسة األركــان
الـتــركـيــة أم ــس إن هــدفــه إج ــراء عمليات
االس ـت ـطــاع والـتـنـسـيــق ،داللـ ــة عـلــى أن
الـ ـخ ــاف ال ـخ ـل ـي ـجــي م ــرش ــح مل ــزي ــد مــن
التصعيد في مقبل األيام.
وقالت رئاسة األركان التركية ،في بيان،
إن ال ــوف ــد م ــؤل ــف م ــن ث ــاث ــة أش ـخ ــاص،
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات االسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع
والتنسيق املتعلقة بــاسـتـعــدادات نشر
قـ ــوات تــرك ـيــة ع ـلــى األراضـ ـ ــي الـقـطــريــة،
وفق االتفاق املسبق بني البلدين ،الذي
ّ
ص ــادق عـلـيــه األس ـب ــوع املــاضــي ك ــل من
الـبــرملــان الـتــركــي والــرئـيــس رج ــب طيب
أردوغان.
األخ ـيــر ،وف ــي حــديــث أم ــس إل ــى أعـضــاء
ح ــزب ــه الـ ـح ــاك ــم (ال ـ ـعـ ــدالـ ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة)،
جــدد رفـضــه لـعــزل قـطــر ،واصـفــا ق ــرارات
السعودية واإلمــارات والبحرين ومصر
ضــد الــدوحــة بــ«عـقــوبــة اإلع ـ ــدام» .وقــال
أردوغان إنه «خطأ فادح للغاية يرتكب
بحق قطر ...فرض عزلة شاملة على أي
شـعــب أم ــر ال إن ـســانــي وم ـخــالــف للقيم
اإلســامـيــة .كما لــو كــان حكمًا بــاإلعــدام
ص ــدر بـحــق ق ـط ــر» ،ودافـ ــع ع ــن الــدوحــة
معتبرًا أن «قـطــر ات ـخــذت أكـثــر املــواقــف
حسمًا ضــد تنظيم (الــدولــة اإلسالمية)
اإلره ــاب ــي إل ــى جــانــب تــركـيــا .اضـطـهــاد
قطر بحمالت تشويه ال يخدم أي هدف».
دع ـ ـ ــوة أن ـ ـقـ ــرة إلـ ـ ــى الـ ـت ــراج ــع عـ ــن قـ ــرار
«ح ـ ـصـ ــار قـ ـط ــر» ت ـق ــاط ــع م ـع ـهــا مــوقــف
ط ـه ــران ال ـتــي جـ ــددت ع ـلــى ل ـســان وزي ــر
خارجيتها ،محمد جواد ظريف ،الدعوة
إلــى حل الـنــزاع الخليجي .ورأى ظريف
أنـ ـ ــه «مـ ـ ــن املـ ـه ــم مل ـن ـط ـق ـت ـنــا لـ ـي ــس فـقــط
ح ــل هـ ــذا الـ ـن ــزاع ت ـح ــدي ـدًا ،أو ال ـخــاف
ب ــن ج ـيــران ـنــا الـجـنــوبـيــن ف ــي الخليج
الفارسي من خالل الحوار ،بل في الواقع

