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 ...أو حرب مفتوحة
الراية البيضاء ،من قبيل «االمتناع
عــن ال ـتــدخــل فــي ال ـش ــؤون الــداخـلـيــة
للدول ،ودعم الكيانات الخارجة عن
القانون» في إشــارة إلــى عالقة قطر
بـ«اإلخوان املسلمني» ،و«إيقاف كافة
أع ـمــال الـتـحــريــض وخ ـطــاب الحض
على الكراهية أو العنف» في إشارة
إلــى قناة «الـجــزيــرة» ،و«الـتــزام كافة
مخرجات القمة العربية اإلسالمية
األمـيــركـيــة الـتــي عـقــدت فــي الــريــاض
ف ــي (أي ـ ـ ــار)  ،»2017ف ــي إشـ ـ ــارة إلــى
عالقة الدوحة بإيران.
ال ــاف ــت أي ـض ــا ،أن تــوصـيــف الـبـيــان
ل ـل ــرد ال ـق ـط ــري جـ ــاء ح ـ ــادًا وقــاط ـعــا
وغ ـي ــر ق ــاب ــل ل ـل ـتــأويــل ،ح ـيــث دمـغــه
بـ ـ «ال ـس ـل ـب ـيــة» و«الـ ـتـ ـه ــاون» و«ع ــدم
الـ ـج ــدي ــة فـ ــي ال ـت ـع ــاط ــي مـ ــع جـ ــذور
املشكلة» ،وهذا ما يغلق الباب أمام
م ــراهـ ـن ــات الـ ــدوحـ ــة ع ـل ــى إم ـكــان ـيــة
ف ـت ــح قـ ـن ــاة تـ ـف ــاوض ح ـ ــول «الـ ـج ــزء
الـجــاد» من قائمة املطالب ،من مثل
اس ـت ـض ــاف ــة رمـ ـ ــوز م ــن «اإلخ ـ ـ ـ ــوان»،
وخطاب قناة «الجزيرة» ،ومستوى
ال ـعــاقــات م ــع إي ـ ــران ،وال ـت ـحــويــات
املالية ُ
(حكي عن تباحث في صيغة
توافقية تقوم قطر بموجبها بطرد
ال ـق ـيــادات اإلخــوان ـيــة مــن أراضـيـهــا،
وت ـ ـل ـ ـط ـ ـيـ ــف خ ـ ـط ـ ــاب «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزي ـ ـ ــرة»،
وخـفــض مـسـتــوى الـعــاقــة بـطـهــران،
وإرس ـ ـ ــاء آل ـي ــة مل ــراق ـب ــة ال ـت ـحــويــات
امل ــال ـي ــة) .ي ـع ــزز وجـ ــود ت ـلــك الـنـيــات
لدى واضعي البيان التصريح الذي
ص ـ ــدر عـ ــن وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـل ـش ــؤون
الخارجية اإلمــاراتــي ،أنــور قرقاش،
عقب االجتماع ،عندما قال إن «أهم

ما حققه املؤتمر الصحافي هو عدم
ال ــوق ــوع فــي فــخ ال ـت ـفــاوض ،وإع ــادة
ت ــوج ـي ــه األم ـ ـ ــور ل ـل ـه ــدف الــرئ ـي ـســي
الـ ـ ــذي حـ ــاولـ ــت ق ـط ــر إبـ ـع ــادن ــا عـنــه
وهو الحرب على اإلرهــاب» ،معتبرًا
أن «الـ ـ ــدوحـ ـ ــة راه ـ ـنـ ــت عـ ـل ــى بـ ـ ــازار
الـ ــوسـ ــاطـ ــة وت ـف ـك ـي ــك الـ ـنـ ـص ــوص»،

بدت الفتة اللهجة
التصعيدية التي لم
تفارق ما صيغت به
قائمة المطالب
عادل الجبير :نأمل
ونتمنى أن تستمر
تركيا على الحياد
ّ
مقدرًا أن «األزمــة ستطول وستضر
قطر وموقعها وسمعتها».
ُي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك حـ ــديـ ــث ال ـب ـي ــان
ع ــن «ع ــدم اسـتـيـعــاب (ق ـط ــر) لحجم
وخ ـ ـ ـطـ ـ ــورة امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف» ،وع ـ ـ ــن «ع ـ ــدم
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــح م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــدور
ال ـت ـخ ــري ـب ــي الـ ـ ــذي ت ـم ــارس ــه ق ـط ــر»،
فــي تـلــويــح مبطن بــإمـكــانـيــة اتـخــاذ
إجـ ـ ـ ـ ــراء ات أكـ ـث ــر قـ ـس ــوة ضـ ــد ق ـطــر.
تلويح ظهر أكثر وضوحًا في كلمات

