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فلسطين

تقرير

سلمان
شهية أميركية مفتوحة على جيب ابن ً

إسرائيل تستنفر :الخوف من «مسيرات العودة» له موجباته
ً
تستعيد غزة برمزيتها أوال ،وبوضعها
الخاص لجهة قدرات المقاومة من جهة
وحالتي الحصار والضغط اللتين يتعرض
لهما أهلها من جهة أخرى ثانيًا ،سيناريو
عام  ،2011عندما دخل الفلسطينيون
في مسيرات العودة إلى فلسطين
المحتلة ،لكن ما يثير القلق لدى إسرائيل
هو أن تتوجه شحنة الغضب المتراكمة
إلى اقتحام للحدود التي ثبت أنها رخوة
رغم االستنفار العسكري واألمني الكبير
ت ـش ـهــد إس ــرائ ـي ــل ح ــال ــة م ــن ال ـتــوتــر
السياسي واألمني نتيجة املخاوف
مـ ـ ــن مـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــآت قـ ـ ــد تـ ـ ــواجـ ـ ــه ج ـيــش
االحتالل واملستوطنني على الجبهة
الجنوبية لفلسطني املحتلة .وعلى
ه ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـلـ ـفـ ـي ــة ،تـ ــأتـ ــي الـ ـخـ ـط ــوات
السياسية واملواقف التي توالت من
أكـثــر مــن مـســؤولــي سـيــاســي وأمـنــي

ّ
تسببت سلسلة األحداث
المتتالية على الحدود في قلق
كبير للمؤسسة األمنية
محذرة من تداعيات ما ُي ّ
عده الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وف ـص ــائ ـل ــه امل ـق ــاوم ــة
م ــن خ ـط ــوات عـمــانـيــة وجـمــاهـيــريــة
خــال «مـسـيــرات ال ـعــودة» .على وقع
ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف ،اجـ ـتـ ـم ــع امل ـج ـل ــس
ال ــوزاري املصغر (الكابينت) لبحث
االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات األم ـن ـي ــة م ــع اق ـت ــراب
«عيد الفصح» ،وعلى خلفية التوتر
عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ــدود الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ،ومل ــواجـ ـه ــة
املـسـيــرات الشعبية الـكـبـيــرة املـقــررة
غدًا الجمعة.
ف ــي م ــواج ـه ــة ه ـ ــذه املـ ـسـ ـي ــرات ال ـتــي
س ـت ـن ـط ـل ــق عـ ـل ــى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـ ـح ــور،

أك ــد م ـنـ ّـســق ال ـح ـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
ف ــي امل ـنــاطــق الـفـلـسـطـيـنـيــة املـحـتـلــة،
يــوآف مــردخــاي ،أن الــرد اإلسرائيلي
«س ـي ـكــون قــاس ـيــا ،ول ـيــس ف ـقــط ضد
املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «ج ـم ـيــع
ال ـخ ـي ــارات س ـت ـكــون ع ـلــى ال ـط ــاول ــة».
وقـ ـ ــال« :ل ـق ــد ات ـص ـل ـنــا بــأك ـثــر م ــن 20
ش ــرك ــة ب ــاص ــات ف ــي غـ ــزة ،م ــن الــذيــن
حصلوا على أمــوال من حماس لنقل
املـتـظــاهــريــن ،وحــذرنــاهــم مــن اتـخــاذ
خ ـ ـطـ ــوات ش ـخ ـص ـيــة ضـ ــد أص ـح ــاب
الشركات».
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ت ـت ــزاي ــد امل ــؤش ــرات
الـ ـت ــي ت ـ ــدل ع ـل ــى أن ال ـ ـحـ ــدود بــاتــت
بوابة مواجهة مقبلة ،بعدما ّ
تسببت
فــي األسابيع األخـيــرة فــي حالة قلق
كـبـيــرة داخ ــل إســرائ ـيــل .وق ــد تـكــررت
أمــس ح ــاالت االخ ـتــراق والـتـسـلــل ،إذ
تـمـكــن ش ــاب فلسطيني م ــن اجـتـيــاز
الجدار اإللكتروني شمال قطاع غزة،
قبل أن تعتقله قوات االحتالل بالقرب
من قاعدة «زكيم» العسكرية ،وتنقله
إلـ ــى ال ـت ـح ـق ـيــق ،ع ـل ـمــا ب ــأن ــه ل ــم يكن
مسلحًا.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر
إســرائـيـلـيــة إن أض ـ ــرارًا لحقت بعدد
من املـعــدات الهندسية ،وذلــك بعدما
ن ـجــح ع ــدد م ــن ال ـش ـبــان ف ــي اجـتـيــاز
ال ـ ـشـ ــريـ ــط ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودي ع ـ ـنـ ــد م ــوق ــع
«كـ ــارنـ ــي» ال ـع ـس ـك ــري وإحـ ـ ـ ــراق آلـيــة
لـقــوات االح ـتــال ،ثــم ع ــادوا إلــى غزة
ب ـس ــام ،ف ــي ح ــادث ــة شـبـيـهــة إلح ــراق
آالت حفر قبل أيام ،وهو ما استدعى
ردًا موضعيًا بإطالق قذائف مدفعية
على مــوقــع للمقاومة شــرق القطاع،
ث ــم إع ــان ف ــرض ت ـعــزيــزات عسكرية
واسـ ـع ــة ع ـل ــى طـ ــول ال ـ ـحـ ــدود .وأول
م ــن أم ـ ــس ،أث ـ ــار تـمـكــن ث ــاث ــة شـبــان
فـلـسـطـيـنـيــن م ــن اج ـت ـي ــاز ال ـشــريــط
الحدودي والتوغل ملسافة  20كلم في
منطقة «اشكول» ،قبل اعتقالهم قبيل
وص ــول ـه ــم إلـ ــى ال ـق ــاع ــدة الـعـسـكــريــة
«تـسـيـئـيـلـيــم» وف ــي حــوزت ـهــم قنابل
يــدويــة ـ ـ وف ــق ّادعـ ــاء االح ـتــال ـ ـ قلقًا
كبيرًا ،خاصة أن الكاميرات أظهرت