إقامة آلية دائمة للمشاورات والتحادث
وحل النزاعات في منطقتنا».
إال أن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن «حـ ـ ـص ـ ــار ق ـط ــر»
رفضه وزير الخارجية السعودي عادل
الجبير ،املوجود في واشنطن ،في زيارة
تستهدف مناقشة األزمة مع قطر .وشدد
في خالل محادثات مع نظيره األميركي
ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون ع ـلــى أن الـسـعــوديــة
«ال ت ـف ــرض حـ ـص ــارًا» ع ـلــى ق ـط ــر ،عـ ـ ّ
ـادًا
اإلجـ ــراءات املشتركة مــع أبــو ظبي ضد
ال ـ ــدوح ـ ــة «مـ ـعـ ـق ــول ــة» ،وأن كـ ــل فـعـلـتــه
السعودية «أننا حرمناهم من استخدام
أجــوائـنــا ،وهــذا حقنا الـسـيــادي» .ولفت
إل ـ ــى أن ـ ــه تـ ــم ت ـخ ـف ـيــف إغ ـ ـ ــاق الـ ـح ــدود
للسماح ّ
بلم شمل العائالت ،مشيرًا إلى
اس ـت ـع ــداد ال ـس ـعــوديــة إلرس ـ ــال األغــذيــة
واملساعدات الطبية في حال الضرورة.
وفـيـمــا ب ــدا تـصــريــح الـجـبـيــر استجابة
ن ـس ـب ـي ــة ل ـ ــدع ـ ــوة تـ ـيـ ـل ــرس ــون ف ـ ــي وق ــت
س ــاب ــق لـلـتـخـفـيــف م ــن ق ـ ــرار امل ـقــاط ـعــة،
ل ــم ي ــدل األخ ـي ــر ب ــأي ت ـصــريــح ف ــي هــذا
ال ـخ ـصــوص ،واك ـت ـفــى ب ـيــان للخارجية
األميركية بالقول إن «تيلرسون بحث
م ــع ال ـج ـب ـيــر ال ــوض ــع حـ ــول ق ـط ــر» .لكن
وزيــر الــدفــاع األميركي جيمس ماتيس
ـوارب ،وص ـ ــف فـيــه
أدل ـ ـ ــى ب ـت ـص ــري ــح مـ ـ ـ ـ ـ ِ
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ـ
م
ـر
ـ
ط
ـ
ق
ـى
ال ـح ـصــار امل ـف ــروض عـلـ
ّ
بعض دول الخليج بــأنــه «وض ــع معقد
ل ـل ـغــايــة» ،وم ـج ــال ي ـجــب ال ـت ـ ّ
ـوص ــل فيه
إلى تفاهم .وأبلغ ماتيس لجنة القوات
املـسـلـحــة فــي مـجـلــس ال ـن ــواب أن «أمـيــر
قطر ورث تركة صعبة ،وأنه يتحرك في
االتجاه الصحيح».
وم ــع أن ال ــزي ــارة الـسـعــوديــة لواشنطن،
ف ــي ه ــذا ال ـتــوق ـيــت ،ق ــد تـحـمــل عــامــات
على تطور املوقف األميركي من األزمــة
الـخـلـيـجـيــة ،إال أن الـجـبـيــر بـقــي مـصـ ّـرًا
على عدم وجود وساطة أميركية ،وعلى
أن ال ـحــل سـيـكــون خـلـيـجـيــا ـ ـ خليجيًا،
واضعًا زيارته إلى الواليات املتحدة في
إطار إطالع الدول على «الئحة اإلرهاب»
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـل ـش ـخ ـص ـي ــات والـ ـكـ ـي ــان ــات
املرتبطة بقطر ،والتي ّ
عممها قبل أيام

الــربــاعــي :السعودية واإلمـ ــارات ومصر
والبحرين.
ل ـكــن االه ـت ـم ــام األم ـي ــرك ــي ب ــدا أم ــس أنــه
ف ــي وارد آخـ ـ ــر ،إذ ك ـش ــف مـ ـس ــؤول فــي
ال ـكــون ـغــرس أن إدارة الــرئ ـيــس دون ــال ــد
ت ــرام ــب أخ ـط ــرت ال ـكــون ـغــرس ،األس ـبــوع

أغلقت الدوحة مصنعيها
إلنتاج الهيليوم بسبب
المقاطعة السعودية

املـ ــاضـ ــي ،ب ــأن ـه ــا ت ـخ ـطــط ل ـل ـب ــدء قــري ـبــا
ب ـت ـس ـل ـي ــم ذخ ـ ــائ ـ ــر دقـ ـيـ ـق ــة ل ـل ـس ـع ــودي ــة
بموجب اتـفــاق لبيع أسلحة يـعــود إلى
عام  ،2015وهو ما يواجه احتمال عرقلة
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ف ــي جـلـســة ل ــه ال ـي ــوم،
والذي يتطلع إلى ّ
الحد من بيع األسلحة

