
تستضيف اململكة العربية السعودية 
ال��ي��وم االح��د القمة ال 39 ل��ق��ادة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
ف��ي ال��ع��اص��م��ة ال��س��ع��ودي��ة ال��ري��اض.
وستبحث قمة الرياض ال 39 عددا من 
املوضوعات املهمة في مسيرة العمل 
اخلليجي املشترك وم��ا مت إجن��ازه في 
إطار حتقيق التكامل والتعاون اخلليجي 
ف��ي امل��ج��االت السياسية وال��دف��اع��ي��ة 

واالقتصادية والقانونية.
وفيما يلي القمم اخلليجية ال )38( 
التي عقدت في دول مجلس التعاون منذ 
تأسيس املجلس عام 1981:عقدت قمة 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
االولى في العاصمة االماراتية أبوظبي 
في شهر مايو ع��ام 1981 تلتها القمة 
اخلليجية ال 2 ف��ي ال��ري��اض ف��ي شهر 

نوفمبر من العام ذاته.
وع��ق��دت القمة اخلليجية ال3 في 
العاصمة البحرينية املنامة 1982 تلتها 
القمة ال4 في العاصمة القطرية الدوحة 
عام 1983 واستضافت الكويت القمة 

ال5 في عام 1984.
وشهدت العاصمة العمانية مسقط 
في عام 1985 انعقاد القمة اخلليجية 
ال6 تلتها قمة أبوظبي ال7 ف��ي عام 
1986 فيما كانت القمة ال8 في الرياض 
عام 1987.وفي عام 1988 عقدت القمة 
اخلليجية ال9 ف��ي املنامة تلتها قمة 
مسقط ال 10 عام 1989 ثم القمة ال 11 

في الدوحة عام 1990.
أم�����ا ال��������دورة ال 12 ل��ل��م��ج��ل��س 
فاستضافتها الكويت عام 1991 فيما 
استضافت أبوظبي القمة اخلليجية ال 
13 في عام 1992 تلتها القمة ال 14 في 
الرياض عام 1993.أما القمة اخلليجية 
ال 15 فقد عقدت في املنامة عام 1994 
ثم القمة ال 16 في مسقط ع��ام 1995 

تلتها قمة الدوحة ال 17 في عام 1996.
وفي عام 1997 استضافت الكويت 
القمة اخلليجية ال 18 تلتها أبوظبي في 
القمة ال 19 عام 1998 ثم قمة الرياض 
ال 20 ع��ام 1999 وقمة املنامة ال 21 
عام 2000 في حني عقدت القمة ال 22 
في مسقط ع��ام 2001 ثم القمة ال23 

بالدوحة عام 2002.
وشهد عام 2003 استضافة الكويت 
لفعاليات الدورة ال 24 في حني انعقدت 
القمة ال 25 باملنامة عام 2004 وأطلق 
عليها اس��م )قمة زاي���د( وذل��ك تقديرا 
وعرفانا وتخليدا لرئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة الراحل الشيخ 
زاي��د بن سلطان آل نهيان رحمه الله 
ودوره ف��ي ت��ع��زي��ز م��س��ي��رة املجلس 
وإسهامه الكبير في تأسيسه وما قدمه 
م��ن جهد كبير خل��دم��ة قضايا األمتني 
العربية واإلس��ام��ي��ة وس��ام املنطقة 

والعالم.
وجاءت القمة ال 26 في أبوظبي عام 
2005 التي أطلق عليها اسم )قمة امللك 
فهد( تقديرا خل��ادم احلرمني الشريفني 
امللك الراحل فهد بن عبدالعزيز آل سعود 
رحمه الله على ما قدمه من مآثر جليلة 

وعطاء كبير ع��زز من مسيرة املجلس 
وتطلعات شعوبه ولدور الفقيد الراحل 
الكبير ف��ي خ��دم��ة القضايا العربية 