شبان يلعبون كرة القدم قبالة الحدود مع األراضي المحتلة أمس في غزة (أ ف ب)

دخــولـهــم ببساطة وسـيــرهــم بمشي
بطيء.
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،رأى رئ ـي ــس أرك ــان
جـيــش ال ـع ــدو ،غ ــادي أيــزن ـكــوت ،في
مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع ص ـح ـي ـف ــة «ه ـ ــآرت ـ ــس»
ال ـع ـب ــري ــة س ـت ـن ـشــر ك ــام ـل ــة غـ ـ ـ ـدًا ،أن

«فرص التصعيد األمني خالل العام
ال ـج ــاري ازدادت فــي ض ــوء األح ــداث
ع ـلــى ع ــدة س ــاح ــات ،وف ــي مقدمتها
الـســاحــة الفلسطينية» .وذك ــر أن ما
ي ـح ــدث ف ــي ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة حــالـيــا
يـثـيــر لــديــه قـلـقــا مــرتـفـعــا جـ ـدًا ،لكنه

أجـمــل مـعــالــم ه ــذا الــواقــع املـعـقــد في
ال ـس ــاح ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ــال ـق ــول إنــه
«س ـت ـت ــاق ــى خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر املـقـبـلــة
مناسبات يــوم األرض ويــوم النكبة
واسـتـقــال إســرائـيــل ،ونـقــل السفارة
األم ـيــرك ـيــة إل ــى الـ ـق ــدس ،واالقـ ـت ــراب

اتفاقيات ضخمة ...والجدول ال يزال حافال
مــن نـهــايــة عـهــد أب ــو م ــازن (محمود
عباس) ،وعملية املصالحة العالقة،
ً
فضال عن أن حماس في غزة تواجه
ضــائـقــة صـعـبــة» ،مضيفًا بـعــد ذلــك:
«ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط ي ـش ـهــد ت ـط ــورات
مـشـحــونــة وح ـس ــاس ــة ،خ ــاص ــة لــدى
الـفـلـسـطـيـنـيــن؛ س ـنــواجــه تـحــديــات
كبيرة جـدًا في احتفاالت االستقالل
ال ـ ـس ـ ـب ـ ـعـ ــن» .وب ــالـ ـتـ ـفـ ـصـ ـي ــل ،ش ــرح
أي ــزن ـك ــوت جــان ـبــا م ــن خـلـفـيــات هــذا
ً
التصعيد املحتمل ،قائال إن «الواقع
االقتصادي واملــدنــي في غــزة صعب
جـ ـ ـدًا» ،لـكـنــه ع ــاد ّ
وادعـ ـ ــى أن «األم ــر
ل ــم يـصــل بـعــد إل ــى أزم ــة إنـســانـيــة»،
مشددًا في الوقت نفسه على وجود
مصلحة إسرائيلية واضـحــة فــي أن
ال يـصـلــوا (ف ــي غ ــزة) إل ــى االن ـه ـيــار،
ول ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ي ـ ـت ـ ـجـ ــول م ـ ـنـ ـ ّـسـ ــق أع ـ ـمـ ــال
الحكومة في العالم من أجل تجنيد
املوارد للقطاع!» .يشار إلى أن جيش
ال ـعــدو أع ـلــن أم ــس «ف ــرض الـحـصــار
الـتــام» على الضفة وإغ ــاق حواجز
غــزة ب ــدءًا مــن ســاعــات منتصف ليل
الخميس ـ ـ الـجـمـعــة ،وذل ــك بموجب
«تقييم أمـنــي لــأوضــاع» وتصديق
امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
على أن يستمر اإلغ ــاق الـتــام حتى
ساعات منتصف ليل السبت ـ األحد،
السابع من الشهر املقابل.
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوض الـ ـ ـع ـ ــام
ل ــ«وك ــال ــة غ ــوث وتـشـغـيــل الــاجـئــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن» (األون ـ ـ ـ ـ ـ ــروا) ،بـيـيــر
كــري ـن ـبــول ،خ ــال مــؤتـمــر ف ــي مدينة
خانيونس ،جنوبي القطاع ،أمس ،أن
األوضاع اإلنسانية في غزة «خطيرة
وغ ـيــر مـسـبــوقــة عـلــى ال ـنــاس بسبب
الـحـصــار» ،مـشــددًا على أن «هــذا هو
الـ ــوقـ ــت املـ ـن ــاس ــب ل ـل ـت ـح ــرك» .ودعـ ــا
كرينبول إلى «عدم التقليل من سوء
األوض ــاع اإلنـســانـيــة ...هناك تدهور
خطير ودراماتيكي ،وهناك ضغوط
نـفـسـيــة ك ـب ـيــرة ع ـلــى الـ ـن ــاس بشكل
غير مسبوق ،وانـهـيــارات كبيرة في
القطاع الصحي».
(األخبار)