للسعودية على خلفية االنـتـهــاكــات في
اليمن.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،وب ـع ـي ـدًا م ــن غـمــوض
امل ــوق ــف األمـ ـي ــرك ــي ،ال ـث ــاب ــت ف ـق ــط عـلــى
االسـتـثـمــار فــي األزم ــة الخليجية ،أعــاد
االتحاد األوروبي تأكيد سياسة «النأي
ب ــال ـن ـف ــس» عـ ــن ال ـ ـخـ ــاف فـ ــي ال ـخ ـل ـيــج.
وقالت املمثلة العليا لالتحاد ،فيديريكا
موغريني ،إن االتـحــاد األوروب ــي «يتبع
سـ ـي ــاس ــة الـ ــوسـ ــاطـ ــة فـ ــي إدارة األزمـ ـ ــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،ال س ـي ـم ــا عـ ـب ــر ت ـش ـج ـيــع
الحوار مع جميع األطــراف والبحث عن
أرضـيــة مشتركة» .وأش ــادت موغيريني
بالوساطة الكويتية ،مؤكدة أن أوروبــا
«ال ت ــرغ ــب فـ ــي رؤي ـ ــة أي ت ــداعـ ـي ــات أو
تصعيد إضافي في منطقة الخليج».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أج ـ ـ ــرى ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر بـ ـ ــوتـ ـ ــن ،أم ـ ـ ـ ــس ،اتـ ـص ــال ــن
هاتفيني بكل من امللك السعودي سلمان
ب ــن عـبــد ال ـعــزيــز ،وولـ ـ ّـي عـهــد أب ــو ظبي
محمد بــن زاي ــد ،بـحــث خــالـهـمــا األزم ــة
الخليجية وسبل حل الخالفات ،بحسب
ما أعلن الكرملن.
وعلى الرغم من فشل الوساطة الكويتية
بـعــد الـجــولــة الخليجية ألم ـيــر الـكــويــت

خالل مباراة كرة قدم لمنتخب قطر أول من أمس (أ ف ب)

صباح األحمد الجابر الصباح ،األسبوع
املاضي ،كان الفتًا اإلعالن عن زيارة امللك
األردني عبد الله الثاني إلى الكويت للقاء
الـصـبــاح ،خصوصًا أن املــوقــف األردن ــي
ّ
ات ـخــذ طــابــع امل ـســايــرة ل ـقــرار الـسـعــوديــة
ّ
مـقــاطـعــة ق ـطــر ،إذ اقـتـصــرت عــمــان على
ت ـخ ـف ـيــض ال ـت ـم ـث ـيــل ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي مــع
ال ــدوح ــة ،ف ــي خ ـط ــوة ّفـ ّـســرهــا مــراق ـبــون
بــأن ـهــا م ـحــاولــة لـتـجــنــب االنـ ـخ ــراط في
تصعيد مــع تـيــار «اإلخـ ــوان املسلمني»،
األردن فــي غنى عنه فــي الــوقــت الــراهــن.
سياسة ّ
عمان في إبعاد نيران الخالف
الخليجي ،يلتزم بها املغرب كذلك ،وإن
بصورة أكثر صراحة ،حيث كانت وزارة
الخارجية املغربية قد أعلنت إرسال امللك
محمد ال ـس ــادس طــائــرة م ـســاعــدات إلــى
قطر ،وعرضه في الوقت نفسه للتوسط
بني القطريني والسعوديني.
املــواقــف الـحـيــاديــة هــذه لــن تستسيغها
الـ ــريـ ــاض ع ـل ــى األرجـ ـ ـ ــح ،م ــع إص ــراره ــا
ع ـل ــى س ـي ــاس ــة اس ـت ـق ـط ــاب حـ ـ ـ ــادة ،آخ ــر
تمظهراتها مـحــاولــة الس ـتــدراج الـعــراق
إلى االصطفاف الخليجي ،عبر اإللحاح
على بغداد لقيام رئيس وزرائها حيدر
ال ـع ـبــادي ب ــزي ــارة إل ــى ج ــدة ول ـق ــاء املـلــك
ال ـس ـعــودي سـلـمــان بــن عـبــد ال ـعــزيــز في
هــذا التوقيت .مـصــادر فــي بـغــداد أكــدت
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن ال ـ ــزي ـ ــارة ل ــن ت ـت ــم ه ــذا
األس ـ ـبـ ــوع ،وأن الـ ـع ــراق ي ـ ــدرك ضـ ــرورة
ال ـنــأي بالنفس عــن ال ـخــاف الخليجي،
وعدم إعطاء فرصة ملحاولة توريطه في
هذا النزاع.
وظهر أمس أول املؤشرات على انعكاس
األزم ـ ـ ـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة عـ ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـق ـطــري ،مــع كـشــف م ـصــادر عــن إغــاق
قطر ملصنعيها إلنتاج الهيليوم ،بسبب
املـقــاطـعــة االق ـت ـصــاديــة ال ـس ـعــوديــة لـهــا،
وإغــاق الحدود البرية .مع اإلشــارة إلى
أن قطر ّ
تعد ثاني أكبر منتج للهيليوم
فــي الـعــالــم ،وتـقــوم «راس غ ــاز» التابعة
ل ـ ـشـ ــركـ ــة «قـ ـ ـط ـ ــر ل ـ ـل ـ ـب ـ ـتـ ــرول» ب ـت ـش ـغ ـيــل
املصنعني املذكورين.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

