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العالم
ب ـي ـن ـمــا ي ـس ـي ــر امل ـش ـه ــد الـفـلـسـطـيـنــي
ال ـس ـيــاســي الــرس ـمــي ب ـه ــذه الـطــريـقــة،
ت ـت ــواص ــل ح ــال ــة الـ ـش ـ ّـد والـ ـج ــذب بــن
اإلقليم والداخل في قطاع غــزة .تكفي
مـطــالـعــة ســري ـعــة ل ـت ـصــري ـحــات وزي ــر
الـخــارجـيــة ال ـق ـطــري ،محمد آل ثــانــي،
قـبــل يــومــن ،عــن تـخـ ّـيــل ب ــاده ملصير
القطاع بسبب «االقتتال الفلسطيني
والحصار اإلسرائيلي املـفــروض منذ
ُ
سـ ـن ــوات» ،خــلــص ب ــه إل ــى أن ــه «يمكن
أن ّ
يحول قطاع غــزة الفقير إلــى نقطة
ان ـ ـطـ ــاق س ـه ـل ــة ملـ ــن يـ ـت ــم ت ـج ـن ـيــدهــم
لـحـســاب تنظيم ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»،
وفـ ـ ــيّ ع ـ ـبـ ــارة أخـ ـ ـ ــرى «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» .إذًا،
ي ـ ـحـ ــذر الـ ــرجـ ــل مـ ــن أن ت ـح ــوي ــل غ ــزة
إل ــى «س ـجــن م ـف ـت ــوح» ،م ــع م ــا يعنيه
ه ــذا الـتــوصـيــف مــن دالالت ،سيجعل
الغزيني «إذا تركناهم كما هم ...يمكن
عناصر داع ــش تجنيدهم بسهولة»،
بــل «يمكنهم بــدء العمليات مــن هناك
ب ـس ـهــولــة ،وي ـم ـكــن أن ت ـت ـحــول (غ ــزة)
أي ـض ــا إلـ ــى م ـن ـصــة انـ ـط ــاق لـلـتـشــدد

للمرة األولى
ستشارك «الجهاد»
و«حماس» و «القيادة
العامة» في المؤتمر

ب ـ ـصـ ــورة الف ـ ـتـ ــة ،ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ,فــي
الجلسة االفتتاحية للمؤتمر (اليوم)
بعدما ُوجـهــت الــدعــوة إليهما ،وذلــك
«ح ـ ــرص ـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــاقـ ــات األخـ ــويـ ــة
والوطنية بني الحركتني» ،وفــق بيان
«الـجـهــاد» ،فيما قالت «حـمــاس» إنها
سـ ـتـ ـك ــون «م ـ ـشـ ــاركـ ــة ب ــروت ــوك ــولـ ـي ــة»
يمثلها وفد من الضفة لن ُيكشف عنه
إال بوصوله املؤتمر «ألسباب أمنية».

ولـ ــإرهـ ــاب… ل ــذا ن ـح ـتــاج إل ــى وضــع
نهاية لهذا األمر».
ّ
لـعــل فــي ظــاهــر كــام الــوزيــر القطري
مــا ال يمكن نـكــرانــه ،لـكــن فــي عرضه
األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب والـ ـنـ ـت ــائ ــج خـ ـل ــط ك ـب ـي ــر.
ه ــي ال ــرواي ــة اإلســرائـيـلـيــة ـ ـ الــدولـيــة
ّ
«التشدد»
نفسها ،التي تنظر إلى أن
هو نتيجة طبيعية لإلغالق وللفقر
ولـلـحــرمــان ،لـكــن أي ــن تـقــع غ ــزة ،وفــق
الـتـصـ ّـور الـقـطــري ،مــن هــذه الــروايــة؟
ّ
التشدد
وهــل املقاومة جــزء من حالة
الــذي يمكن تنفيسه باالنفتاح على
القطاع كــذلــك ،ومــن هنا ُيفهم تزايد
عدد الوفود األجنبية الزائرة ،مجددًا،
في الشهرين األخيرين؟
بجانب هذه األسئلة ،تحضر قضية
اك ـت ـشــاف مــؤتـ ِـمــريــن ب ــأم ــر «داعـ ــش»