ُ
فض تحقيقات
لم ت ِ
«حماس» واتهامات «فتح»
إلى تحديد المسؤول
ت ــرس ــم س ـي ـن ــاري ــوه ــات ل ـل ـت ـهــرب مــن
تحمل املسؤولية.
يوم أمس ،أعلنت وزارة الداخلية في
غزة تمكنها من «كشف الخلية التي
نفذت عملية تفجير املوكب» قبل عدة
أسابيع ،قائلة فــي مؤتمر صحافي،
إن «االستنفار األمني ال يزال مستمرًا
لــديـهــا للبحث عــن مطلوبني آخــريــن
تتعقبهم األج ـهــزة األمـنـيــة فــي إطــار
استمرار عملية التحقيق» ،ومشيرة
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إل ــى أن ـه ــا أرس ـلــت
«ت ـق ــاري ــر حـ ــول الـعـمـلـيــة اإلج ــرام ـي ــة
وم ـس ــار الـتـحـقـيــق إل ــى الـحـمــدالـلــه»،

ّ
تتلق منه أي ّ
رد أو تعليمات.
لكنها لم
وب ـ ّـيـ ـن ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن «ع ـ ـ ــدم ت ـع ــاون
ش ــركـ ـت ــي ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وشـ ــركـ ــة جـ ــوال
فــي الـكـشــف عــن املـعـلــومــات املتعلقة
بهوية وبيانات أرقــام الهواتف التي
اس ـت ـخــدمــت ف ــي عـ ّمـلـيــة الـتـفـجـيــر أو
ال ـت ـح ـض ـيــر ل ـه ــا ع ــق ــد وأبـ ـط ــأ م ـســار
التحقيق واض ـطــر األج ـه ــزة األمنية
إلى استخدام وسائل أخرى للوصول
إلى املجرمني».
خـ ــال امل ــؤت ـم ــر ،عـ ــرض ف ـي ـلــم قصير
يشمل اعترافات املطلوبني في تفجير
املوكب ،فيما أشــارت االعترافات إلى
أن املـ ـس ــؤول الــرئ ـي ـســي ع ــن التنفيذ
هو أنس أبو خوصة الذي قتل خالل
مطاردة الداخلية له قبل أيام ،بجانب
مساعد له ،وشرطيني .وقالت الوزارة:
«في  10مارس تم زرع العبوات وفي
 11م ــارس ،أي قبل يــومــن ،تــم إبــاغ
وكيل وزارة الداخلية في غزة توفيق
أب ــو نعيم ب ــال ــزي ــارة ...مــن ال ــذي أبلغ
امل ـن ـف ــذي ــن ق ـب ــل الـ ـ ـل ـ ــواء ت ــوف ـي ــق أب ــو
نعيم؟».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ق ـ ــال ع ـض ــو «امل ـج ـل ــس
ال ـث ــوري لـفـتــح» وامل ـت ـحــدث الــرسـمــي
ب ــاس ـم ـه ــا ،أسـ ــامـ ــة الـ ـق ــواسـ ـم ــي ،إن
«رواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـم ـ ــاس ح ـ ـ ـ ــول مـ ـح ــاول ــة
اغ ـت ـي ــال ...الـحـمــدالـلــه ،ومــديــر جهاز
املخابرات اللواء ماجد فرج مسرحية
ت ـض ـل ـي ـل ـي ــة م ـ ـك ـ ـشـ ــوفـ ــة» .وأضـ ـ ـ ــاف