وزراء خــارجـيــة ال ــدول األرب ــع ،التي
أعـقـبــت ت ــاوة الـبـيــان مــن قـبــل وزيــر
الـخــارجـيــة املـصــري ،ســامــح شكري.
إذ تحدث وزير الخارجية السعودي،
عـ ـ ـ ـ ــادل ال ـ ـج ـ ـب ـ ـيـ ــر ،عـ ـ ــن «إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
قــادمــة» سيجري التشاور بشأنها،
و«سنتخذها فــي الــوقــت املناسب»،
فيما أكد نظيره اإلماراتي ،عبد الله
بــن زيــاد آل نهيان(« ،أنـنــا) سنبقى
فــي حــالــة انـفـصــال عــن قـطــر ،إلــى أن
ت ـق ــرر ق ـطــر تـغـيـيــر ه ــذا املـ ـس ــار ،من
م ـســار ال ــدم ــار إل ــى م ـســار اإلع ـم ــار».
وج ــزم وزي ــر الـخــارجـيــة البحريني،
خالد بن أحمد آل خليفة ،من جهته،
«(أنـ ـن ــا) سـنـتـخــذ ق ـ ــرارات مــدروســة
وواضـ ـ ـح ـ ــة» .وردًا ع ـل ــى س ـ ــؤال عــن
إم ـكــان ـيــة تـعـلـيــق ع ـضــويــة ق ـطــر في
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــيّ ،
رد آل
خ ـل ـي ـفــة ب ـ ــأن ق ـ ـ ــرارًا م ــن ه ـ ــذا ال ـن ــوع
«ي ـص ــدر م ــن امل ـج ـلــس وحـ ـ ــده» .لكن
صـحـيـفــة «ال ــوط ــن» امل ـصــريــة نقلت،
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء ،ع ــن الـ ــوزيـ ــر ال ـب ـحــري ـنــي أن
مـجـلــس ال ـت ـعــاون سـيـنــاقــش تعليق
عضوية قطر في أول جلسة له ،دون
تحديد موعد لذلك.
ومـ ـم ــا ب ـ ـ ــرز ،أي ـ ـضـ ــا ،خ ـ ــال امل ــؤت ـم ــر
الصحافي للوزراء األربعة ،قول وزير
الخارجية السعودية ،ردًا على سؤال
ب ـش ــأن امل ــوق ــف ال ـت ــرك ــي م ــن األزم ـ ــة:
«ن ــأم ــل ون ـت ـم ـنــى أن تـسـتـمــر تــركـيــا
ع ـلــى الـ ـحـ ـي ــاد .»...تــوص ـيــف يـنــافــي،
بـ ــوضـ ــوح ،م ــا أع ـل ـن ـتــه ت ــرك ـي ــا ،مـنــذ
انــدالع الـنــزاع ،من تضامن مع قطر،
س ــرع ــان م ــا ات ـخــذ م ـس ــارًا عملياتيًا
بإرسال أنقرة تعزيزات إضافية إلى

