السعودية تتجه إلعالن فتح تدريجي ألداء العمرة ..خالل أيام
8

أف��ادت مصادر محلية سعودية أن اململكة تتجه إلى فتح
تدريجي ألداء العمرة ،بعد توقف دام نحو  6أشهر؛ بسبب
تفشي فيروس كورونا في العالم.
وقالت امل��ص��ادر ،إنها علمت أن اخلطة التي أعلنت عنها
وزارة الداخلية سابقا ح��ول إع��ادة السماح ب��أداء العمرة
تدريجيا ،تتضمن فتح الباب أم��ام معتمري الداخل بأعداد

محدودة كمرحلة أولى .وأكدت أن املرحلة األولى ستكون وفق
إجراءات وشروط تنظيمية ،منها حصول الراغب في العمرة
على تصريح أداء من اجلهة املعنية.
وقال مصدر أن خطة العودة التدريجية للعمرة ستبنى
على تطبيق إلكتروني يحدد فيه تاريخ األداء وساعته ،على أن
يكون لدى املعتمر تقرير طبي موثق يثبت سالمته من فيروس

كورونا .وأوضح املصدر ذاته أن وزارة احلج ستعلن خالل
األيام القادمة تفاصيل وشروط العودة التدريجية للعمرة.
وذك��رت وزارة الداخلية السعودية أنه سيُعلن عن خطة
إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا ،بناء على ما يتقرر الحقا
في هذا الشأن بشكل مستقل في ضوء املستجدات املتعلقة
باجلائحة دون تفاصيل.
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السفير القطريُ :نثمن جهود احلكومة األميركية حملاولة إنهاء احلصار غير املشروع

قطر ال تزال ملتزمة مببادرة السالم العربية
التي تربط التطبيع بزوال االحتالل
قال سفير دولة قطر في الواليات املتحدة،
مشعل بن حمد آل ثاني ،قوله إن بالده ال تزال
«ملتزمة» بخطة السالم العربية التي أعلنت
قبل  18ع��ام��ا وت��رب��ط تطبيع ال��ع�لاق��ات مع
إسرائيل بإنهاء احتالل األراضي الفلسطينية.
ي��أت��ي ه���ذا االع��ل�ان فيما ت��ت��س��ارع خطى
التطبيع خليجيا مع إسرائيل ،حيث أعلنت
كل من اإلم��ارات والبحرين تطبيع عالقاتهما
مع تل أبيب ،بفضل وساطة من إدارة الرئيس
دون��ال��د ترامب التي دع��ت أيضا باقي ال��دول
العربية واإلسالمية أن حتذو حذو الدولتني
اخلليجيتني.
وتنص املبادرة العربية التي صادقت عليها
جامعة ال��دول العربية في قمة بيروت عام
 ،2002على إقامة عالقات بني إسرائيل والعالم
العربي مقابل انسحاب القوات اإلسرائيلية من
األراض��ي احملتلة ،التي تشمل كال من الضفة
الغربية وقطاع غزة وأجزاء من سوريا ولبنان،
وإق��ام��ة دول��ة فلسطينية عاصمتها القدس
الشرقية.
وقال املسؤول القطري إن الدوحة «ال تزال
ملتزمة بالتسوية العادلة للقضية الفلسطينية

على أس��اس م��ب��ادرة ال��س�لام العربية ،وحل
الدولتني مبا يحقق األمن واالستقرار في املنطقة
« .وأض���اف «ت���درك ك��ل م��ن قطر وال��والي��ات
املتحدة ب��أن التسوية السلمية بني إسرائيل
والفلسطينيني مهمة الستقرار منطقة الشرق
األوس��ط ،ونحن ماضون في لعب دور نشط
حملاولة الوصول إلى حل سلمي».
وأردف قائال «لطاملا نادت قطر باستخدام
ال��وس��اط��ة ووق���ف التصعيد كوسيلة حلل
النزاع ..وعلى مدى العقدين املاضيني ،سعت
ال��دوح��ة إل��ى حتقيق االستقرار وال��س�لام في
املنطقة وخارجها ،ليس فقط في غ��زة ولكن
أيضا ف��ي لبنان وأفغانستان وال��س��ودان».
وش��دد امل��س��ؤول القطري على ال��دور «املهم»
الذي تواصل بالده القيام به في صنع السالم،
خاصة في قطاع غزة احملاصر ،قائال «إن «قطر
قدمت لفلسطني وقطاع غزة دعما حيويا لضمان
التنمية السلمية واملستقرة للقطاع ومواطنيه
من خالل برامج مساعدات متعددة».
على صعيد آخ��ر ،اعتبر مشعل بن حمد آل
ثاني أن احلصار الرباعي ال��ذي تفرضه كل
من السعودية واإلم���ارات والبحرين ومصر