فلسطين

«زواج المصلحة» بين دحالن و«حماس» يبدأ؟
غزة ــ هاني إبراهيم
ماذا جنى وفد حركة «حماس» العائد من
القاهرة؟ لم تجب «حماس» حتى اللحظة
عن هــذا الـســؤال ،إذ لم يعقد بعد مؤتمر
تـعـلــن فـيــه ال ـحــركــة مــا تــوصـلــت إل ـيــه مع
السلطات املصرية ،وربما لن يحدث ذلك
أسوة بما جرى بعد زيارات سابقة ،رغم
أن قـيــادات فــي الحركة أكــدت أن األخيرة
س ـت ـع ـلــن ب ـع ــض ال ـت ـفــاص ـيــل ف ــي مــؤتـمــر
خالل األيام املقبلة.
ف ـ ــالـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــع األم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــوفـ ـ ــد،
والشخصيات التي قابلها هناك (رئيس
جـهــاز املـخــابــرات املصرية خــالــد ف ــوزي)،
يـصـبـغــان خ ــط ال ـت ــواص ــل ال ـح ـم ـســاوي ـ
املصري بالصبغة األمنية ،كما أن «طبخة
كاملة» لم تنضج بعد ،واألهم أن الحركة
عاتقها
ال تــريــد أن تعلن أي ش ــيء عـلــى
ُ
تع َد بما ال تملك ،ولذلك «فليقل
حتى ال ِ
دحـ ـ ـ ـ ــان ...أو امل ـ ـصـ ــريـ ــون ،مـ ــا يـ ــريـ ــدون،
ّ
وليتحملوا هــم تبعات الــوعــود» ،تشرح
مصادر حمساوية في غزة.
وكـ ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أن ت ــأخـ ـي ــر كـ ـش ــف ب ـعــض
التفاصيل يرجع إلى أن «مكتب الخارج»
ل ــم ت ـصــل إل ـيــه الـتـفــاصـيــل كــافــة إال بعد
ع ــودة الــوفــد إل ــى غ ــزة ،وذل ــك العـتـبــارات
تتعلق بصعوبة التواصل في ظل األزمة
ال ـج ــاري ــة م ــع ق ـط ــر ،خ ــاص ــة أن ال ـقــاهــرة،
حيث كــان الــوفــد ،رأس حربة فيها .وفي
األيــام األولــى لــزيــارة الــوفــد ،عندما بدأت
األزمـ ـ ـ ــة مـ ــع قـ ـط ــر ،لـ ــم ي ـظ ـه ــر ل ـل ــزائ ــري ــن،
الذين طلبت املخابرات املصرية قدومهم