واإلسامية واألسرة الدولية.
ث��م ج��اءت قمة ال��ري��اض ال 27 عام 
2006 وأطلق عليها اسم )قمة الشيخ 
جابر( تقديرا لدور أمير الكويت الراحل 
الشيخ جابر األح��م��د اجل��اب��ر الصباح 
رحمه الله في تعزيز مسيرة مجلس 
التعاون اخلليجي ودوره الكبير في 
تأسيسه مع إخوانه قادة دول املجلس 
وملا قدمه رحمه الله من جهد كبير خلدمة 
القضايا العربية واإلسامية وسام 

املنطقة والعالم.
وكانت الدوحة على موعد مع القمة 
اخلليجية ال 28 التي عقدت عام 2007 
وسلمتها في العام التالي إلى مسقط في 
دورتها ال 29.أما الدورة ال 30 في عام 
2009 فكانت الكويت على موعد مع 
احتضان اجتماعاتها وفي عام 2010 
شهدت أبوظبي انعقاد القمة اخلليجية 
ال 31 تلتها قمة ال��ري��اض ال 32 عام 
2011 ثم قمة املنامة في 2012 بدورتها 
ال 33.وعقدت القمة اخلليجية دورتها 
ال 34 ف��ي ال��ك��وي��ت ع���ام 2013 فيما 
كانت ال���دورة ال 35 ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية في الدوحة عام 
2014 تلتها قمة الرياض في عام 2015 

بدورتها ال 36 وقمة املنامة في دورتها 
ال 37 عام 2016.

وفي العام املاضي كانت الكويت على 
موعد مع استضافة القمة ال 38 على 
أرضها.وينتظر من قمة الرياض املقبلة 
نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون 
والتكامل اخلليجي في مختلف املجاالت 
وحتقق تطلعات مواطنيها ملزيد من 
التكاتف والتاحم والتآزر ملواجهة كافة 
التحديات واحلفاظ على أمن واستقرار 

دول املجلس واملنطقة عموما. 
وج��اءت )عاصفة احل��زم( في مارس 
2015 لتشكل حت���وال ف��ي التعامل 
اخلليجي م��ع ال��ت��ه��دي��دات اخلارجية 
يقوم على التدخل احلاسم ملواجهتها إذ 
ان تقاعس دول املجلس عن خروقات 
احلوثيني وعدم التزامهم بتنفيذ املبادرة 
اخلليجية ومخرجات احل��وار الوطني 
كان ينذر بتداعيات خطرة على أمن دول 

املجلس.
ثم ج��اءت عملية )إع��ادة األم��ل( بعد 
ذل��ك لتخفيف معاناة الشعب اليمني 
واملساهمة في إع��ادة األمن واالستقرار 
الشامل إلى الدولة اليمنية والبدء في 

إعادة البناء واإلعمار.
وج��اءت )عاصفة احل��زم( في مارس 
2015 لتشكل حت���وال ف��ي التعامل 
اخلليجي م��ع ال��ت��ه��دي��دات اخلارجية 

يقوم على التدخل احلاسم ملواجهتها إذ 
ان تقاعس دول املجلس عن خروقات 
احلوثيني وعدم التزامهم بتنفيذ املبادرة 
اخلليجية ومخرجات احل��وار الوطني 
كان ينذر بتداعيات خطرة على أمن دول 
املجلس.ثم جاءت عملية )إع��ادة األمل( 
بعد ذلك لتخفيف معاناة الشعب اليمني 
واملساهمة في إع��ادة األمن واالستقرار 
الشامل إلى الدولة اليمنية والبدء في 

