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متابعة

جمود في تطبيق بنود املصالحة الفلسطينية
رام اهلل ــ فادي أبو سعدى

«تويتر» «دع��وات��ي للدكتور عبد املنعم
أب ��و ال �ف �ت��وح ب �ت �م��ام ال �ش �ف��اء وال �ع��اف �ي��ة،
داع� �ي ��ًا أن ي �ن �ت �ق��م ال� �ل ��ه م �م��ن ق � ��ام ب �ه��ذه
الجريمة الشنعاء».
بدوره ،رأى حزب النور «السلفي» أن ما
تعرض له ابوالفتوح يقع ضمن مخطط
ت �خ��ري �ب��ي ،وط ��ال��ب ال �ح ��زب ب ��أن تكشف
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ع��ن «م ��ؤام ��رة االع �ت��داء

على ابو الفتوح ،وبسرعة ضبط الجناة
وم �ع��رف��ة دواف �ع �ه��م وت�ق��دي�م�ه��م ل�ل�ع��دال��ة
ف ��ي أق� � ��رب وق � ��ت م �م �ك ��ن» ،ف �ي �م��ا اك �ت �ف��ت
األخ �ي��رة ب��االع�ل�ان ع��ن أن أج �ه��زة األم��ن
«تكثف ج�ه��وده��ا ل�ل��وص��ول إل��ى الجناة
وت �ق ��دي �م �ه ��م إل � ��ي امل� �ح ��اك� �م ��ة ف� ��ي أق� ��رب
ً
وق��ت» ،مؤكدة أنها «ب��دأت العمل لكشف
مالبسات الحادث».

رغ � ��م «إع � �ل ��ان ال � ��دوح � ��ة» واج �ت �م ��اع ��ات
ال� �ق ��اه ��رة ،ال ي � ��زال االن� �ق� �س ��ام ال��داخ �ل��ي
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ي � ��راوح م �ك��ان��ه؛ ف �ل��م يجر
االتفاق على البدء بمشاورات ُلتشكيل
الحكومة ،وال منظمة التحرير أع�ي��دت
ص �ي ��اغ �ت �ه ��ا ،وك� � ��ل م� ��ا خ� � ��رج ع� ��ن ه ��ذه
االج �ت �م��اع��ات ،ال ي�ت�ع��دى ال�ت��أك�ي��د على
ُ
تنفيذ م��ا ات�ف��ق عليه ،وح��رص الجميع
على إنهاء امللفات العالقة وطي صفحة
االنقسام التي لم تطو حتى اللحظة.
م ��ا خ� ��رج ع �ل��ى ل �س��ان أك �ث��ر م ��ن ق �ي��ادي
ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وم � ��ن م �خ �ت �ل��ف األح � � � ��زاب،
ّ
ه� ��و أن م� ��وض� ��وع ت �ش �ك �ي��ل ال �ح �ك��وم��ة
الفلسطينية مرتبط ب��إن�ج��ازات «لجنة
االنتخابات املركزية» على األرض ،من
دون ال �ت �ش��اور أو ح�ت��ى ت�ح��دي��د م��وع��د
ل�ب��دء تشكيل ال�ح�ك��وم��ة ال�ت��ي ستشرف
ع�ل��ى االن �ت �خ��اب��ات (ق �ي��ل إن �ه��ا ستخرج
للنور في غضون أسبوعني) ،أضف إلى
ذلك أن املوعد ال��ذي ُح��دد سابقًا إلجراء
االن�ت�خ��اب��ات ل��م يعد ثابتًا م��ن الناحية
اإلجرائية والفنية.
ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات ج� �ع� �ل ��ت ع � �ض� ��و امل �ك �ت ��ب
السياسي ل�ح��زب الشعب الفلسطيني،
خ��ال��د م �ن �ص��ور ،ي�س�خ��ر م��ن األم� ��ر على
ط��ري �ق �ت��ه ،ف�ك�ت��ب ي �ق��ول «ق �ي��ادت �ن��ا ت�ب��رر
ف�ش�ل�ه��ا ف ��ي ت�ش�ك�ي��ل ال �ح �ك��وم��ة ب��ال�ق��ول
إن ال�ت�ش�ك�ي��ل م��رت�ب��ط ب��إن �ج��ازات لجنة
االن�ت�خ��اب��ات ،والعجيب أن�ن��ا كنا ط��وال
ال� ��وق� ��ت ن � �ق ��ول االن � �ت � �خ ��اب ��ات م��رت �ب �ط��ة
بتشكيل ال�ح�ك��وم��ة وتشكيل الحكومة
سيعطي إشارة البدء بأعمال التحضير
ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات ،وك � �ن� ��ا ن � �ق� ��ول إن ع �م��ل
لجنة االن�ت�خ��اب��ات ال ينبغي أن يرتبط
بتشكيل الحكومة» .قبل أن يضيف «شو
هالكالم الخطير ،قولوها بصراحة يا
ط��رف��ي االن �ق �س��ام ،ق��ول��وا إن �ك��م ال زلتما
تتصارعان ولكن بشكل آخر ،وكل واحد

م �ن �ك �م��ا ي �ج �م��ع أوراق ق ��وت ��ه ل�ي�ض�ع��ف
الطرف اآلخر».
أم� � ��ا ل �ج �ن��ة ت �ف �ع �ي��ل وت� �ط ��وي ��ر م�ن�ظ�م��ة
ّ
التحرير الفلسطينية ف��أك��دت حرصها
على استمرار عملها واللجان املتفرعة
ال �ت ��ي ش �ك �ل��ت م ��ن أج� ��ل م �ت��اب �ع��ة إع� ��داد
ق ��ان ��ون ان� �ت� �خ ��اب ��ات امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
الفلسطيني ،ك�م��ا ت��م ت�ق��دي��م اق�ت��راح��ات
بشأن عضوية بعض الفصائل ،وإضافة
ع � � ��دد م � ��ن امل �س �ت �ق �ل�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ت �ف �ع �ي��ل
وتطوير املنظمة ،وتناول االجتماع ما
ت��م إن �ج��ازه م��ن خ �ط��وات لتنفيذ ات�ف��اق