ع ـل ــى ج ــان ـب ــن ـ ـ ـ داخـ ـ ــل الـتـنـظـيـمــات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وضـ ـم ــن م ـج ـمــوعــات
سلفية صـغـيــرة منفصلة ـ ـ فــي وقــت
م ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات،
لتصير بــدورهــا داللــة على «صحة»
هــذا التقدير الــذي طالعنا به محمد
آل ث ــان ــي ،وك ــذل ــك ال ـح ـم ـلــة األم ـن ـيــة
األخيرة التي نتج منها اعتقال أكثر
مــن مـئــة ك ــادر سـلـفــي بـعــد تـهــديــدات
صادرة عنهم ،رغم أن ذلك كله مؤشر
ً
خطير فعال على سيناريو يحوم منذ
ّ
س ـنــوات ب ـصــورة ع ــدة :مــواجـهــة بني
املـقــاومــة والـسـلـفـيــن! وهــي مواجهة
ً
ال نتمناها ،وت ـحــاول املـقــاومــة فعال
الحؤول دونها.
ّ
ل ـك ــن ،ل ــم ت ـع ــل ــق «ح ـ ـمـ ــاس» ب ـص ــورة
ّ
القطري،
رسمية على كــام املسؤول
للحظة ،الــذي أوكلت إلــى وزارتــه في
آخر لقاء بني محمود عباس وخالد
مشعل وإسماعيل هنية (قبل أقل من
شهر) ،مهمة تفعيل ملف املصالحة،
واشـتـكــى بعدها ق ــادة فلسطينيون
من أن الدوحة لم ّ
تحرك شيئًا ،تمامًا
كـمــا لــم يـعـ ّـلــق ٌّ
أي مــن الفلسطينيني
على تصريح الرئيس التركي ،رجب
طيب أردوغــان (قبل أقل من أسبوع)
للقناة اإلســرائـيـلـيــة الثانية عــن أنه
يمكن الـقــول إن الحصار ُرفــع فعليًا
ع ــن غـ ـ ــزة؛ ف ـه ــل هـ ــذا ال ـص ـم ــت إقـ ــرار
ُ
بما ُيـقــال ،أم أن ثمة شــروطــا تـقـ ّـدم ـ
إلــى إسرائيل أو مصر ـ ـ قبل خوض
القطريني واألت ــراك فــي دور التفاهم
مع «حماس» مجددًا؟
إلى ذلك ،يأتي إعالن وزارة الداخلية
في غزة ،أمس ،إلقاء األجهزة األمنية
القبض على املتهم في قتل املواطن
م ـث ـقــال ال ـس ــامل ــي ،خ ـط ــوة ف ــي امل ـســار
الـقــانــونــي الصحيح لـهــذه القضية،
مـ ـ ــع وعـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة بـ ــ«اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال
التحقيق واتخاذ املقتضى القانوني
بـ ـح ــق امل ـ ـت ـ ـهـ ــم»؛ وفـ ـ ــي ذلـ ـ ــك تــوك ـيــد
للمعلومات التي أوردتها «األخبار»
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــأن ق ـب ــل ي ــوم ــن .ل ـكـ ّـن،
عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ي ـمــثــل
ه ــذا اإلجـ ــراء مـسـتــوى مــن ال ـ ّ
ـرد على
ّ
الـتـصــريـحــات الـقـطــريــة ال ـتــي تخيل
للمتابعني أن غزة ـ رغم ما فيها من
حــالــة سـلـفـ ّـيــة لـهــا عــوامـلـهــا الــذاتـيــة
األق ـ ــدم م ــن «داعـ ـ ــش» ـ ـ بــاتــت ســاحــة
مهزومة بسبب الفقر والحاجة إلى
متطلبات الحياة بحدودها الدنيا،
أو أن أجهزة األمــن ،ومعها املقاومة،
فقدت السيطرة.