الـقــواسـمــي فــي بـيــان مـســاء أم ــس أن
«مــن ادعــى الكشف عن املجرم املنفذ
الــرئ ـي ـســي مل ـحــاولــة ّ االغ ـت ـي ــال ،أنــس
أبو خوصة ،ثم صفاه ،أراد أن يقتل
الـحـقـيـقــة ال ـت ــي يـعــرفـهــا ج ـي ـدًا ق ــادة
ح ـمــاس» .وتــابــع الـبـيــان« :ال ــرواي ــة...
تضليلية ،واملطلوب تقديم البراهني

امل ـق ـن ـعــة ل ـل ـم ــواط ــن ب ــال ـح ــد األدنـ ـ ــى،
ول ـيــس اسـتـنـســاخ مــؤت ـمــرات هزلية
ش ــاه ــدن ــاه ــا مـ ـ ــرارًا وت ـ ـكـ ــرارًا ف ــي كل
مــرة تستهدف فيها حماس قيادات
وطنية من فتح وغيرها».
ف ــي شـ ــأن م ـت ـص ــل ،ق ــال ــت «ح ـم ــاس»
فـ ــي بـ ـي ــان آخ ـ ــر أم ـ ـ ــس ،إن األجـ ـه ــزة

األمـنـيــة فــي الضفة املحتلة اعتقلت
 18م ــواط ـن ــا أغ ـل ـب ـهــم م ــن امل ـحــرريــن
والـجــامـعـيــن ،وذل ــك ضمن «الحملة
املستمرة الـتــي تنفذها بحق كــوادر
ومناصري الحركة في الضفة ليرتفع
ُ
عدد الذين اعتقلوا منذ  10أيــام إلى
م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  ،60ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى

وفق إحصاء رسمي ،بلغ عدد الفلسطينيين في الضفة والقدس وغزة  4ماليين و 780ألفًا (األناضول)

شهدت الساعات القليلة الماضية توقيع عشرات االتفاقيات
بين الجانبين السعودي واألميركي ،خالل زيارة محمد بن سلمان
المتواصلة إلى الواليات المتحدة .اتفاقيات تنبئ باندفاع الشركات
األميركية إلى نيل نصيبها من دوالرات السعودية «الثرية جدًا»
على حد توصيف دونالد ترامب ،بعدما كان الحديث ّ
منصبًا على
هواجسها إزاء سياسات ابن سلمان .لكن ذلك االندفاع ال يلغي
«واقعية» ما يتطلع ولي عهد المملكة
الشكوك المتزايدة في
ُ ِّ
إلى جنيه ،من وراء الثمن الذي يسلفه لواشنطن
ي ـبــدو أن زي ـ ــارة ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي،
محمد بن سلمان ،إلى الواليات املتحدة،
وال ـتــي تــرافـقــت مــع حملة عــاقــات عامة
ّ
ضخمة تولها اإلعــام األميركي بنفسه
ُ
َّ
عـلــى أن ت ـت ــوج بـلـقــاء بــن األم ـيــر الـشــاب
وامل ــذي ـع ــة ال ـش ـه ـيــرة أوب ـ ــرا وي ـن ـف ــري ،قد
س ــال ــت ل ـعــاب املـسـتـثـمــريــن األمـيــركـيــن،
أَْ
وأنـ ـسـ ـتـ ـه ــم إل ـ ــى حـ ــن الـ ـه ــواج ــس ال ـتــي
ّ
ولدتها «حملة التطهير السلمانية» في
تشرين الثاني /نوفمبر املاضي .هذا ما
أوحــت به اللقاءات األخـيــرة البــن سلمان
ّ
في مدينة نيويورك ،والتي تخللها توقيع
اتـفــاقـيــات بـعـشــرات مـلـيــارات الـ ــدوالرات،
أب ــرزه ــا اتـفــاقـيــة م ــع مـجـمــوعــة «ســوفــت
بـنــك» إلنـشــاء مـشــروع للطاقة الشمسية
في اململكة .وبينما ُينتظر إبرام صفقات
أخرى في مجال الترفيه في مدينة لوس
أن ـج ـل ــوس ،تـظـهــر ال ـش ــرك ــات األم ـيــرك ـيــة
م ـف ـت ــوح ــة ال ـش ـه ـيــة لـ ــدخـ ــول ال ـق ـط ــاعــات
الـسـعــوديــة الـتــي شـ ّـرعــت أبــوابـهــا «رؤي ــة
 .»2030لـكــن ،وعـلــى الــرغــم مــن االحـتـفــاء
َ
السعودي املبالغ فيه بتلك «اإلنجازات»،
ّ
يظل التشكيك قائمًا في قابليتها للتحقق
على النحو الذي يتطلع إليه ابن سلمان،
وفي املدى الذي يأمله ،في ظل التحديات
ال ـخ ــارج ـي ــة وال ــداخـ ـلـ ـي ــة امل ــاث ـل ــة أم ــام ــه،
والتعامل األميركي معه على أساس :ادفع
سلفًا ومن ثم نتناقش في النتائج.
وأع ـ ـلـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ملـجـمــوعــة
«س ـ ــوف ـ ــت بـ ـ ـن ـ ــك» ،م ــاس ــاي ــوش ــي س ـ ــون،
أن ص ـ ـنـ ــدوق «رؤي ـ ـ ـ ــة» الـ ـت ــاب ــع لـشــركـتــه

