عُ مان حتدد نهاية مهلة حظر متلك غير العُمانيني لألراضي داخل السلطنة
ح��ددت وزارة اإلس��ك��ان والتخطيط العمراني
العمانية نهاية املهلة احملددة لنقل ملكية األراضي
في أماكن احلظر من غير العُ مانيني إلى املواطنيني.
وأوض��ح��ت ال����وزارة ف��ي تعميمها ال��ص��ادر امس
الثالثاء ،أن يوم اخلميس  19نوفمبر املقبل ،هو آخر
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أف��ادت مصادر مطلعة إن اللقاء رفيع املستوى،
الذي جرى بني مسؤولني من الواليات املتحدة وقطر
هذا األسبوع يقدم فرصة حلل األزمة اخلليجية.
فقد التقى وزي��ر اخلارجية مايك بومبيو ووزير
اخلزانة ستيفن منوتشني ووزير التجارة ويلبر روس
مسؤولني قطريني؛ لبدء احلوار اإلستراتيجي الثالث
بني الواليات املتحدة وقطر الذي يستمر ليومني.
وقال سفير دولة قطر لدى الواليات املتحدة مشعل
بن حمد آل ثاني إن اتفاقيات إطارية حول التعاون
الثقافي واالقتصادي ستوقع من قبل الواليات املتحدة
ووفد قطري برئاسة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
نائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية القطري ووزير
املالية علي شريف العمادي.
ترامب حتدث مع امللك سلمان في  6سبتمبر ودعا
إلى إنهاء اخلالف بني دول اخلليج .وقال بومبيو في
كلمة افتتاحية في املنتدى «إننى أتطلع إلى إحراز
تقدم في هذه القضية».
وأحملت املصادر إلى أن الرئيس األميركي دونالد
ت��رام��ب ك��ان ق��د حت��دث م��ع العاهل السعودي امللك
سلمان في  6سبتمبر احلالي ودعا إلى إنهاء اخلالف
بني دول اخلليج املجاورة .ويقول محللون إنه في