إعادة البناء واإلعمار.
وعلى صعيد ال��ت��ع��اون األم��ن��ي فقد 
شكل اجتماع وزراء الداخلية ل��دول 
املجلس في الرياض بفبراير عام 1982 
ب��داي��ة ان��ط��اق التنسيق وال��ت��ع��اون 
األمني بني دول املجلس ال��ذي متثل في 
االستراتيجية األمنية الشاملة واالتفاقية 
األمنية وال��ت��ع��اون ف��ي مجال مكافحة 
اإلره��اب.ك��م��ا ش��ك��ل االج��ت��م��اع ب��داي��ة 
التعاون في مجال الدفاع املدني وفي 
مواجهة املخاطر النووية واإلشعاعية 
وإن��ش��اء مركز مجلس التعاون إلدارة 
حاالت الطوارئ والتعاون في مكافحة 
املخدرات والتعاون في مجال التحقيقات 
واملباحث اجلنائية والشرطة اخلليجية 
وفي مجال املرور وحرس احلدود وخفر 
السواحل وفي مجال املؤسسات العقابية 
واإلص��اح��ي��ة وال��ع��دي��د م��ن م��ج��االت 

التعاون األمني املختلفة األخرى.

وف�����ي ع�����ام 2003 مت اع��ت��م��اد 
استراتيجية دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية ملكافحة التطرف 
املصحوب ب��اإلره��اب.ووق��ع��ت ال��دول 
األع��ض��اء في ع��ام 2004 اتفاقية دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
ملكافحة اإلره��اب كما مت اعتماد حتديث 
وتطوير االستراتيجية األمنية الشاملة 

لدول املجلس في عام 2008.
كما مت اعتماد خطة التدريب املشتركة 
للعاملني ف��ي مجال مكافحة اإلره��اب 
وت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة األم��ن��ي��ة املعدلة 
بنوفمبر عام 2012 واتفاقية إنشاء مقر 
جهاز الشرطة اخلليجية في عام 2015 
)مقره دولة اإلمارات العربية املتحدة(.
أما في مجال التعاون اإلعامي فقد مت 
حتقيق العديد من أهدافه كإجناز ميثاق 
الشرف اإلعامي ووضع االستراتيجية 
اإلعامية والتعاون في مجال اإلعام 
اخل���ارج���ي وال��ت��ع��اون التلفزيوني 
واإلذاعي والصحفي وفي مجال وكاالت 
األن��ب��اء. وع��ل��ى الصعيد االق��ت��ص��ادي 
فيمثل النظام األساسي إلنشاء مجلس 
التعاون املرجعية األول��ى نحو حتقيق 
تكامل اقتصادي بني دول��ه الست بدءا 
من االتفاقية االقتصادية املوحدة التي 
وقعت ع��ام 1981 م���رورا باالتفاقية 
االقتصادية عام 2001 واالحتاد النقدي 

والعملة املوحدة والتعاون التجاري 
واالحتاد اجلمركي وجهود إنشاء السوق 
اخلليجية املشتركة وتعزيز املواطنة 

االقتصادية.
واهتم املجلس أيضا بالتعاون في 
مجال احملاسبة والرقابة املالية كأحد 
م��ج��االت ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي املهمة 
السيما ف��ي إط��ار تنسيق م��واق��ف دول 
املجلس ام��ام املنظمات الدولية التي 

تشترك دواوين احملاسبة بعضويتها.
ويعد التعاون في مجال الزكاة من 
أب��رز األمثلة على جهود دول املجلس 
نحو حتقيق التكامل االقتصادي فيما 
بينها حيث أق��رت جلنة التعاون املالي 
واالقتصادي في مجلس التعاون خال 
اجتماعها ال 47 الذي عقد في 16 مايو 
ع��ام 1998 تكوين جلنة م��ن اجلهات 
املختصة ب��ال��زك��اة وال��ض��رائ��ب ب��دول 
املجلس ال��س��ت للبحث ف��ي ك��ل م��ا من 
شأنه تدعيم العمل املشترك ف��ي هذا 
املجال.وخلص فريق العمل املختص 
إلى عدة توصيات رسمت خارطة طريق 
للعمل ف��ي م��ج��ال ال��زك��اة وال��ض��رائ��ب 
ل���دول امل��ج��ل��س م��ن خ���ال اس��ت��ع��راض 
جتارب أجهزة الزكاة وتشجيع الدورات 
التدريبية بني دول املجلس في هذا املجال 
وط��رح برنامج دبلوم الزكاة وجائزة 
اإلبداع للعاملني في أجهزة الزكاة بدول 