سيستثمر بنحو  200مـلـيــار دوالر في
مـ ـش ــروع ل ـتــول ـيــد ال ـك ـه ــرب ــاء م ـ ّـن ال ـطــاقــة
الشمسية فــي الـسـعــوديــة .وتــوقــع ســون،
في حديث إلى الصحافيني ،أن يبلغ ناتج
املشروع  200غيغاوات بحلول  ،2030بما
َ
ّ
إجمالي الكهرباء املنتجة
يعادل  %50من
بالطاقة الشمسية حاليًا على مستوى
ال ـعــالــم ،والـبــالـغــة قــرابــة  400غـيـغــاوات.
ُ
ويـ ـع ـ ّـد هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع« ،األكـ ـب ــر قــاط ـبــة»
ّ
ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــر سـ ــون ،جـ ــزءًا م ــن خطة
السعودية لتقليص اعتمادها على النفط،
ال ــذي تـحــرق منه راهـنــا مــا بــن  300ألف
و 800ألــف برميل يوميًا ،من أجــل توليد
ّ
الكهرباء .وعلى الرغم من تفاؤل محللي
الطاقة العامليني بــأن «ره ــان ابــن سلمان
الضخم على املصادر املتجددة سيسمح
بـتـخـصـيــص ال ـك ـث ـيــر م ــن إنـ ـت ــاج الـنـفــط
املـحـلــي للتصدير ،ورب ـمــا تــوفـيــر م ــوارد
الغاز املحلية أيضًا» ،إال أن ثمة عالمات
استفهام حول الجدول الزمني املفترض
ل ـت ـل ــك الـ ـخـ ـط ــة .إذ ،وب ـح ـس ــب م ـح ـل ـلــن،
ف ــإن االتـ ـف ــاق األخ ـي ــر م ــع «س ــوف ــت بـنــك»
«قــد يعطي مـشــروع بـنــاء ق ــدرة إنتاجية
فــي املـمـلـكــة مــن الـطــاقــة الشمسية دفعة
البداية التي يحتاجها» ،لكن «إنتاج 200
غـيـغــاوات بحلول  2030مسألة أخ ــرى»،
علمًا أن «هناك بــطءًا شديدًا في التقدم»
في املشروع املذكور ،ما يوحي بأن طموح
ابن سلمان يتجاوز حدود الواقع.
وج ــاء التوقيع على مــذكــرة التفاهم بني
صندوق االستثمارات العامة السعودية

وم ـج ـم ــوع ــة «س ــوف ــت ب ـن ــك» ت ــزام ـن ــا مع
ان ـع ـقــاد «م ـن ـتــدى ال ــرؤس ــاء الـتـنـفـيــذيــن
السعودي  -األمـيــركــي» الــذي بــدأ أعماله
ف ــي ن ـيــويــورك م ـســاء ال ـث ــاث ــاء ،واسـتـمـ ّـر
ّ
حتى صـبــاح األرب ـع ــاء .وتـخــلــل املنتدى،
الـ ـ ــذي حـ ـض ــره ابـ ـ ــن س ـل ـم ــان وعـ ـ ــدد مــن
ُ
التوقيع على  14اتفاقية تجارية
وزرائــه،
بأكثر مــن  10مليارات دوالر ،بــن شركة
«أرامكو» السعودية و 14شركة أميركية.
ّ
وبينت «أرامكو» ،في بيان ،أن االتفاقيات
تشمل «التنقيب والحفر البري والبحري،
وشراء معدات تنقيب ،وتقنية املعلومات
وأمــن املعلومات والخدمات الحسابية».
وإل ــى جــانــب تلك االتـفــاقـيــات ،تــم توقيع
 22م ـ ــذك ـ ــرة تـ ـف ــاه ــم أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ـجـ ــاوزت
قيمتها جميعًا (مع اتفاقيات أرامكو) 20
مليار دوالر ،بحسب ما أعلنت السفارة
السعودية في الواليات املتحدة.
ل ــن ي ـتــوقــف األم ـ ــر ع ـنــد ذل ــك ال ـح ــد .فمن
املرتقب ،وفق ما أكد رئيس مجلس إدارة
الشركة السعودية للصناعات الدفاعية
أحمد الخطيب ،التوقيع على «مــذكــرات
تفاهم أخرى مع شركات أميركية كبرى».
مــذكــرات سيكون مــن أبــرزهــا اتـفــاق غير
م ـ ـلـ ــزم ،س ـي ـت ـ ّـم إبـ ــرامـ ــه فـ ــي سـ ـي ــات ــل ،مــع
شــركــة «بــويـنــج» األمـيــركـيــة املتخصصة
ف ــي ص ـنــاعــة الـ ـط ــائ ــرات ،ل ـتــوف ـيــر الــدعــم
والـتــدريــب لألسطول الـجــوي السعودي.
(أ ف ب)