قطر :ال تطبيع مع إسرائيل قبل حل
الصراع مع الفلسطينيني
أكدت قطر أنها لن تقيم عالقات
دبلوماسية م��ع إس��رائ��ي��ل قبل
ح��ل ال��ص��راع م��ع الفلسطينيني،
وذلك في وقت توقع فيه اإلمارات
وال��ب��ح��ري��ن ات��ف��اق��ي تطبيع مع
إسرائيل اليوم في واشنطن.
وقالت لولوة اخلاطر مساعدة
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ق��ط��ري ،إن
التطبيع م��ع إس��رائ��ي��ل ال ميكن
أن ي��ك��ون ه���و احل���ل ل��ل��ص��راع
اإلس���رائ���ي���ل���ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي،
وإمن���ا احل���ل يكمن ف��ي تطبيق
ق���رارات مجلس األم��ن وف��ي منح
الفلسطينيني حقوقهم وإيجاد حل
عادل لقضيتهم.
وأضافت املسؤولة القطرية أن
جوهر الصراع يتعلق بالظروف
القاسية التي يعيش الفلسطينيون
ف��ي ظلّها ،كشعب م��ن دون بلد،
يعيش حتت االحتالل (إسرائيل).
وأوضحت أن بالدها ال تعتقد أن
التطبيع كان جوهر هذا اخلالف،
وبالتالي ال ميكن أن يكون احلل،
دون تفاصيل أخرى.
ول��دى سؤالها عما إذا كانت
هناك ضغوط من إدارة الرئيس
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السلطة الفلسطينية :اتفاق اإلمارات والبحرين
مع إسرائيل سالم مقابل احلماية
انطلقت م��ظ��اه��رات وفعاليات شعبية فلسطينية
رافضة للتطبيع امس الثالثاء في الضفة الغربية وقطاع
غزة استجابة لدعوة الفصائل الفلسطينية ،تزامنا مع
موعد توقيع اتفاقيات التطبيع في واشنطن بني اإلمارات
والبحرين مع إسرائيل.
ووقع البلدان العربيان في العاصمة األميركية امس
اتفاقيتني لتطبيع العالقات مع إسرائيل ،وهو ما يواجه
رفضا شعبيا عربيا واسعا ،فيما تعتبره أبو ظبي واملنامة
«قرارا سياديا».
ففي غ��زة ،نظمت فصائل املقاومة الفلسطينية وقفة
احتجاجية غاضبة أم��ام مقر املجلس التشريعي رفضا
للتوقيع على اتفاق التطبيع ،ووضع املشاركون نعشا
رمزيا للجامعة العربية تنديدا مبوقفها من التطبيع
مع االحتالل ،ثم أحرقوه .ودعت الفصائل الفلسطينية
إل��ى اعتبار ه��ذا ال��ي��وم ي��وم غضب ف��ي جميع األراض��ي
الفلسطينية ،ورفع الرايات السوداء فوق أسطح املنازل.
كما أح��رق احملتجون ص��ورا لقادة دولتي اإلم��ارات
والبحرين ،باإلضافة إل��ى ح��رق ص��ور رئيس ال��وزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو والرئيس األميركي دونالد
ترامب .وفي اخلليل ،اعتبر متظاهرون التطبيع العربي
احتالال جديدا لفلسطني وانقضاضا على حقوق الشعب
الفلسطيني وقضيته.
كما خرجت مظاهرات في رام الله وجنني ونابلس
وطولكرم ،ورف��ع املتظاهرون أع�لام فلسطني ،ورردوا
هتافات مناهضة للتطبيع .وأكد املتظاهرون أن الشعب
الفلسطيني سيواصل مقاومته حتى لو خذله اجلميع.
وفي السياق ذات��ه ،دعت جلنة املتابعة -وه��ي أعلى
هيئة متثل الفلسطينيني داخل اخلط األخضر -إلى إقامة
سلسلة بشرية ح��اش��دة على مدخل مدينة أم الفحم،
بالتزامن مع مراسم التوقيع على اتفاقات التطبيع بني
إسرائيل واإلمارات والبحرين.
وقالت اللجنة إن «هذه الفعالية تأتي للتنديد بصفقة
ال��ع��ار الرباعية التي تهدف إل��ى التآمر على الشعب
الفلسطيني وقضيته» .وش��ددت اللجنة العربية على
ض��رورة إنهاء االح��ت�لال وحتقيق احلرية واالستقالل
للشعب الفلسطيني ،والتمسك بحق عودة الالجئني إلى

ديارهم.
بدورها ،اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس
الثالثاء عددا من املواطنني من مدن الضفة الغربية احملتلة
ومخيماتها ،بينهم أس��رى م��ح��ررون .وقالت صحفية
فلسطينية إن ق��وات االحتالل اعتقلت  17مواطنا خالل
حملة أمنية في القدس وأنحاء متفرقة من الضفة الغربية،
واقتادتهم إلى مراكز التحقيق اخلاصة بها.
سالم مقابل احلماية
ب���دوره ،اعتبر أم�ين س��ر اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية صائب عريقات اتفاق اإلم��ارات
والبحرين مع إسرائيل أنه «سالم مقابل احلماية» .وقال
عريقات إن «هذه اخلطوة ال نستطيع أن نسميها معاهدة
سالم أو سالما مقابل س�لام ،وإمن��ا سالم مقابل حماية
الواليات املتحدة».
وأض��اف عريقات أن جاريد كوشنر مستشار وصهر
الرئيس األميركي دونالد ترامب «ق��ال لعدد من صناع
ال��ق��رار ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي إن أم��ي��رك��ا ليست ملزمة
باالستمرار في هذه األمور (احلماية) ،وعليكم أن جتلبوا
إسرائيل ،ونظريته هي خلق ناتو عربي-إسرائيلي في