«الدول السنية»
ف ــي مــواج ـه ـت ـهــا» .وحـ ــول امل ــوق ــف من
ســوريــا وال ـح ــرب فـيـهــا ،أش ــار هليفي
إل ــى أن الـتـقــديــر اإلســرائ ـي ـلــي ي ــرى أن
«الـحــرب لــن تنتهي قريبا» ،الفتا إلى
أن «ب ــاإلمـ ـك ــان ال ـت ــوص ــل إل ـ ــى ات ـف ــاق
حول سوريا في أوروبــا ،لكن تطبقيه
سيكون صعبا مع فرص مقلصة جدا
لنجاحه ...مع التشديد على أن تعاونا
روسيا أميركيا بإمكانه حل ذلك».
وربــط بني موقف موسكو من سوريا
والـ ـح ــرب ال ــدائ ــرة ف ـي ـهــا ،وال ـع ـقــوبــات
املفروضة عليها من الغرب ،مشيرا إلى
أن «ال ـحــرب فــي أوكــرانـيــا والعقوبات
على روسيا تلقي بظاللها على الحل
ووق ــف الـحــرب فــي ســوريــا ،وموسكو
مـعـنـيــة بــالـتــوصــل إل ــى تـفــاهـمــات مع
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ح ــول
وق ــف ال ـحــرب فــي ســوريــا مـقــابــل رفــع
العقوبات عنها».
كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس «ش ـ ـع ـ ـبـ ــة
االستخبارات العسكرية» عن تفاؤل
خ ـ ـ ــاص ،م ـق ــاب ــل الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ،وذلـ ــك
بــدفــع ال ـعــاقــات قــدمــا ب ــن إســرائـيــل
ودول عربية سنية ،مثل السعودية
واإلمارات ،قائال« :لدينا نحن والدول
الـسـنـيــة مـصــالــح مـشـتــركــة؛ م ــا ال ــذي
سيجري عمله مــع ذل ــك؟ هــذه مسألة
أخــرى ،لكنها فرصة كبيرة بالنسبة

إلسرائيل للسنوات املقبلة».
ّ
لكن تقدير االستخبارات اإلسرائيلية،
كـمــا عــرضــه هليفي ،ك ــان أق ــل تـفــاؤال
ل ـج ـهــة الـ ـع ــاق ــات واس ـت ـئ ـن ــاف ـه ــا مــع
تــركـيــا ،مـقــابــل ال ـت ـفــاؤل لـجـهــة ال ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة «الـ ـسـ ـنـ ـي ــة» ،ف ـق ــد ع ـ ّـب ــر عــن
تشاؤم خاص من املسار الذي تسلكه
تركيا« ،األمر الذي يمنع عن إسرائيل

روسيا تشترط تخفيف
العقوبات كي تخفض
مشاركتها في سوريا

إظهار حماسة خاصة حــول تسخني
الـ ـع ــاق ــات مـ ـعـ ـه ــا» ،م ـض ـي ـف ــا« :ب ـعــد
سنوات قليلة ،وربما خمس أو عشر
سـ ـن ــوات ،سـيـنـتـهــي م ـي ــراث مــؤســس
تــرك ـيــا ال ـح ــدي ـث ــة( ،م ـص ـط ـفــى ك ـمــال)
أتاتورك ،مع توجه نحو تطرف ديني
في تركيا».
ال ـت ـق ــدي ــر االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ل ـت ـه ــدي ــدات

وفـ ـ ــرص الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل ،ش ـم ــل أي ـضــا
اس ـت ـع ــراض ــا لـلـخـشـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
مــن مـســألــة تـقــويــض الــوضــع األمـنــي
فــي الضفة املحتلة خــال  ،2017كما
تـتــوقـعــه االس ـت ـخ ـب ــارات الـعـسـكــريــة،
وتحديدا (في اليوم الذي يلي رئيس
ال ـس ـل ـط ــة ،م ـح ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس) .ووفـ ــق
هـلـيـفــي ،ق ــد تـشـهــد الـضـفــة تقويضا
أمنيا على خلفية صراعات القوى في
السلطة مــا بعد «مرحلة أبــو مــازن»،
ك ـمــا «س ـت ـك ــون ه ـن ــاك ج ـه ــات كـثـيــرة
تظهر اعتراضها لعباس بعد رحيله،
م ــع رغ ـبــة أي ـضــا ل ـحــركــة ح ـمــاس في
تحقيق إنجازات ،األمر الذي سيؤدي
إلى واقع شديد التحدي في الضفة».
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ،كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،عـ ـ ــن الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
الفلسطينية ضد االحتالل ،التي قال
إنها تقلصت في األشهر األخيرة على
خـلـفـيــة «ال ـث ـمــن ال ـبــاهــظ الـ ــذي دفـعــه
الجمهور الفلسطيني في أعقابها»،
وكذلك بسبب السياسة اإلسرائيلية
الـ ـ ـت ـ ــي قـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـه ـ ــا حـ ـ ــاربـ ـ ــت م ـن ـف ــذي
العمليات «مــع االمتناع عن اإلضــرار
الـجـمــاعــي بــالـسـكــان الفلسطينيني».
أمــا عن «عمليات الـحــرائــق» ،فأكد أن
إسرائيل ستجد طريقة ملعالجة هذه
العمليات« ،لكن في املقابل سيجري
اختراع أمور جديدة».
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كيوسك الصحافة
هل باستطاعة فيون الفوز على لوبان؟