املجلس وإن��ش��اء امل��وق��ع االلكتروني 
لألجهزة املسؤولة عن الزكاة وغيرها من 

اإلجنازات في هذا املجال.
وف����ي م��ج��ال ال���ت���ع���اون اإلق��ل��ي��م��ي 
وال��ع��اق��ات االق��ت��ص��ادي��ة م��ع ال���دول 
والتجمعات اإلقليمية األخ��رى فقد أدى 
مجلس التعاون دورا فاعا في إث��راء 
هذا املجال س��واء مع ال��دول العربية أو 
األجنبية إضافة إلى املجموعات والكتل 

اإلقليمية.
ول��ع��ل م��ن اب���رز اوج���ه ت��ع��اون دول 
املجلس هو التعاون مع اليمن واألردن 
وامل��غ��رب وإث���راء الشراكة مع االحت��اد 
األوروب���ي والصني وباكستان والهند 
وت��رك��ي��ا ودول )امل��ي��رك��س��ور( ودول 
راب��ط��ة ال��ت��ج��ارة احل����رة األوروب���ي���ة 
)افتا( واليابان وكوريا وسنغافورة 
واس��ت��رال��ي��ا ون��ي��وزل��ن��دا وراب��ط��ة دول 
جنوب شرق اسيا )أسيان(. وبرز كذلك 
التعاون القانوني والقضائي إذ عملت 
دول املجلس على التقريب بني أنظمتها 
وقوانينها وص��وال إل��ى توحيدها كما 
عملت على حتقيق املزيد من التقارب 
والصات بينها في املجاالت التشريعية 
والقضائية وإع��داد مشروعات األنظمة 
)القوانني( املوحدة وتعزيز التنسيق 
فيما بني األجهزة العدلية والقضائية 

وتوحيد أنواعها ودرجاتها وإجراءاتها.
ومن أهم اإلجنازات التي مت حتقيقها 
أيضا نتيجة العمل اخلليجي املشترك 
االجن������ازات ف���ي اجل���ان���ب ال��ق��ان��ون��ي 
والقضائي وإبرام العديد من االتفاقيات 
القضائية والوثائق القانونية وعمل 
ندوات متخصصة في املجاالت العدلية 
والقضائية كما كان هناك زيارات لوفود 
قضائية متبادلة والتعاون في مجال 
حقوق اإلن��س��ان كذلك السعي حلماية 

النزاهة ومكافحة الفساد.
وق���د اش��ت��م��ل��ت م��ج��االت ال��ت��ع��اون 
والتنسيق ب��ني دول مجلس التعاون 
اخلليجي على جوانب عديدة أبرزها 
التعاون في مجال الطاقة والكهرباء 
واملاء والتعاون في املجال الصناعي وفي 
مجال النقل وامل��واص��ات واالتصاالت 
وال����زراع����ة وال��ت��خ��ط��ي��ط واإلح���ص���اء 

والتنمية وغيرها.
كما أن هناك تعاونا فعاال ومثمرا 
بني دول املجلس في مجاالت التعليم 
والتعاون العلمي والتقني وفي مجال 
العمل واخلدمات االجتماعية إلى جانب 
التعاون في مجاالت الصحة والبيئة 
وال��ع��م��ل ال��ب��ل��دي امل��ش��ت��رك واإلس��ك��ان 

والشباب والرياضة.
وي��ب��ق��ى اإلن���س���ان م��ح��ور العملية 
التكاملية اخلليجية وهدفها لذلك أقر 
ق���ادة دول امل��ج��ل��س ف��ي ق��م��ة ال��دوح��ة 
ع��ام 2014 )إع���ان ح��ق��وق اإلن��س��ان( 
ملجلس التعاون وذلك انطاقا من إميان 
عميق بكرامة اإلن��س��ان وت��أك��ي��دا على 
احترام دوله حلقوق اإلنسان املكفولة 
مب��وج��ب أح��ك��ام الشريعة اإلسامية 
واألنظمة والقوانني الوطنية املعمول بها 

والتشريعات واملواثيق الدولية. 