املنطقة ،وهذا أمر بالغ اخلطورة».
وبشأن إمكانية أن مينح التطبيع فرصة للدول العربية
للتأثير على إسرائيل ،رأى عريقات أن ما يحدث ينفي ذلك،
قائال «خرج رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو
وق��ال :أنا سأستمر في االستيطان ،وسأستمر في ضم
األراضي الفلسطينية ،وقال :ال ميكن أن تكون هناك دولة
فلسطينية على حدود  ،1967ومدينة القدس لن تقسم،
والقدس الشرقية -مب��ا فيها املسجد األقصى وكنيسة
القيامة -ستكون جزءا من عاصمة إسرائيل».
وتساءل مستنكرا :إذا لم تستطع أن تؤثر قبل قرار
التطبيع فهل ستؤثر بعد التطبيع؟ كيف ستؤثر بعد أن
دفعت الثمن؟! ال أعرف ما هذا السلوك التفاوضي الذي
يقول إن هذه اخلطوة ستؤدي إلى مساعدة الفلسطينيني.
وشدد على أن العالم كله يدرك أن القضية الفلسطينية
هي مفتاح احلل ومفتاح السالم في املنطقة ،وحتى الدول
التي رحبت في أوروبا وغيرها باالتفاقات قالت «إنه يجب
أال ننسى أن الصراع هو فلسطيني-إسرائيلي ،واملطلوب
إنهاؤه وإلغاؤه هو الضم واالستيطان ،واملطلوب إقامته
هو دولة فلسطني املستقلة».

البحرين :من السابق ألوانه احلديث عن رحالت جوية مع إسرائيل
قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين،
زايد بن راشد الزياني ،إن من السابق ألوانه احلديث عن
الرحالت اجلوية التجارية مع إسرائيل.
وأض��اف الزياني أن اتصاله للمرة األول��ى مع وزير
التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي أوفير أكونيس ،جرى خالله
حديث عام حول كيفية التعاون املستقبلي بني البلدين،
وجرى التركيز في األساس على املنحى االقتصادي.
وقال إن املسؤولني احلكوميني ميهدون الطريق للقطاع
اخلاص ،من أجل النهوض بهذا التعاون في املستقبل.
وبالنسبة للسفر والرحالت التجارية ،قال الزياني:
«موضوع سابق ألوان��ه ،وقبل بدء الرحالت التجارية،
يجب أن تكون هناك اتفاقيات للنقل اجلوي ،بني اجلانبني
وسلطات الطيران املدني وحتسم هذه األم��ور ،ثم يجري
االتفاق حول التمثيل املتبادل بني طيران اخلليج والطيران
اإلسرائيلي ثم يجري اعتمادها الدولي ،وبعد ذلك ميكن
احلديث عن رحالت مباشرة بصورة رسمية».
ووص��ف اقتصاد البحرين بأنه متنوع ولديه قيادة
مهمة من القطاع اخلاص في تركيبة الناجت احمللي .وحول
قطاعات التعاون ،قال إن البحرين لديها قطاعات عدة منها
السياحي واللوجستي واملصرفي إلى جانب التعاون في
قطاعات أخرى مثل أنظمة املعلومات والتصنيع في األغذية
واألدوية .ووصف الوزير البحريني هذه القطاعات بأنها

واع��دة ،ومتهد احلكومات ال��دور املنوط للقطاع اخلاص
لالستثمار بها .وقال« :نحن منهد ونضع األطر واحلماية
للمستثمرين ونعول على القطاع اخلاص أن يقوم في باقي
األمور من العمليات في التبادل التجاري».
واعتبر أن «إح�لال السالم العادل والشامل ،هو الذي

لولوة اخلاطر

األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب على
قطر لتوقيع اتفاق مع إسرائيل،
قالت لولوة اخلاطر إن العالقة
مع الواليات املتحدة قائمة على
االحترام املتبادل ،مشيرة إلى أن
القضية الفلسطينية ومحادثات
السالم في أفغانستان على طاولة
احل����وار اإلس��ت��رات��ي��ج��ي الثالث
املنعقد في الدوحة.
وك��ان أمير دول��ة قطر الشيخ
متيم ب��ن حمد آل ث��ان��ي ،التقى