بصورة استثنائية ،أن زيارتهم تصادفت
مــع األزمـ ــة ،أو أن ال ـقــاهــرة تـعـمــدت طلب
قدومهم مع علمها سلفًا بتوقيت الحرب
الخليجية الداخلية ،كي يمثل ذلك جبهة
ضغط على «حماس».
ما زاد الشكوك أن القاهرة لم تجامل الوفد
بفتح معبر رفــح للعالقني أو املسافرين
م ــن غ ــزة خ ــال خ ــروج ــه أو ع ــودت ــه ،كما
كانت الحال في مرات سابقة ،عند ما كان
يفتح املعبر لعبور املسافرين فيما يخرج
وفد ما أو يعود ،خاصة أن شهر رمضان
وما قبل عيد الفطر وكذلك إجازة الصيف
هي «مــواســم التسهيالت» املصرية التي
الغزيون عادة.
ينتظرها َ
ع ـلــى األق ـ ــل ،ض ـ ِـم ــن ال ــوف ــد وع ـ ـدًا مـصــريــا
ب ــال ـس ـم ــاح ل ــرئ ـي ــس امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
للحركة ،إسماعيل هنية ،بــالـخــروج في
مطلع الشهر املقبل ،لبدء جولة خارجية،
غالبًا ستكون وجهتها إيران ،خاصة في
حال لم تكن األزمة مع قطر قد انتهت في
ّ
ذل ـ ّـك الــوقــت ،عـلــى أن لـبـنــان وجـهــة أولــى
حفز املصريون على البدء منها ،لكي ال
يثير ذلك السعوديني ،وهو ما نقله الوفد
لهنية.
أم ــا الـحــديــث الـقــديــم ـ ـ الـجــديــد عــن عــودة
الـ ـن ــائ ــب املـ ـفـ ـص ــول مـ ــن حـ ــركـ ــة «ف ـ ـتـ ــح»،
مـحـمــد دح ـ ــان ،إل ــى ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة
ً
الفلسطينية عـبــر بــوابــة غ ــزة ،فـهــو أوال
حلم ال يخفيه النائب املدعوم إماراتيًا ،بل
عبر عنه خالل األيام املاضية على صورة
«بشريات» وعد بها ليس املحاصرين في
غزة ،بل فلسطينيي الضفة املحتلة ،عبر

حسابه على «فايسبوك».
يـ ـنـ ـق ــل م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول مـ ـ ـص ـ ــري مـ ـطـ ـل ــع ع ـلــى
املـبــاحـثــات أن ال ـل ـقــاءات األخ ـي ــرة أشــرف
ً
شخصيا ولــم يرسل
عليها خالد فــوزي
وكيله كما جرت العادة .وبشأن عناوين
التفاهمات ،يشرح أنها كانت في جانبني:
األول يتعلق بترتيب اإلدارة السياسية

االتفاق الوحيد المؤكد
هو التعاون على محاربة
«داعش» في سيناء

وامل ـي ــدان ـي ــة ب ــن «حـ ـم ــاس» ودح ـ ــان في
غزة ،والثاني بترتيب العالقة األمنية مع
مصر وعلى الحدود.
وق ــال امل ـســؤول نفسه إن الـقــاهــرة أعطت
«الـضــوء األخـضــر لوفد حماس ودحــان
بــال ـتــوصــل إلـ ــى ح ــل حـ ــول ال ـش ــق األول،
وسيباركه ويعمل على اعتماده» ،مشيرًا
إلى أنه في سبيل ذلك عقد وفد «حماس»
ومستشارو دحالن أربعة لقاءات تمخض
عنها «اتفاق مبدئي لتشكيل لجنة إدارية
مشتركة إلدارة غ ــزة ،تتفرع عنها لجان
تعمل على تنفيذ االتفاقات التي تتضمن
إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـغ ـي ــل م ـع ـب ــر رف ـ ـ ــح واملـ ـع ــاب ــر