قادة دول املجلس خال قمة سابقة
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مياه األمطار تشرد مئات النازحني شمالي العراق
أفادت مؤسسة حقوقية عراقية، امس السبت، أن مياه األمطار 
ش��ردت مئات النازحني في مخيم »ديبكة« مبحافظة نينوى، 
شمالي الباد. وفي حديث لألناضول، قال »هيمن باجان« عضو 
املفوضية العليا املستقلة حلقوق اإلنسان )مؤسسة رسمية 

ترتبط بالبرملان(، إن أكثر من 130 عائلة تعرضت خيامهم 
في إلى الغرق جراء األمطار والسيول، على مدار األيام القليلة 

املاضية، وهم اآلن بدون مأوى. 
وطالب »باجان« احلكومة باتخاذ إجراءات سريعة حلماية 

املخيمات وإي��واء املتضررين. واألسبوع املاضي، أعلن مجلس 
محافظة نينوى حالة الطوارئ في مدينة املوصل، بسبب أزمة 
األمطار منذ نهاية نوفمبر  املاضي. وتوقعت هيئة األرص��اد 

اجلوية احمللية استمرار الهطول في نينوى حتى األحد.

مسيرة مجلس التعاون اخلليجي حققت تطلعات أبنائه في الوصول نحو التكامل

39 الرياض تستضيف اليوم قمة دول مجلس التعاون اخلليجي الـ 

والــدفــاعــيــة  الــســيــاســيــة  املــجــاالت  فــي  اخلــلــيــجــي  والــتــعــاون  الــتــكــامــل  حتــقــيــق  تــبــحــث  الــريــاض  قــمــة 

اخلارجية السويدية تشيد مبوقف احلكومة اليمنية للتوصل إلى حل سلمي

3 فرق عمل مشاورات السالم اليمنية.. تشكيل 

دخ��ل��ت م��ش��اورات ال��س��ام اليمنية ب��ني الوفد 
احلكومي والوفد احلوثي يومها الثالث في السويد 
بتشكيل ف��رق عمل للبحث في قضايا حصار تعز 

واألسرى وعمل البنك املركزي.
وذك���رت تقارير اعامية ام��س  السبت ان��ه مت 
تشكيل ثاثة ف��رق مشتركة م��ن وف��دي احلكومة 
واحلوثيني للبحث في وضع برنامج تنفيذي إلطاق 

سراح األسرى وفقا لاتفاق املوقع بني الطرفني.
ويبحث فريق العمل الثاني في رفع احلصار عن 
تعز فيما يناقش الفريق الثالث في امللف االقتصادي 

وإجراءات توحيد عمل البنك املركزي.
م��ن جهتها أش���ادت وزي���رة خ��ارج��ي��ة السويد 
مارغوت فالستروم مبوقف احلكومة اليمنية البناء 

للتوصل إلى حل سلمي ومستدام لألزمة في الباد.
وأشارت خال لقائها نظيرها اليمني رئيس الوفد 
احلكومي في املشاورات خالد اليماني إلى حرص 
بادها على بذل اجلهود كافة التي من شأنها الدفع 

قدما مبا يخدم مصالح الشعب واحلكومة اليمنية.
وانطلقت م��ش��اورات ال��س��ام بشأن اليمن في 
السويد ام��س االول اخلميس حيث أعلن املبعوث 
االمم��ي ال��ى اليمن مارتن غريفيث خ��ال اجللسة 
االفتتاحية اتفاقا ب��ني الوفدين لتبادل األس��رى 

واملعتقلني.
ق��ال م��س��ؤوالن مينيان إن احل��ك��وم��ة اقترحت 
إعادة فتح املطار الذي يسيطر عليه احلوثيون في 
العاصمة صنعاء بشرط تفتيش الطائرات أوال في 