alwasat.com.kw

يوم غضب شعبي فلسطيني ضد التطبيع

لقاء أميركي قطري يوفر فرصة
ملعاجلة األزمة اخلليجية

إح��دى النتائج احملتملة قد تقنع ال��والي��ات املتحدة
السعودية بإنهاء حظرها على ال��رح�لات اجلوية
القطرية فوق اململكة.
وأض��اف احملللون أن وج��ود مسؤولني إماراتيني
ف��ي واشنطن لتوقيع ات��ف��اق تطبيع العالقات مع
إسرائيل ،ال��ذي توسطت فيه إدارة ت��رام��ب ،يتيح
للمسؤولني األميركيني فرصة إلثارة قضية اخلالف
مع الدبلوماسيني القطريني واإلماراتيني.
وق��ال ساميون هندرسون ،ال��ذي يقود برنامج
اخلليج العربي والطاقة في معهد واشنطن لسياسة
الشرق األدنى« ،إنها فرصة يشعر فيها الدبلوماسيون
باحلماس» .ومن جانبه عبر وزير املالية علي شريف
العمادي عن امتنانه للجهود األميركية إلصالح
العالقات ،وق��ال في مقابلة أمس «منذ اليوم األول
علمت أن األميركيني ملتزمون بهذا األمر».
وأش���ارت امل��ص��ادر إل��ى أن قطر من غير احملتمل
أن تقيم عالقات رسمية مع إسرائيل دون تقدم في
احمل��ادث��ات م��ع الفلسطينيني أو حت��رك نحو إقامة
دولة فلسطينية ،وقال السفير القطري لدى الواليات
املتحدة للصحفيني إن «ما تريد قطر رؤيته في املنطقة
هو االستقرار والسالم».

موعد لذلك اإلجراء.
ويأتي ذلك اإلج��راء تطبيقًا لقانون حظر متلك
غير العُ مانيني لألراضي في بعض األماكن داخل
السلطنة ،ويتضمن استثناء يسمح لغير العُ مانيني
بحق االنتفاع أو االستئجار إلقامة مشروعات تخدم

التنمية.
ووفقا للقانون ف��إن عقود االنتفاع لشركات ال
تتجاوز ملكية غير العُ مانيني فيها  40باملائة ،ويجب
أن ال تقل مدة العقد عن عام وال تزيد عن  10أعوام.

س��وف ي��وف��ر للمنطقة ق��اع��دة م��ن��اخ اق��ت��ص��ادي يحظى
بالرعاية واالهتمام الدولي ويكون مجاال لالستثمار على
أسس صحيحة» .وأض��اف« :لدينا قطاع مصرفي نشط
يقوم بعمليات متويل االستثمارات ،وإذا وجد السالم وجد
االستقرار وتأتي االستثمارات والنمو والبنية التحتية».

الثانية في أقل من شهر
جاريد كوشنر كبير مستشاري
الرئيس األميركي والوفد املرافق
له ،في العاصمة القطرية الدوحة
مطلع الشهر اجلاري.
وأك���د أم��ي��ر دول���ة قطر موقف
ب�لاده الداعي إل��ى تسوية عادلة
للقضية الفلسطينية على أساس
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة
ال��س�لام العربية ،وعلى أس��اس
حل الدولتني ،ومب��ا يحقق األمن
واالستقرار في املنطقة.

أنقرة حتتضن مشاورات تركية روسية لبحث التطورات في سورية وليبيا
قالت وزارة اخلارجية التركية إن مسؤولني أتراكا
وروس��ا التقوا في أنقرة ام��س الثالثاء لعقد جولة
جديدة من احمل��ادث��ات بشأن التطورات في سوريا
وليبيا ،حيث تدعم أنقرة أحد الطرفني املتحاربني في
كل من هاتني الدولتني ،وتدعم موسكو الطرف اآلخر.
وأضافت «مت استئناف امل��ش��اورات بني الوفدين
التركي والروسي ،املمثلني ألكثر من وكالة ،بخصوص