قاعدتها العسكرية في الدوحة .كما
أن تــوصـيــف الجبير يـبــدو غـيــر ذي
معنى ،بالنظر إلى أن قائمة املطالب
تضمنت إغالق قاعدة الريان التركية
فــي ق ـطــر ،وه ــو مــا يـعـنــي اسـتـهــدافــا
م ـبــاش ـرًا ل ـل ــدور ال ـتــركــي ف ــي منطقة
الخليج .إال أن السعودية تريد ،على
مــا ي ـبــدو ،تــأجـيــل ال ـنــزاع مــع تركيا،
والسعي فــي تحييدها عما يجري،
ً
أم ـ ــا ف ــي االسـ ـتـ ـف ــراد ب ــال ــدوح ــة فــي
املرحلة املقبلة.
عـلــى املـقـلــب األم ـي ــرك ــي ،ظ ــل املــوقــف
ـراوغ» لجهود
م ــراوح ــا بــن دع ــم «م ـ ـ ِ
ّ
الـ ـ ـح ـ ــل ،وب ـ ـ ــن تـ ـح ــري ــض «مـ ـب ــط ــن»
ع ـل ــى قـ ـط ــر .ولـ ــم ت ـك ــد تـ ـم ـ ّـر س ــاع ــات
على اختتام االجتماع الرباعي في
الـقــاهــرة حـتــى أعـلــن الـبـيــت األبـيــض
والرئاسة املصرية أن الرئيس دونالد
ً
ترامب أجرى اتصاال هاتفيًا بنظيره
املصري ،عبد الفتاح السيسي ،شدد
خـ ــالـ ــه الـ ـج ــانـ ـب ــان «عـ ـلـ ــى ضـ ـ ــرورة
مواصلة جهود التصدي لــإرهــاب،
ووق ــف تمويله ،وتـقــويــض األســاس
األي ــدي ــول ــوج ــي ل ـل ـف ـكــر ل ــإره ــاب ــي»،
فــي ت ـســاوق واض ــح مــع مــا ت ـ ّ
ـروج له
املقاطعة في حربها على قطر.
الدول
ِ
فــي امل ـقــابــل ،ج ــدد وزي ــر الـخــارجـيــة،
ريـ ـك ــس تـ ـلـ ـي ــرس ــون ،خـ ـ ــال ات ـص ــال
هاتفي أجراه بأمير الكويت ،صباح
األحمد الجابر الصباح ،دعــم بالده
للوساطة الكويتية لحل األزمــة ،في
مــوقــف لــم يـتـجــاوز ،حـتــى اآلن ،أقله
بحسب مــا هــو معلن ،ح ــدود الفعل
الكالمي.
«األخبار»

فيلتمان في الكويت...
وجونسون يزورها السبت

أعلنت األم ــم املـتـحــدة ،مـســاء أم ــس ،أن مــديــر الـشــؤون
السياسية في املنظمة الدولية ،جيفري فيلتمان ،يزور
الكويت حاليًا ،إلجراء محادثات حول األزمة الخليجية.
وقال املتحدث باسم األمم املتحدة ،ستيفان دوجاريك،
إن فيلتمان «موجود في الكويت حاليًا ملناقشة األزمة
املستمرة في املنطقة ،وأزمات أخرى مع مجموعة واسعة
مــن امل ـحــاوريــن» .ووص ــل فيلتمان إلــى الـكــويــت قادمًا
من اإلم ــارات ،على أن يتوجه إلــى قطر في وقــت الحق
مــن هــذا األس ـبــوع .فــي غـضــون ذل ــك ،أعـلــن نــائــب وزيــر
الخارجية الكويتي ،خالد الجار الله ،أن وزير الخارجية
البريطاني ،بوريس جونسون ،سيزور الكويت ،السبت
املقبل ،لبحث تطورات الخالف الخليجي .ونقلت وكالة
األنباء الكويتية الرسمية عن الجار الله تشديده ،خالل
لقائه وزيــر الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوســط،
أليستر بيرت ،على أهمية احتواء األزمــة الخليجية ملا
لها من «تداعيات كبيرة وخطيرة جـدًا» ،منبهًا إلى أن
«هذا الخالف قد تكون له تداعيات على وحدة وصالبة
ً
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون» ،وه ــو «يـمـثــل زلـ ــزاال فــي ك ـيــان هــذا
املجلس».

فلسطين

هنية في خطابه األول :غابت سوريا ...وحضرت إيران
بعد أسابيع على توليه رئاسة املكتب
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـح ــرك ــة «حـ ـ ـم ـ ــاس» ،أل ـقــى
إس ـم ــاع ـي ــل ه ـن ـيــة خ ـط ــاب ــا يـ ــوم أم ــس،
شــرح فيه تــوجــه حركته خــال واليته
األول ــى .لــم يحمل الـخـطــاب أي جديد،
إذ شـهــدت ال ـل ـقــاءات ومــواقــف قـيــادات
«ح ـ ـم ـ ــاس» وإع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـم ــوض ـع ـه ــا فــي
املــرحـلــة املــاضـيــة ،ترجمة ملــا قيل قبل
إعالنه .وصــار من املعروف أن الحركة
ستسعى في األيــام املقبلة إلى «إعــادة
الـتــوازن» لعالقتها مع إي ــران ،ومصر،
وعــدم التطرق ال سلبًا وال إيجابًا إلى
دمشق كما جــرت عــادة أبــرز قياداتها
سابقًا ،باإلضافة إلى التقرب من تيار
ال ـق ـيــادي الـفـتـحــاوي املـفـصــول محمد
دحــان واالسـتـفــادة منه بهدف تأمني
«ح ـ ـيـ ــاة ك ــري ـم ــة ل ـس ـك ــان غ ـ ـ ــزة» .وم ــن
امل ـع ــروف أي ـضــا أن «ح ـم ــاس» ملتزمة
أال تـنـفـطــئ ان ـت ـفــاضــة ال ـس ـ ّكــاكــن فــي
الضفة والقدس ،حتى لو خفت وتيرة
العمليات.
هنية أكــد استمرار االنتفاضة وجعل
بقاء االحـتــال اإلسرائيلي فــي الضفة
أمرًا مكلفًا .أما عن أبرز ما أعلنه «أبو
ال ـع ـبــد» ،فـهــو ال ـقــرب مــن إت ـمــام صفقة
لتبادل األسرى مع العدو اإلسرائيلي،
وت ـ ـكـ ــراره م ــرت ــن ال ـ ـقـ ــول« :ت ـحــريــرهــم
ب ــات أقـ ــرب م ــن أي وق ــت م ـض ــى» .ومــا
يؤكد احتمال قرب إتمام عملية تبادل
لألسرى هو ما ذكــره إعــام العدو عن
ت ـق ــدم ف ــي املـ ـف ــاوض ــات ب ــن ال ـطــرفــن،
إضافة إلى توجه القيادي في «حماس»
ومسؤول ملف األسرى روحي مشتهى
إل ــى ال ـق ــاه ــرة ل ـل ـقــاء م ـس ــؤولــن فـيـهــا.
كــذلــك ،ق ــال هـنـيــة فــي كـلـمـتــه إن «ظـلــم