طائرات االحتالل تهاجم
مواقع في «غزة»..
واملقاومة تتوعد

على قطر منذ يونيو  ،2017لم يثن بالده عن
سياساتها وحتالفاتها .وأضاف «احلصار ليس
غير مبرر فحسب ،لكنه كان غير فعال متاما..
خ�لال ه��ذه السنوات ال��ث�لاث ،أقمنا حتالفات

مظاهرات غضب بالضفة وغزة

الفصائل تندد ..والرئاسة الفلسطينية :اتفاقيات التطبيع لن حتقق السالم
توالت ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة عقب
توقيع اتفاق التطبيع اإلم��ارات��ي البحريني مع
إسرائيل في واشنطن اليوم الثالثاء ،كما خرجت
مظاهرات غاضبة في الضفة الغربية وقطاع غزة
للتنديد بالتطبيع.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن توقيع
اتفاقيات بني اإلم��ارات والبحرين مع االحتالل
اإلسرائيلي لن يحقق السالم في املنطقة ،معتبرة
أن االس��ت��ق��رار ل��ن يتحقق باملنطقة دون إنهاء
االح��ت�لال ون��ي��ل الشعب الفلسطيني حقوقه.
وأضافت «لم ولن نفوض أح��دا باحلديث باسم
الشعب الفلسطيني ونيابة عن منظمة التحرير».
وأع��رب الرئيس الفلسطيني محمود عباس
خ�لال ات��ص��ال هاتفي تلقاه م��ن رئ��ي��س املكتب
السياسي حلركة حماس إسماعيل هنية ،عن
دعمه ومباركته للجهود التي تؤكد وحدة املوقف
الفلسطيني في مواجهة املؤامرات ضد القضية
الفلسطينية.
من جانبه ،أكد هنية للرئيس عباس أن حركتي
فتح وحماس وكافة الفصائل الفلسطينية في
خندق واح��د ،ول��ن يسمحوا ب��أن تكون القضية
الفلسطينية جسرا لالعتراف والتطبيع مع دولة
االحتالل على حساب احلقوق الوطنية والقدس

وحق العودة.
كما أكد هنية أن اجتماع األمناء العامني ما كان
ليحصل لوال املوقف الداعم من عباس ،الفتاً إلى
أهمية هذا املوقف.