ليبيا وس��وري��ا على مستوى فني يومي  15و16
سبتمبر اجلاري».
وأنقرة وموسكو هما الوسيطتان الرئيسيتان في
احلرب الدائرة بليبيا ،وجتريان محادثات بشأن وقف
دائم إلطالق النار وتسوية سياسية .وتدعم روسيا
قوات خليفة حفتر التي تتمركز شرق ليبيا ،في حني
ساعدت تركيا حكومة الوفاق الوطني املعترف بها

دوليا في صد هجوم حلفتر.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الشهر املاضي
وق���ف إط�ل�اق ال��ن��ار ،وط��ال��ب��ت ب��رف��ع ح��ص��ار عن
املؤسسات النفطية ،كما دع��ا عقيلة صالح ،وهو
رئيس برملان منافس في الشرق ،لوقف العمليات
القتالية ،لكن حفتر املدعوم كذلك من مصر واإلمارات
رفض هذه اخلطوة.

مشاورات تشكيل احلكومة اللبنانية تراوح مكانها
وضع رئيس احلكومة املكلف مصطفى أديب
الرئيس اللبناني ميشال عون في أجواء املشاورات
التي يجريها لتشكيل احلكومة دون تقدم يذكر،
فيما توشك املهلة التي حددها الرئيس الفرنسي
إميانويل ماكرون للطبقة السياسية من أجل إجناز
التأليف على االنتهاء.
وقد انتقد كل من التيار الوطني احلر برئاسة
جبران باسيل -صهر رئيس اجلمهورية -وحركة
أم��ل برئاسة رئيس البرملان نبيه ب��ري مسار
تشكيل احلكومة.
وأعلن ماكرون في ختام زيارته إلى بيروت،
مطلع الشهر احلالي وغ��داة تكليف أديب تشكيل
احل��ك��وم��ة ،ال��ت��زام ال��ق��وى السياسية بتشكيل
«حكومة مبهمة محددة» تتولى إصالحات أساسية،
واستعادة ثقة الشعب في مهلة أسبوعني.
وب���دأ أدي���ب ال���ذي توافقت الكتل السياسية
الرئيسية على تسميته م��ش��اورات التشكيل
احلكومي ف��ي الثاني م��ن سبتمبر  ،م��ن دون أن
يفصح بعد عن مضمونها أو مدى تقدّمها .وقال
مصدر في الرئاسة اللبنانية إن أديب «لم يعرض

أي تشكيلة على األرج��ح» على ع��ون ،وسيعاود
الطرفان «اللقاء متى اكتملت حلقة التشاور»،
وأوضح أن «تطورات اليومني األخيرين استوجبت

مزيدا من التشاور».
اإلحجام عن املشاركة
وفي وقت سابق ،أعلن رئيس البرملان نبيه بري

عدم رغبة حركة أمل باملشاركة في احلكومة وفق
«األس��س» التي يتبعها أدي��ب ،مؤكدا أن «املشكلة
ليست مع الفرنسيني» ،إمنا «داخلية» .ويشترط أن
تبقى حقيبة املال «في يدي شخصية شيعية» كما
هي احلال منذ  ،2014في رفض ملبدأ املداورة على
احلقائب الذي يعتمده أديب ،مبعنى أال تتمسك أي
جهة بحقيبة معينة.
ومت���ارس فرنسا منذ ان��ف��ج��ار م��رف��أ بيروت
امل��روع ضغوطا على القوى السياسية لتشكيل
حكومة تنكب على إجراء إصالحات عاجلة مقابل
حصولها على دعم دولي النتشال البالد من أزمتها
االقتصادية .وقد اتصل ماكرون شخصيا بكل من
باسيل وبري خالل األيام املاضية.
وف��ي ح��ال إص��رار أدي��ب على املضي بحكومة
ال حتظى برضى املكوّن الشيعي القوي ،ستكون
مهمة التشكيل صعبة ،إذ إن التوافق بني املكونات
األساسية كان باستمرار شرطا لتشكيل احلكومات
في لبنان .وقد ال حتظى احلكومة في هذه احلالة
مبوافقة عون الذي وصل إلى سدّة الرئاسة بدعم
من حزب الله.