ومــن املتوقع ،كذلك ،أن تشمل جولة ابن
سلمان في الساحل األميركي ،والتي تبدأ
الجمعة ،االجتماع بمسؤولني تنفيذيني
ورجــال أعمال في لــوس أنجلوس ،حيث
َ
اتفاقيات في مجالي
ينتظر التوقيع على
َ ً
ّ
السينما والـفـنــادق ،مــواكـبــة لتطلع ولي
العهد السعودي إلى تحويل بالده ملقصد
سياحي رئيس في الشرق األوسط.
ه ـ ّك ــذا إذًا ،ي ـت ـج ــاوز ابـ ــن س ـل ـم ــان ،ال ــذي
تمثلت آخر نشاطاته أمس في اجتماعه
ب ـم ـســؤولــن تـنـفـيــذيــن م ــن أك ـثــر م ــن 40
شــركــة عاملية كـبــرى (تـحــدث ولــي العهد
خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع عـ ــن أه ـم ـي ــة م ـشــاريــع
«ن ـي ــوم» ،و«الـبـحــر األح ـم ــر» ،و«ال ـقــديــة»،
في محاولة لتشجيع املسؤولني األجانب
عـلــى االسـتـثـمــار فـيـهــا)« ،اإله ــان ــة» التي
ّ
وجهها إليه الرئيس األمـيــركــي ،دونالد
ت ــرام ــب ،مــع ب ــدء زي ــارت ــه (ذكـ ــرت مـصــادر
حضرت اجتماع البيت األبـيــض ،الحقًا،
ً
أن ابـ ــن س ـل ـمــان ش ـعــر ب ــاإله ــان ــة ف ـع ــا)،
ّ
مثبتًا حقيقة النظر إلــى ب ــاده كـ«بقرة
حلوب» ينتظر الجميع دورهم في حلبها.
يحاول إعالم اململكة ،ومسؤولوها أيضًا،
التغطية على ذلك بالحديث عن «الشراكة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة» ب ــن ال ـب ـلــديــن ،ووق ــوف
عالقتهما على «ميزان املصالح املشتركة»
فــي االقـتـصــاد والـتـعــاون العسكري ،لكن
كــل الفعاليات الـتــي شهدتها زي ــارة ابن
س ـل ـم ــان ،إلـ ــى اآلن ،ت ـص ـ ّـب ف ــي االت ـج ــاه
«االستغاللي» املتقدم ،حتى بــدا ،للحظة
ما ،أن الرجل لم ّ
يتكبد عناء التخلص من
ّ
لــوثــة «اعـتـقــاالت نوفمبر» ،بعدما تولى
اإلعــام األميركي بنفسه مــواراة الحديث
عنها ،لصالح تلميع «إن ـج ــازات» «رجــل
اإلصـ ـ ــاح» ف ــي املـمـلـكــة .وه ــا هـنــا تكمن
ّ
خـطــورة املـســار ال ــذي يخطه ولــي العهد
الـ ـسـ ـع ــودي ،إذ إن ال ـث ـم ــن الـ ـ ــذي يــدفـعــه
عـلــى أم ــل انـبـعــاث «الـتـحــالــف الـسـعــودي
ُ
 األميركي» ،والــذي تقبل واشنطن علىّ
انتزاعه كحق مفترض لها ،قد ال تقابله
خ ـطــوات بــالـحـجــم امل ــأم ــول بــه سـعــوديــا،
نــاه ـيــك ع ــن امل ـخــاطــر الــداخ ـل ـيــة املـحــدقــة
بـ«رؤية .»2030
(األخبار)