الـسـجــان لــن ي ـطــول ،ول ــن يـكـســر إرادة
أس ــران ــا األحـ ـ ــرار ،وإن تـحــريــرهــم بــات
أقرب من أي وقت مضى».
فــي الــوقــت نـفـســه ،رك ــز رئ ـيــس املكتب
ال ـس ـيــاســي ل ــ«ح ـم ــاس» ع ـلــى الــوضــع
الــداخ ـلــي الـفـلـسـطـيـنــي ،والـصـعــوبــات
واملـ ـخ ــاط ــر الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا الـقـضـيــة
الفلسطينية .ورأى أن وثيقة حركته
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ت ــؤك ــد نـيـتـهــم
«العمل مع الجميع ضمن استراتيجية
وط ـ ـن ـ ـي ـ ــة ج ـ ــام ـ ـع ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة
واملقاومة» .وذكر أن ما ّ
تمر به املنطقة
الـعــربـيــة م ــن ص ــراع ــات داخ ـل ـيــة هــدفــه
«إضعافها وتركيعها وفرض خيارات
ال ـقــوى امل ـعــاديــة عـلـيـهــا ،وت ـعــزيــز قــوة

ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي وض ـ ـمـ ــان أم ـن ــه
وتفوقه وبقائه».
ّ
ك ــذل ــك ،أع ـل ــن هـنـيــة أن «أي ح ـل ــول أو
ت ـســويــات ت ـت ـع ــارض م ــع ح ــق شعبنا
في الحرية واالستقالل وإقامة الدولة
الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها
القدس لن يكتب لها النجاح» ،مؤكدًا
«وقوف حماس سدًا منيعًا في وجهها،
مهما كلفنا ذلك من ثمن» .وشدد على
أن «ال ـض ـف ــة سـتـبـقــى م ــركـ ـزًا ل ـل ـصــراع
وعـنــوانــا لالنتفاضة وامل ـقــاومــة» ،وأن
الـحــركــة ستعمل «لـجـعــل ال ـعــدو يدفع
غ ــال ـي ــا ث ـم ــن اح ـ ـتـ ــالـ ــه» .ك ــذل ــك طــالــب
السلطة الفلسطينية بوقف «التنسيق
والتعاون األمني».

ّ
حذر ّ
هنية من التورط في مشروع «السالم اإلقليمي» مع إسرائيل (األناضول)