مطار عدن أو سيئون اخلاضعني لسيطرتها.
ورف��ض احلوثيون االق��ت��راح ال��ذي ُط��رح خال 
محادثات السام اليمنية التي بدأت يوم اخلميس في 
السويد برعاية األمم املتحدة بهدف اتخاذ إجراءات 

لبناء الثقة قد تؤدي في النهاية لوقف إلطاق النار 
ووق��ف الضربات اجلوية التي ينفذها التحالف 
بقيادة السعودية في اليمن وتسببت في مقتل آالف 
املدنيني ووقف هجمات احلوثيني الصاروخية صوب 

مدن سعودية.
لكن وبالنظر إل��ى أن ي��وم اجلمعة ه��و الثاني 
فقط في احملادثات التي تستمر حتى 13 ديسمبر 
كانون األول، وفي ضوء الضغوط التي يتعرض 
لها اجلانبان التخاذ خطوات بسبب الثمن اإلنساني 
الباهظ للحرب، فقد تكون هناك مساحة لتقدمي 

بعض التنازالت.
واتفق الطرفان املتحاربان في اليمن على إطاق 
سراح آالف األسرى فيما وصفه مبعوث األمم املتحدة 
مارتن جريفيث بأنه بداية مبشرة ألول محادثات 
سام منذ سنوات إلنهاء احلرب التي دفعت مايني 

اليمنيني إلى شفا املجاعة.
ويسعى جريفيث لاتفاق على إعادة فتح مطار 
صنعاء ودعم البنك املركزي وضمان هدنة في ميناء 
احلديدة اخلاضع لسيطرة احلوثيني والذي أصبح 
محور االهتمام في احلرب بعد أن شن التحالف حملة 

النتزاع السيطرة عليه هذا العام.
ويقع مطار صنعاء، الذي تعرض للقصف عدة 
م��رات، في منطقة خاضعة لسيطرة احلوثيني لكن 
هناك قيودا على الوصول إليه يفرضها التحالف 

بقيادة السعودية الذي يسيطر على املجال اجلوي.
وق��ال م���روان دم��اج وزي��ر الثقافة ف��ي حكومة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي املعترف بها دوليا 
لرويترز ”نحن مع فتح مطار صنعاء وإنهاء معاناة 

املواطنني كاملة فيما يتعلق بالتنقل ونقلهم“.
وت��اب��ع قائا ”مطار صنعاء مقترحنا واض��ح 

وعملي إنه يتحول ملطار داخلي يتم فيه نقل املواطن 
من صنعاء إلى عدن ثم يغادر بأي اجتاه )دولي(“.

وق��ال حمزة الكمالي وه��و عضو آخ��ر في الوفد 
احلكومي إن الطائرات يجب أن تتوقف في عدن 
باجلنوب أو مدينة سيئون شرقي العاصمة للتفتيش 

قبل أن تغادر اليمن.
ورف��ض��ت ح��رك��ة احل��وث��ي ف��ي ال��ي��م��ن اق��ت��راح 
احل��ك��وم��ة. وق���ال محمد عبد ال��س��ام رئ��ي��س وفد 
احلوثيني ف��ي م��ح��ادث��ات ال��س��ام لقناة اجل��زي��رة 
التلفزيونية ”يجب فتح مطار صنعاء وفقا للمعايير 

الدولية وال نقبل التفتيش“.
حت��اول األمم املتحدة حتاشي شن هجوم شامل 
على احلديدة منفذ دخول معظم البضائع التجارية 

واملساعدات اإلنسانية إلى اليمن.
وع��زز اجلانبان مواقعهما باملدينة املطلة على 
البحر األحمر في معارك متفرقة بعد تهدئة في الشهر 

املاضي.
وق��ال الكمالي إن احلكومة اليمنية متمسكة 
مبوقفها في ض��رورة أن تكون احل��دي��دة خاضعة 