إيران

«تحقيقات تفجير الحمدالله» :تفاصيل وتفاصيل بال نتيجة
ال ت ـ ــزال ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ف ــي اس ـت ـهــداف
مـ ــوكـ ــب رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة «ال ـ ــوف ـ ــاق
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي» الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،رام ـ ــي
ال ـح ـمــدال ـلــه ،مـسـتـمــرة ل ـكــن م ــن دون
ن ـتــائــج واضـ ـح ــة حـ ــول ال ـج ـهــة الـتــي
تقف وراء ه ــا ،فبينما تستمر حركة
«ح ـم ــاس» ف ــي الـتـلـمـيــح والـتـصــريــح
بــدور ما إلى املخابرات الفلسطينية
ف ـ ـ ــي ت ـ ــدبـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــر لـ ـتـ ـخ ــري ــب
املصالحة ،ترد «فتح» بأن «حماس»
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ُ
سابق ترامب
«النووي» على طاولة األوروبيين :مشروع العقوبات ي ِ
ع ـشــرات االس ـت ــدع ــاءات عـلــى خلفية
س ـيــاس ـيــة» .يــأتــي ه ــذا ال ـتــوتــر بعد
يــوم على تصريحات لنائب رئيس
«حماس» في غزة ،خليل الحية ،قال
فيها إن «املصالحة أصبحت بعيدة
امل ـ ـن ـ ــال ...ال ــرئـ ـي ــس م ـح ـم ــود ع ـبــاس
أط ـل ــق رص ــاص ــة ال ــرح ـم ــة الـنـهــائـيــة
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،وه ـ ـ ــو ال يـ ــريـ ــد ال ـ ـشـ ــراكـ ــة،
وتنفيذ االت ـفــاقــات ،ويــرفــض املسار
امل ـ ـص ـ ــري» .واس ـ ـ ـتـ ـ ــدرك« :أي خ ـيــار
س ـت ـن ـت ـه ـجــه حـ ـم ــاس مل ـص ـل ـحــة غ ــزة
سيكون مع كل الفصائل ،ومن بينهم
الـنــائــب محمد دح ــان ،واملستقلون
وجـ ـمـ ـي ــع الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ،م ـ ــن أج ــل
وضع السيناريو األفضل لها ،ولكي
يتحمل الجميع املسؤولية».
وت ـ ــاب ـ ــع الـ ـحـ ـي ــة« :أبـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــازن ي ــري ــد
الوصولة إلــى عقد املجلس الوطني
(ف ــي نـهــايــة ن ـي ـســان) تـحــت الـتـهــديــد
وال ـت ـخــويــف وال ـت ـس ـلــط دون تعليق
من أحد ،ويريد تسليم األمن في غزة
دون قيد أو شرط ،وال يريد االعتراف
ب ـس ــاح املـ ـق ــاوم ــة ...ق ــررن ــا مـخــاطـبــة
ع ـب ــاس ب ـخ ـط ــاب وط ـن ــي وع ـق ــان ــي،
وطالبنا شخصيات عربية وأجنبية
بمخاطبته ودعــوتــه النتظار نتائج
التحقيق ،لكنه لــم يحترم اتصاالته
مع زعماء العرب ،ومن بينهم الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي».
(األخبار)

تتواصل المساعي األوروبية إلنقاذ
االتفاق النووي مع إيران من تهديدات
واشنطن وضغوطها .ضغوط انضمت
إلى ممارستهاالسعودية ،التي ّرددولي
عهدهامن الواليات المتحدةّ ،
محددات
استراتيجية الرئيس األميركي حيال مصير
االتفاق :إماالتعديل أواإللغاء
تؤكد األطــراف األوروبـيــة في االتفاق النووي ،فرنسا وأملانيا
ُ ِّ
وبريطانيا ،التزامها االتفاق ،وتذكر تصريحات دبلوماسييها
بنحو شبه يومي بضرورة عدم االنسحاب ،كموقف موحد
متفق عليه بني الــدول الثالثُ ،وم َّ
نسق مع باقي دول االتحاد
األوروبــي .لكن كثافة الضغوط األميركية في اآلونــة األخيرة،
نجحت في دفع األوروبـيــن نحو تعديل مسار «املهادنة» مع
الجمهورية اإلســامـيــة ،ولــو مــن بــاب البحث عــن مخرج قبل
شهر أيار /مايو املقبل ،موعد ترامب ملراجعة االتفاق .املسار
األوروبي الجديد أعقب مباحاثات مكثفة عقدتها الدول الغربية
الثالث مع األميركيني ،خلصت إلــى «مـبــادرة أوروبـيــة» ُسـ ِّـوق
لها في األسابيع املاضية ،وهو ما بدأت تظهر مالمحه بشكل
جلي ،رغم ضبابية املوقف األميركي حتى اليوم.
ّ
تعتقد كــل مــن بــاريــس ولـنــدن وبــرلــن ،وفــق هــذه امل ـبــادرة ،أن
عقوبات جديدة على إي ــران ،ينضم إليها باقي الشركاء في
ّ
ّ
االتحاد األوروبــي ،من شأنها أن تحل محل دعوة ترامب إلى
تعديل االتـفــاق ،لكون «إصــاح عيوب االتـفــاق» فكرة ترفض