على الصعيد الداخلي ،استنكر هنية
«اإلجراءات التصعيدية» التي اتخذتها
حـكــومــة الــوفــاق الــوطـنــي الفلسطيني
ضــد غــزة ،وقــال إن «ال ـقــرارات األخيرة
ال ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا ال ـس ـل ـطــة ق ــد أسـ ــاءت
َّ
لـلـنـسـيــج الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي ،وإن
على السلطة أن ّ
تغير سياستها تجاه
غــزة ...إج ــراءات السلطة أجبرت قيادة
ال ـحــركــة ع ـلــى أن ت ـت ـحــرك إلن ـق ــاذ غــزة
وتوفير مقومات الحياة الكريمة» ،في
إشارة إلى التواصل مع دحالن.
وأضاف« :وفد الحركة الذي زار مصر...
عقد لـقــاءات فلسطينية ـ ـ فلسطينية
أسـفــرت عــن تفاهمات ســوف تنعكس
إي ـجــابــا عـلــى أهـلـنــا ف ــي ال ـق ـطــاع ،كما
س ـ ـ ــوف تـ ـمـ ـث ــل ت ــوطـ ـئ ــة ل ـل ـم ـصــال ـحــة
ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة» .ل ـك ـنــه أعـ ـل ــن أن
حركته مستعدة لحل اللجنة اإلداريــة
الـتــي شكلتها فــي حــال «الـتــراجــع عن
ج ـم ـي ــع اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ـق ــاب ـي ــة بـحــق
غــزة وأهـلـهــا ،وقـيــام حكومة التوافق
بواجبها تجاه أهلنا في غزة».
عربيًا ،دعــا هنية ال ــدول الـتــي تشهد
خ ــاف ــات ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــا وص ــراع ــات
داخ ـل ـيــة إل ــى «ح ـقــن ال ــدم ــاء وتـعــزيــز
منهجية الحوار للتوافق على حلول
مـنــاسـبــة لـلـقـضــايــا مــوضــع ال ـخــاف
وال ـن ــزاع س ــواء داخ ــل األق ـط ــار أو في
مــا بــن ال ــدول العربية واإلســامـيــة».
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـت ــوج ــه ال ـج ــدي ــد ل ــدى
حــركـتــه هــو «تـمـتــن عــاقــاتـنــا ...على
أس ــاس مــن االح ـت ــرام امل ـت ـبــادل وعــدم
التدخل في الشؤون الداخلية» .كذلك
أعرب عن تبني الحركة «استراتيجية
االنفتاح والعمل مع الجميع».

وقال« :نستذكر املوقف األصيل لدولة
قطر في دعــم شعبنا إلــى جانب غزة
ف ــي سـ ـن ــوات ال ـح ـص ــار وال ـ ـحـ ــروب»،
م ـش ـي ـدًا ب ـج ـهــود «ج ـم ـه ــوري ــة تــركـيــا
وامل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة فــي
دعـ ـمـ ـهـ ـم ــا غـ ـ ـ ــزة سـ ـي ــاسـ ـي ــا وم ــالـ ـي ــا
وإنـ ـس ــانـ ـي ــا» ،وم ـض ـي ـف ــا« :ال نـنـســى
جمهورية إيران التي دعمت وساندت
ال ـش ـع ــب وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،وأسـ ـهـ ـم ــت فــي
تطوير وبناء املقاومة في غزة».
مــع ذل ــك ،أعـلــن رفـضــه وصــف حركته
بــاإلرهــاب ،وقــال« :املقاومة املشروعة
ليست إرهابًا ،بل هي تحارب اإلرهاب
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي املـ ـتـ ـمـ ـث ــل ف ـ ــي االح ـ ـتـ ــال
الصهيوني ،ونتبنى وننتمي فكريًا
إل ــى امل ــدرس ــة الــوسـطـيــة واالعـ ـت ــدال».
ك ــذل ــك شـ ــرح أن «حـ ـم ــاس س ـتــواصــل
العمل وتطور البرامج واآلليات التي
تــزيــد مــن عــزلــة االح ـتــال ومقاطعته
ف ــي ك ــل امل ـح ــاف ــل وم ــاح ـق ــة مـجــرمــي
الـحــرب ومحاكمتهم محاكمة عادلة
ومنعهم من التحرك بحرية».
وأع ــاد هنية تــأكـيــد رفـضــه «ال ـتــورط
في املشروع الرامي لتصفية القضية
تحت مــا يسمى الـســام اإلقليمي أو
ال ـســام االق ـت ـصــادي» ،مــؤك ـدًا مـجــددًا
أن «حـ ـم ــاس ل ــن ت ـس ـمــح ب ـت ـمــريــر أي
م ـشــاريــع تـتـجــاهــل مـصــالــح وحـقــوق
ش ـع ـب ـن ــا الـ ـث ــابـ ـت ــة تـ ـح ــت أي ذريـ ـع ــة
كانت ،ونؤكد أن شعبنا الفلسطيني
ال ـص ــام ــد األبـ ـ ــي ف ــي أم ــاك ــن وج ـ ــوده
كافة لم ولن يفوض أيًا كان من أبناء
الـشـعــب واألمـ ــة بــال ـت ـنــازل ع ــن أرض ــه
وحقوقه ومكتسباته».
(األخبار)