اليمن ..األمم املتحدة حتذر من
مجاعة قادمة ومحادثات تبادل
السجناء ستستأنف في جنيف

شنت طائرات االحتالل عدة غارات استهدفت مواقع للمقاومة
الفلسطينية في قطاع غزة ،وأحلق القصف أضرارا مادية باملواقع
املستهدفة وممتلكات املواطنني ،لكن لم يبلغ عن وقوع إصابات،
فيما ح��ذرت حركة املقاومة اإلسالمية (حماس) إسرائيل من
التصعيد العسكري.
وق��ال اجليش اإلسرائيلي ،في بيان نشره على حسابه في
تويتر ،إن طائراته أغارت على عدة أهداف تابعة حلركة املقاومة
اإلسالمية (حماس) في قطاع غزة ،ردًا على إطالق صاروخني
من غزة .وأفاد شهود عيان أن الغارات استهدفت مواقع شمالي
وجنوبي القطاع ،دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.
وخالل شن الطائرات غاراتها على غزة ،أعلن جيش االحتالل
إطالق صافرات اإلنذار في مناطق محاذية لغزة ،في إشارة إلطالق
صواريخ ،وحتدث في بيانه عن إطالق  ١٣قذيفة صاروخية من
القطاع نحو إسرائيل ،وأنه مت اعتراض  ٨منها.
ومن جانبها أعلنت سرايا القدس ،اجلناح العسكري حلركة
اجلهاد اإلسالمي ،مسؤوليتها عن إطالق الصواريخ ،وقالت في
بيان إنه رد على العدوان اإلسرائيلي .وج �دّد جيش االحتالل
حتميل حركة حماس «مسؤولية ك��لّ ما يجري في قطاع غزة
وينطلق منه».
من جهة أخ��رى أعلنت إذاع��ة حماس الرسمية في غ��زة أن 3
هجمات صاروخية على األق��لّ استهدفت صباح أمس األربعاء
جنوب إسرائيل انطالقا ً من القطاع.
بدورها أك��دت كتائب القسام ال��ذراع العسكرية حلماس أن
االحتالل سيدفع ثمن أي عدوان على الشعب الفلسطيني ومواقع
املقاومة وأن الرد كان وسيظل مباشرا .وح��ذرت في بيان عقب
القصف الذي طال مواقع للمقاومة في غزة من أن قيادة املقاومة
ستزيد وتوسع ال��رد بقدر ما يتمادى االحتالل اإلسرائيلي في
عدوانه بحسب نص البيان.
وقالت الغرفة املشتركة لفصائل املقاومة الفلسطينية إنها لن
نسمح للعدو باستهداف شعبنا ومواقعنا وردن��ا على الغارات
االسرائيلي سيبقى حاضرا ملواجهة العدوان.
وف��ي ه��ذا السياق أيضا ح��ذرت حركة حماس إسرائيل من
التصعيد العسكري ،وقالت احلركة في بيان «سنزيد من ردنا
بقدر ما يتمادى االحتالل في عدوانه» ،مضيفة أن «قيادة املقاومة
قالت كلمتها ،سيدفع االحتالل ثمن أي عدوان على شعبنا أو على
مواقع املقاومة ،سيظل الرد مباشرا ،فالقصف بالقصف».

جيوسياسية أقوى ومنت عالقاتنا االقتصادية
خاصة مع الواليات املتحدة» .كما عبر السفير
القطري عن «امتنان» بالده للحكومة األميركية
«التي عملت معنا على مدى السنوات الثالث

املاضية حملاولة إنهاء احلصار غير املشروع
لقطر».
وأض���اف «ن��ق��در دع���وات ال��رئ��ي��س ترامب
األخيرة للسعودية واإلمارات إلنهاء حصارهما

اجلوي على قطر .ويدرك حلفاؤنا األميركيون
أن هذا احلصار يأتي فقط بنتائج عكسية وال
ي��ؤدي سوى إلى مزيد من عدم االستقرار في
املنطقة».

ح��ذرت األمم املتحدة م��ن مجاعة محتملة ف��ي اليمن في
ظل استمرار احلرب وعدم إيفاء ال��دول املانحة بالتزاماتها،
في حني تستضيف مدينة جنيف السويسرية جولة جديدة
من احملادثات بني احلكومة اليمنية واحلوثيني حول تبادل
السجناء.
فخالل إحاطة قدمها ملجلس األمن الدولي حول الوضع في
اليمن ،حذر م��ارك لوكوك ،وكيل األم�ين العام لألمم املتحدة
للشؤون اإلنسانية ،من مغبة ع��ودة املجاعة إل��ى ه��ذا البلد
الذي يشهد منذ سنوات حربا زادتها سوءا عمليات التحالف
السعودي اإلم��ارات��ي .وق��ال لوكوك إن املناطق التي تعاني
اجلوع في اليمن هي تلك األكثر عرضة للمعارك.
وانتقد املسؤول األممي دوال ،لعدم إيفائها بالتزامات قطعتها
على نفسها بتقدمي متويالت للوكاالت األممية املعنية مبساعدة
اليمنيني ،مضيفا أن هذه الدول لم تقدم شيئا لألمم املتحدة هذه
السنة على الصعيد اإلنساني .وقال لوكوك إن تخلف تلك الدول
عن التزاماتها مبثابة حكم باإلعدام على اليمنيني ،مضيفا أن من
بيدهم حماية اليمنيني ومساعدتهم ال ميدون يد املساعدة.
وأش��ار امل��س��ؤول األمم��ي إل��ى أن أكثر من  ٩ماليني ميني
تضرروا جراء االقتطاع املتزايد في برامج املساعدة ،مبا في ذلك
األغذية واملياه والعناية الصحية .وفي إحاطة مماثلة ملجلس
األمن ،عبر املبعوث األممي اخلاص إلى اليمن مارتن غريفيث
عن قلقه إزاء إقفال مطار صنعاء أمام الرحالت اإلنسانية.
وقال غريفيث إن الوقت حان كي تتوصل أطراف النزاع في
اليمن للسالم وإنهاء احلرب ،وأضاف أنه أرسل مسودة مفصلة
التفاق وقف إط�لاق النار إلى الطرفني املتحاربني في اليمن
األسبوع املاضي.
وعبر عن قلقه بسبب املعارك اجلارية في م��أرب (شرق
صنعاء) بني القوات احلكومية واحلوثيني ،مشيرا إل��ى أن
انتهاكات وقف إطالق النار في منطقة احلديدة (غرب) ال تزال
يومية.
في األثناء ،قالت مصادر إن طائرة تابعة لألمم املتحدة
انطلقت من عدن وأخرى من صنعاء تقالن وفدين من احلكومة
اليمنية وم��ن جماعة احل��وث��ي نحو جنيف ف��ي سويسرا،
الستئناف املباحثات اخلاصة مبلف األسرى.
وق��ال مصدر في األمم املتحدة إن وف��دي احلكومة اليمنية
واحلوثيني اللذين كانا يلتقيان في األردن سيعمالن خالل
محادثات جنيف التي تستمر أسبوعا ،لوضع اللمسات األخيرة
على اتفاق بشأن األسرى.

واعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو
زهري أن حكام اإلمارات والبحرين خانوا القدس
وفلسطني ،وأن االتفاق لن يفلح في حتقيق أي
سالم لالحتالل اإلسرائيلي في املنطقة ،مشددا

على أن الشعوب ستبقى تتعامل مع االحتالل على
أنه العدو احلقيقي لهم.
وقال املتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم
في بيان إن «الشعب الفلسطيني سيتعامل مع هذه
االتفاقات وكأنها لم تكن ،من خالل إصراره على
النضال حتى استرداد كامل حقوقه».
ورأت حركة اجلهاد اإلسالمي في بيان أن ما
جرى ليس اتفاقا للتطبيع ،وإمنا إعالن االنتقال
من التطبيع إلى إقامة حلف يكرس واقع الهيمنة
على املنطقة ،كما اعتبرته تهديدا لهوية املنطقة
ومستقبلها .على الصعيد الشعبي ،خرجت
مظاهرات في مدن رام الله واخلليل ونابلس في
الضفة الغربية احتجاجا على توقيع اتفاقيات
التطبيع ،وش���ارك فيها ع��ش��رات م��ن القيادات
الفلسطينية ،ال سيما في حركتي فتح وحماس.
وش��دد املشاركون على أن ما حدث في واشنطن
هو مؤامرة ضد القضية الفلسطينية وتنفيذ خلطة
الضم اإلسرائيلية واحللول األميركية.
وجتمع مئات من قادة الفصائل الفلسطينية
واملواطنني أمام مقر األمم املتحدة في غزة للتنديد
بالتطبيع ،ورف��ع��وا الف��ت��ات تصف التطبيع
باخليانة للقضية الفلسطينية واألم��ة العربية
واإلسالمية.