إيران مناقشتهاُ ،وت ُّ
عد باألصل فكرة غير واقعية من ناحية
اإلجراءات التنفيذية والقانونية .وقد ّ
مهد األوروبيون للمشروع
َ
الذي من املتوقع أن ُيعلن قريبًا ،عبر سلسلة تصاريح تؤكد
َّ
التطابق مــع وجـهــة نظر تــرامــب حـيــال إيـ ــران ،لناحية ملفي
البرنامج الصاروخي وال ــدور اإلقليمي لطهران ،ما يقتضي
التعامل مع هذين امللفني بصورة تتجنب االتفاق .وفي حال
نـجــاح األوروب ـي ــن فــي إقـنــاع تــرامــب بــالـعــزوف عــن «تمزيق»
االتفاق ،واألخذ بالعقوبات البديلة ،تكون باريس ولندن وبرلني
نجحت في االحتفاظ بمصالحها االقتصادية مع إيــران،
قد ّ
التي ولــدهــا االتـفــاق الـنــووي ورفــع العقوبات الدولية بموجبه،
ّ
فتتجنب العواصم األوروبية الثالث عودة متوقعة إلى أوضاع
ما قبل االتفاق.
مواصلة التسويق للمشروع أوروبيًا من قبل الثالثي ،فرنسا
وبريطانيا وأملانيا ،تشي حتى اآلن باستعداد أميركي ملناقشة
األفكار األوروبية ،وبأن الباب لم ُيقفل بعد رغم اقتراب موعد
أيار .وهو ما أكدته تسريبات جديدة من دبلوماسيني أوروبيني
قالوا إن سفراء االتحاد األوروبي ناقشوا في بروكسل فرض
التدابير الجديدة ضد إيران .وبحسب ما نقلت «رويترز» عن
أربعة دبلوماسيني أوروبيني ،أمس ،من املتوقع أن يقر وزراء
خارجية االتحاد األوروبي العقوبات الجديدة على إيران خالل
اجـتـمــاع لـهــم فــي بــروكـســل الـشـهــر املـقـبــل ،وإن ك ــان املــوقــف
األميركي الذي ّ
عبر عنه موفد الخارجية األميركية إلى أوروبا،
بريان هوك ،قبل أيام ،ال يزال يتسم بالغموض.
وإذا كان ترامب مصرًا على خيار وحيد لتجنب االنسحاب:
تعديل االتفاق ،فإن فرص نجاح املساعي األوروبـيــة إلقناعه
بالخيار البديل ال تزال ضئيلة .خيار ترامب القاضي باستبدال
االتفاق ،انضم إليه ولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان،

أم ــس ،تـحــت وط ــأة تـهــديــداتــه األخ ـي ــرة بـسـبــاق تسلح نــووي
في املنطقة .ورأى ابــن سلمان ،في أحــدث مواقفه ،أن تعديل
االتـفــاق الـنــووي مــع إي ــران «ض ــرورة» ملنعها كليًا مــن حيازة
سالح نووي .فاالتفاق الحالي ،بالنسبة إلى األمير السعودي
املوجود في زيــارة مطولة للواليات املتحدة ،ال يعمل إال على
«تأجيل ذلك» .ورأى ابن سلمان أن طهران تسعى إلى الحصول
على السالح النووي ،وأن امتالكها له «سيسمح لها بفعل ما
تريده في الشرق األوســط» ،وأما عدم تعديل االتفاق وانتظار
اإليرانيني إلى حني تطوير قنبلتهم «فهو بمثابة انتظار لوصول
الرصاصة إلى الرأس» ،وفق ولي العهد السعودي .بالنسبة إلى
طهران ،ال تعليق صريحًا بعد على الخطوة األوروبـيــة ،التي
كــانــت رفـضــت الـخــارجـيــة اإليــرانـيــة التعليق على تسريبات
سابقة بشأنها .واكتفى املتحدث باسم الخارجية اإليرانية،
ب ـهــرام قــاسـمــي ،األس ـبــوع املــاضــي ،بــالـقــول ،ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن
«موقفنا املبدئي هو التزام االتفاق الـنــووي ،لكن هــذا االلتزام
لیس أحادي الجانب وغیر محدود .سنكون ملتزمنی االتفاق
ما دام جميع األطراف ،وخاصة الواليات املتحدة واألوروبيني،
یلتزمون تعهداتهم» ،مضيفًا أن «االتفاق النووي يقتصر علی
البرنامج الـنــووي السلمي اإلیــرانــي وال شــيء آخ ــر» .بـمــوازاة
ذلــك ،ال تــزال طهران تؤكد أن انسحاب الــواليــات املتحدة من
االتـفــاق ُ
سي َ
جابه بانسحاب إيــرانــي مقابل ،وتتمسك بعدم
الرضوخ للضغوط األميركية كما شدد ،أمس ،رئيس املجلس
االستراتيجي للعالقات الخارجية اإليــرانـيــة ،كمال خــرازي.
وأشار خرازي إلى دعم الدول األوروبية لالتفاق النووي ،وفي
الوقت نفسه ما سماها «الفرص املتاحة أمام إيران» عند خروج
واشنطن عن االتفاق.
(األخبار)