يـجــب تـجــاهــل ع ـنــاويــن الـصـحــف ال ـتــي تـتـحــدث ع ــن الـتـ ّ
ـوجــه
«ال ـتــات ـشــري» لـفــرانـســوا فـيــون أو الـتــي تصفه بــالــرجــل الــذي
ّ
سيحول فرنسا إلى ّأمة ليبرالية مشرقة.
انتخب فيون ألول مرة في الجمعية الوطنية في عام  ،1981قبل
نيكوال ساركوزي وآالن جوبيه ،وشغل الكثير من املناصب السياسية
(ن ــائ ــب ،عـضــو مجلس ال ـش ـيــوخ ،وزي ــر ،ورئ ـيــس الـ ـ ــوزراء) ،وعـمــل في
كل منها بشكل جيد ومهني .ما ّ
يميز فيون أنه ليس خريج املدرسة
الوطنية لإلدارة ،وهي مدرسة التدريب األسطورية للنخبة الفرنسية.
(…) كــان مـنــدوب فرنسا لــدى الجمعية البرملانية للناتو واعـتـقــاده
بأنه يجب أن يكون بوتني جزءا من الحلول في الشرق األوسط يعكس
«التعاطف مع روسيا» املوجود حاليًا في النخبة الحاكمة الفرنسية،
وكذلك توجه برلني في السنوات املاضية للتخلص من «الفوبيا» من
بــوتــن املـنـتـشــرة فــي املـجـتـمــع الـغــربــي.
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا ،ي ـس ـع ــى إل ـ ـ ــى إصـ ــاحـ ــات
قانونية أهمها رفــع السقف القانوني
لساعات العمل األسبوعية من  35ساعة
إل ــى  39ف ــي ال ـتــوظ ـيــف ال ـع ـمــومــي و48
ساعة في القطاع الخاص.
ليس هناك شك في أنه قادر على الفوز
على مارين لوبان ...وحينها ،ستتنفس
أوروبــا الصعداء .فلوبان تحاول تقديم نفسها على أنها «بريكست»
و«ترامب» فرنسا ،ولكن إذا كان هناك شيء واحد ال ينجح في السياسة
الفرنسية ،فهو تقديم األميركيني والبريطانيني كنموذج.
(دنيس ماكشان« ،ذي اندبندنت» البريطانية)

«البنتاغون» يبحث عن قراصنة ماهرين
ف ــي ح ــزي ــران  ،2015أع ـل ــن م ـك ـتــب «إدارة ش ـ ــؤون املــوظ ـفــن»
ّ
أن قــراص ـنــة ال ـك ـتــرون ـيــن س ــرق ــوا س ـجــات مــايــن املــوظـفــن
االتـحــاديــن ،فــي واح ــدة مــن أعنف الهجمات االلكترونية في
التاريخ .بعد ذلك ببضعة أسابيع ،أغلق مكتب «هيئة األركان
املشتركة» نظام البريد اإللكتروني غير السري ّ
لعدة أيام بعد اختراقه.
نـظـرًا لضخامة املشكلة ،طلبت وزارة الــدفــاع مــن عــدد مــن القراصنة
املحترفني املستعدين للتقيد بقواعد صارمة ،اختراق واكتشاف الثغر
في النظام االلكتروني غير السري للبنتاغون .وشارك حينها أكثر من
« 1,400هاكر» في حملة «اخترق البنتاغون» ،ورصدوا  138ثغرة ،ودفع
لهم البنتاغون  $ 75،000كمكافأة.
وبـعــد نـجــاح ه ــذه الـتـجــربــة ،أعـلـنــت وزارة الــدفــاع األس ـبــوع املــاضــي،
سياسة رسمية تسمح للقراصنة باختراق نظامها والعثور على نقاط
ضـعــف ،ومــن ثـ ّـم تقديم تقرير إلــى الـ ــوزارة .بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،بــدأت
ال ــوزارة حملة «اخـتــرق الجيش» ،وطلبت من القراصنة الذين وافقت
عليهم الحكومة ،البحث عن ثغر في مواقع توظيف الجيش.
(«ذي نيويورك تايمز» األميركية)