لسيطرتها.
وأض���اف ”قلنا تتشكل ق��وات شرطة م��ن أبناء 
املدينة وليس من احلوثيني. نحن ال ميكن أن نقبل، ال 
ميكن ألحد )أن يقبل ذلك( باملنطق وبالعقل، مثلما لم 
يقبل أحد بأن يشرعن وجود داعش في املوصل فلن 
يشرعن وجود احلوثي في احلديدة وفي بقية مناطق 

اليمن، هذا موقفنا الواضح“.
وق���ال ع��ب��د ال��س��ام إن م��ي��ن��اء احل��دي��دة يجب 
”حتييده عن النزاع العسكري“ وأضاف أنه ال بد 
من تشكيل حكومة أوال ”ثم ُيسحب الساح من جميع 

األطراف“.
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دفعت قطر روات��ب نحو 30 ألف موظف 
مدني في قطاع غزة مما أدخ��ل البهجة على 
ق��ل��وب املوظفني لكن البعض ف��ي القيادة 
الفلسطينية املنقسمة بشدة عبر عن الغضب 
مجددا من التدخل اخلارجي. واصطف اآلالف 
في برد الشتاء للحصول على الرواتب من 
مكاتب البريد، التي زي��ن أح��ده��ا بصورة 
جدارية كبيرة ألمير قطر الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني ورس��ال��ة شكر لقطر. وق��ال 
املوظف العمومي عمار فياض )45 عاما( 
ال��ذي يعول أس��رة من 13 ف��ردا ”إذا املنحة 
بتقف بنتدمر“. وقالت مصادر فلسطينية 
إنه ُيعتقد أن قيمة الرواتب التي حصل عليها 
موظفو غزة يوم اجلمعة تبلغ نحو 15 مليون 
دوالر، وهي جزء من منحة قطرية تبلغ 90 
مليون دوالر وبدأ صرفها في نوفمبر تشرين 
الثاني املاضي ويستمر صرفها على مدى 

ستة أشهر.
وص��ار املوظفون رم��زا للصراع الطويل 
وامل��ري��ر على السلطة ب��ني حركة املقاومة 
اإلسامية )حماس( التي تدير قطاع غزة 
والسلطة الفلسطينية املدعومة من الغرب 
والتي تدير الضفة الغربية بقيادة الرئيس 
محمود عباس. وعينت حماس املوظفني بعد 
فوزها غير املتوقع في انتخابات عام 2006، 
ث��م سيطرتها العسكرية على القطاع من 

السلطة الفلسطينية في العام التالي.
وشكت حماس من أنها ورثت إدارة مدنية 
تدين بالوالء لعباس ولذلك عينت آالفا من 
املوالني لها بصورة أوج��دت فعليا إدارت��ني 

مدنيتني متوازيتني في القطاع.
لكن بعد سنوات من احلصار اإلسرائيلي 
واحل���روب املتتالية والفشل املستمر في 
جهود املصاحلة الداخلية تقلصت إمكانيات 
ح��م��اس امل��ال��ي��ة. وف��ي وق��ت تستطيع فيه 
احلركة بالكاد دفع رواتب موظفيها، ويرفض 

فيه عباس دف��ع ال��روات��ب، ص��ار املوظفون 
كرة قدم سياسية يتقاذفها اجلانبان. كانت 
استراتيجية عباس ترمي للضغط على 
حماس لتعود إلى مائدة املفاوضات وذلك 
من خال خفض الرواتب وإحالة آالف من 
موظفي احلكومة إلى التقاعد املبكر مما أدى 

إلى تدهور الوضع االقتصادي في غزة.
وق��ال واص��ل أب��و يوسف عضو اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
املؤيد لعباس لرويترز يوم اجلمعة ”دخول 
األم��وال القطرية بهذه الطريقة يعطي أما 