األخرى ،وإدارة الوزارات في القطاع ،فيما
يبقى املـلــف األمـنــي ـ ـ باستثناء الشريط
الحدودي ـ تمسك به حماس».
البند األخير هو ما كان يعني املصريني
خـ ــال املـ ـح ــادث ــات ،إذ إن ن ـظــرت ـهــم إل ــى
غ ــزة كـمـلــف أم ـنــي ب ــدرج ــة أولـ ــى ال ت ــزال
ه ـ ــي املـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ،كـ ـم ــا ي ـن ـق ــل م ـط ـل ـعــون
على ال ــزي ــارة .ويتقاطع ذلــك مــع مــا قاله
القيادي الحمساوي موسى أبــو مــرزوق
خالل زيارته األخيرة إلى بيروت (تبعت
وجوده في القاهرة) ،حيث أبلغ مسؤولني
لبنانيني بأن «الحوار مع مصر إيجابي...
وال ـتــوافــق األس ــاس ــي هــو عـلــى دور أكبر
ف ــي مـلــف داعـ ــش ف ــي س ـي ـنــاء» ،كـمــا نفى
أن يـكــونــوا قــد أبـلـغــوا رسـمـيــا بــالـخــروج
مــن قطر .وكــان مالحظًا خــال زيــارتــه أن
حديثه ركز على أزمة «حماس» والعالقة
بكل من مصر وقطر أكثر من الحديث عن
وضع املخيمات الفلسطينية في لبنان.
ومن جملة ما اتفق عليه إجراءات جديدة
عـلــى ال ـح ــدود تـنـفــذهــا «ح ـم ــاس» ضمن
خـطــة أمـنـيــة مـتـكــامـلــة لـحـمــايــة ال ـحــدود،
وذل ــك بتعزيز قــواتـهــا وإن ـشــاء خــط على
مــدار الـحــدود وتوفير إنــارة دائمة هناك
ً
ل ـ ـيـ ــا ،وهـ ـ ــو مـ ــا بـ ـ ــدت م ــامـ ـح ــه ســري ـعــا
عـبــر زي ــارة أح ــد أع ـضــاء الــوفــد (مـســؤول
األجـهــزة األمنية فــي القطاع توفيق أبو
نعيم) إلــى الـحــدود مباشرة بعد عودته
من مصر.
وب ـش ــأن ال ـخ ــاف ع ـلــى ق ــوائ ــم مـطـلــوبــن
ّ
تصر مصر دومًا على تسليمهم ،ومنهم
فـلـسـطـيـنـيــون وآخ ـ ــرون ك ــان ــوا يـخــدمــون

ُ
تنظيم «والي ــة سـيـنــاء» وأم ـســك بـهــم في
غـ ــزة ،أفـ ــاد ال ـق ـي ــادي ال ـح ـم ـســاوي أحـمــد
يوسف بأن «حماس» اقترحت هذه املرة
بأن تحاكم الحركة «أي متهم بتجاوزات
داخــل غزة دون تسليمه ملصر» .وأضاف
ي ــوس ــف ،ف ــي حــديــث إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،أن
«الجانب املصري تفهم الجهد الذي تبذله
حماس على صعيد مالحقة املتطرفني»،
خ ــاص ــة أن أي ع ـم ـل ـيــة ت ـس ـل ـيــم سـتـضــع
الـحــركــة عـلــى م ـهــداف السلفيني بـصــورة
كبيرة ،ألنها ستظهرها متعاونة أمنيًا
مع املخابرات املصرية.
«جــرعــة الـتـفــاؤل» الـكـبــرى أع ــاد تأكيدها
ال ـق ـيــادي املـحـســوب عـلــى دحـ ــان ،سمير
املشهراوي ،الــذي تحدث عن لقاء تم بني
دحالن والسنوار ،شارحًا في حوار متلفز
أمـ ــس ،أن ال ــوف ــد م ــن جـهـتـهــم ض ــم أيـضــا
ال ـن ــائ ــب م ــاج ــد أبـ ــو ش ـمــالــة وال ـق ـيــاديــن
سليمان أبو مطلق وسامي أبو سمهدانة.
وأض ــاف املـشـهــراوي أنهم (تـيــار دحــان)
أخ ـط ــأوا ك ـمــا ح ــال «حـ ـم ــاس» ،ل ـكــن «مــن
يريد بناء نظام ديموقراطي عليه أن يبدأ
بــانـتـقــاد نـفـســه» ،الف ـتــا إل ــى أن الـلـقــاءات
«ن ـج ــم ع ـن ـهــا اع ـت ـم ــاد وث ـي ـقــة األس ـ ـ ــرى...
م ــا يـنـشــر ب ـشــأن االت ـف ــاق ع ـلــى دولـ ــة في
غ ــزة ك ــام ف ـ ــارغ» .وت ــاب ــع« :ال ي ـج ــوز أن
نــرت ـهــن ملـ ــزاج ش ـخــص ـ ـ ـ رئ ـي ــس الـسـلـطــة
مـحـمــود ع ـبــاس ـ ـ وق ــررن ــا م ـغ ــادرة مربع
العجز والـهــوان»ّ ،
مبينًا أنهم ملسوا لدى
«حماس» رغبة مماثلة ،وثمة «مقترحات
سـتـصـبــح م ــوض ــع الـتـنـفـيــذ ف ــي الـقــريــب
العاجل».