تشكيل احلكومة اللبنانية يصطدم بطريق
مسدود ..هل انتهى مفعول املبادرة الفرنسية؟
شكليًا ميكن القول إنّ املهلة الزمنية التي
أعطاها الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
في األول من سبتمبر ،ملبادرته في لبنان
بشأن تشكيل احلكومة ،شارفت على االنتهاء
بعد مرور نحو أسبوعني على تكليف رئيس
اجلمهورية ميشال ع��ون لرئيس ال��وزراء
مصطفى أديب بتشكيل احلكومة ،واصطدام
املشاورات اخلاصة بها بطريق مسدود.
يأتي ذلك في وقت تسعى بعض القوى
السياسية لشراء مزيد من وق��ت املبادرة،
سعيا منها لتحسني شروطها التمثيلية
في احلكومة ،وتتمحور العقدة األساسية
التي تعرقل عملية التشكيل ح��ول متسك
الثنائي «حزب الله» و»حركة أمل» بوزارة
املال وتسمية الوزراء الشيعة ،ال سيما بعد
العقوبات األميركية ،في حني يتمسك رئيس
احلكومة املكلف مبداورة احلقائب وكل بنود
املبادرة الفرنسية .وبعد أن صرّحت الناطقة
باسم وزارة أوروب��ا والشؤون اخلارجية
الفرنسية أنييس فون دير مول أن «األولوية
في لبنان يجب أن تكون للتشكيل السريع
حلكومة مهمة ميكنها تنفيذ اإلص�لاح��ات
األساسية لنهوض البالد» وأن األمر متروك
للقوى السياسية «لترجمة هذا االلتزام إلى
أفعال دون تأخير» ،استأنف عون الثالثاء
مشاورته مع الكتل النيابية ،من دون أن
يصل إلى حل يزيّل عقبات تشكيل احلكومة.
وإضافة لعراقيل الداخل ،بدى وكأن الواليات
املتحدة تطلق النار على املبادرة الفرنسية،
حيث انتقد وزير اخلارجية األميركي مايك
بومبيو في تصريحات لصحيفة لوفيغارو
الفرنسية مؤخرا استمرار فرنسا بالتعامل
مع حزب الله و «جناحه السياسي».
وقال «فرنسا ترفض تصنيف حزب الله
كله كمنظمة إرهابية ،كما فعلت دول أوروبية
أخ��رى ،وب��دالً من ذلك حتافظ باريس على
وهم بوجود جناح سياسي حلزب الله ،رغم
سيطرة إرهابي واحد هو حسن نصر الله».

مشاورات بعبدا
أب����رز امل��ق��اط��ع�ين مل����ش����اورات ال��ق��ص��ر
اجلمهوري إل��ى جانب تكتل «اجلمهورية
ال��ق��وي��ة» ال��ت��اب��ع ل��رئ��ي��س ح���زب ال��ق��وات
اللبنانية سمير جعجع ،كانت كتلة «اللقاء
الدميقراطي» التي يرأسها النائب تيمور وليد
جنبالط ،معتبرة أن ما يجري من مشاورات
وتخط التفاق الطائف
ٍ
«مخالف لألصول،
وجتاو ٍز للصالحيات احملددة بالدستور».
هذه املقاطعة ،تصفها مي خريش نائب
رئ��ي��س ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي احل���ر ل��ل��ش��ؤون
السياسية بـ «اخلبث السياسي» وتشير أن
عون ال يتعدى على الدستور «ألن��ه شريك
فعلي في تشكيل احلكومة ،وإذا لم يوقع
على مرسومها ال ميكن أن تبصر النور» .كما
أص��درت رئاسة اجلمهورية بيانا ردت فيه
على «اللقاء الدميقراطي» تساءلت فيه «أين
النص ال��ذي مينع الرئيس التشاور عندما
ّ
تكون األوض��اع تستوجب ذل��ك؟» .إذن ،هل
صار تشكيل حكومة «املهمة» مستحيال إذا لم
تتحقق مطالب الثنائي الشيعي؟
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ثمة م��ن يتهم رؤس��اء

احلكومات السابقني (سعد احلريري وجنيب
ميقاتي وفؤاد السنيورة ومتام سالم) بأنهم
يطوقون رئيس احلكومة املكلف (الذي كان
مستشار ميقاتي سابقا) ويفرضون عليه
عدم االنفتاح على خصومهم السياسيني.
هذا ما تؤكده خريش ،وتعتبر أن أديب
ض��رب األع��راف في آلية تشكيل احلكومة،
بانقطاعه ع��ن ال��ت��ش��اور م��ع كتل نيابية
وازن��ة ،وفقها .وقالت «ب��ادر الرئيس عون
الستئناف التشاور سعيا لتدوير الزوايا،
إجناحا للمبادرة الفرنسية ملا تتضمنه من
إصالحات ،علما بأن هذه املهمة التشاورية
كانت على عاتق الرئيس املكلف ،ول��م يقم
بها» .كذلك يتهم خواجة أديب أنه ال يتحدث
إال مع اجلهات التي رشحته في نادي رؤساء
احلكومات السابقني «بينما نحن أعطيناه
 17صوتا من كتلتنا» .في املقابل ،يرفض
الدكتور خلدون الشريف مستشار ميقاتي
ه��ذا املنطق ،برمي التعطيل على رؤس��اء
احل��ك��وم��ات السابقني ،ويضعه ف��ي خانة
«االت��ه��ام��ات احمللية» مقابل ال��ه��روب من
املشكلة احلقيقية.