ألولئك الراغبني في تكريس االنقسام“.
وأضاف ”هناك جهة شرعية هي منظمة 
التحرير مسؤولة عن الشعب الفلسطيني، 
عندما يتم جت��اوزه��ا ع��ن ط��ري��ق حكومة 
االحتال وإدخال األموال عن طريق السفير 
القطري محمد العمادي من خال كشوفات 
يتسلمها من االحتال فإن هذا يعمق االنقسام 
ويكرسه“. وقالت قطر، التي تعمل لتعزيز 
موقفها الدولي وسط خاف مع السعودية 
ودول خليجية أخرى، إنها تدخلت لتخفيف 
حدة األوضاع واستعادة االستقرار في قطاع 
غزة الفقير. وقوبلت محاولة أمريكية حلمل 
األمم املتحدة على إدان��ة أعمال العنف من 
قبل حركة املقاومة اإلسامية الفلسطينية 
)حماس( للمرة األولى بالفشل يوم اخلميس 
ألن مشروع القرار لم يجمع العدد الازم من 

األصوات في اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وك���ان م��ش��روع ال��ق��رار يتطلب موافقة 
ثلثي أع��ض��اء اجلمعية. ورغ��م أن ق��رارات 
اجلمعية غير ملزمة لكنها قد تنطوي على ثقل 
سياسي. وحصل مشروع القرار األمريكي 
على 87 صوتا مؤيدا و58 صوتا معارضا 
بينما امتنعت 32 دول��ة عن التصويت ولم 

تصوت 16.
وفي حترك إجرائي طلبته الكويت، وافقت 

اجلمعية املؤلفة من 193 دولة بفارق بسيط 
على ضرورة أن تكون املوافقة على مشروع 
ال��ق��رار بأغلبية الثلثني ول��ي��س بأغلبية 
بسيطة.وكانت مندوبة واشنطن املنتهية 
واليتها ل��دى األمم املتحدة نيكي هيلي قد 
كتبت إلى الدول األعضاء يوم االثنني لتحثهم 
على التصويت لصالح مشروع القرار الذي 
صاغته الواليات املتحدة محذرة إياهم قائلة 
”الواليات املتحدة تتعامل مع نتيجة هذا 

التصويت مبنتهى اجلدية“.
وهيلي، التي ستتنحى عن منصبها بنهاية 

العام، من أشد املدافعني عن إسرائيل.
وقالت للجمعية قبل التصويت ”قبل أن 
تروج اجلمعية العامة للتسويات واملصاحلة 
ب��ني الفلسطينيني وإس��رائ��ي��ل بشكل يعتد 
به، عليها أن تدين، بشكل علني ال لبس فيه 

وبدون شروط مسبقة، إرهاب حماس“.
وت��ع��م��ل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى خطة 
للتوسط في مساعي السام بني إسرائيل 
والفلسطينيني. لكن الفلسطينيني تساورهم 
الشكوك واتهموا إدارة الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب باالنحياز إلسرائيل في قضايا 
جوهرية. وق��ال سامي أبو زه��ري املسؤول 
بحماس لرويترز إن رف��ض املشروع الذي 
صاغته ال��والي��ات املتحدة ضد ”املقاومة“ 
ميثل ضربة ل��إدارة األمريكية ويؤكد على 

شرعية املقاومة.
وق��ال سفير إسرائيل لدى األمم املتحدة 
داني دان��ون إن ال��دول التي رفضت مشروع 
القرار ينبغي أن تخجل من نفسها. وأشاد 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 

بالدول التي صوتت للمشروع.
وق��ال��ت روس��ي��ا ام���س  السبت إن عدم 
تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يعد السبب 
الرئيسي الس��ت��م��رار ال��ن��زاع الفلسطيني 

- االسرائيلي.
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سالم محادثات  في  صنعاء  مطار  فتح  إعادة  احلكومة  اقتراح  يرفضون  احلوثيون 

أميركا تفشل في حشد الدعم باألمم املتحدة إلدانة حركة حماس

قطر تدفع أجور موظفي غزة املدنيني