الرشق:
ايران أكبر مانح لحكومة
غزة ولوالها لما
استطاعت القيام
بمهامها

امل�ص��ال�ح��ة امل��وق��ع ف��ي ال �ق��اه��رة ،وإع�ل�ان
ال ��دوح ��ة ،وال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى امل �ض��ي ق��دم��ًا
من أجل إنهاء االنقسام وإع��ادة اللحمة
والوحدة الوطنية.
ّ
ل �ك ��ن ف� ��ي امل � �ق ��اب ��ل ،أك � � ��د ع �ض ��و امل �ك �ت��ب
ّ
ال� �س� �ي ��اس ��ي ل� �ح ��رك ��ة «ح � � �م � ��اس» ،ع� ��زت
ال��رش��ق ،أن م�ش��اورات تشكيل الحكومة
الفلسطينية ال �ج��دي��دة ت�س�ي��ر م��ن دون
أي ع��راق�ي��ل أو م�ش�ك�لات ،مشيرًا ال��ى أن
ال�ح�ك��وم��ة املقبلة ل��ن تعتمد ع�ل��ى فكرة
املحاصصة ف��ي املناصب ال��وزاري��ة بني
حركتي «فتح» و«حماس» .وقال الرشق

إن «الحكومة ستتشكل من التكنوقراط
ّ
املستقلني ُ
وي �ن��اط بها إن�ج��از  3ملفات
هي اإلشراف على االنتخابات الرئاسية
وال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وامل �ج �ل ��س ال ��وط �ن ��ي ف��ي
جميع أن �ح��اء ف�ل�س�ط�ين ،وإع� ��ادة إع�م��ار
قطاع غ��زة ،ومعالجة آث��ار االنقسام في
الصف الفلسطيني».
ّ
من جهة ثانية ،أكد الرشق أن «اجتماعات
اإلط��ار القيادي املؤقت ملنظمة التحرير
الفلسطينية ال �ت��ي ُع �ق��دت ف��ي ال�ق��اه��رة
م�س��اء األول م��ن أم��س ،ج��رت ف��ي أج��واء
ّ
النقاش على أبعاد
إيجابية حيث تركز
ّ
املوقف اإلسرائيلي املتعنت من السالم
في ظل اعتداءات إسرائيل على الشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وان�ت�ه��اك��ات�ه��ا امل�ت��واص�ل��ة
للمقدسات اإلس�لام�ي��ة واملسيحية في
الضفة الغربية وقطاع غزة».
وكشف عضو املكتب السياسي لحركة
«ح� � �م � ��اس» ع� ��ن أن «األم� � �ن � ��اء ال �ع��ام�ي�ن
للمنظمات الفلسطينية والشخصيات
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة امل�س�ت�ق�ل��ة امل �ش��ارك�ي�ن في
اجتماع اإلطار القيادي ملنظمة التحرير
الفلسطينية أمس ،استمعوا إلى تقرير
من رئيس املجلس الوطني الفلسطيني
سليم الزعنون حول االنتخابات املقبلة
للمجلس وت ��م االت �ف��اق ع�ل��ى اس�ت�ك�م��ال
املناقشات».
وف��ي مقابلة ص�ح��اف�ي��ة ،ت�ح��دث ال��رش��ق
ع ��ن ال �ع�ل�اق ��ات م ��ع إي� � ��ران وامل �س ��اع ��دات
امل��ال �ي��ة اإلي ��ران� �ي ��ة ،وق� ��ال إن إي � ��ران هي
«أكبر مانح للحكومة في غ��زة ولوالها
ما استطاعت الحكومة دفع رواتب نحو
 45ألف موظف وقيام الحكومة بمهامها
م��ن خ��دم��ات للشعب م��ن صحة وتعليم
وغ �ي��ره��ا» ،مضيفًا «ن�ت�م�ن��ى م��ن ال ��دول
ال�ع��رب�ي��ة أن ت�س��اع��دن��ا ف��ي ه��ذه املرحلة
ك�م��ا ت�ف�ع��ل إي� ��ران .وإن �ن��ا ل��ن ن��رف��ض أي
مساعدة من إخواننا العرب واملسلمني،
ول��ن ت�ك��ون ع�لاق��ات�ن��ا م��ع أي دول ��ة على
حساب العالقات مع إيران».

إسرائيل :بدو سيناء يساعدون غزة بدافع عقائدي
يحيى دبوق

ما قل
ودل
أعلنت اللجنة االنتخابية الوطنية
في صنعاء ،أمس ،أن املرشح الوحيد
لالنتخابات الرئاسية اليمنية التي
جرت الثالثاء املاضي ،نائب الرئيس
عبد ربه منصور هادي (الصورة)،
قد انتخب بحصوله على  99,8في
املئة من األصوات.

وهادي هو املرشح الوحيد لخالفة
علي عبد الله صالح في إطار اتفاق
انتقالي أعدته دول الخليج .وقالت
اللجنة االنتخابية في بيان مقتضب
إن منصور هادي «سيقسم اليمني
في مجلس النواب يوم السبت في
 25شباط ،على أن يتولى ّ
مهمات
منصبه يوم االثنني في  27شباط،
خالل احتفال في القصر الرئاسي
يسلمه خالله علي عبد الله صالح
السلطة رسميًا».
(أ ف ب)

أع �ل �ن��ت م � �ص ��ادر ع �س �ك��ري��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة
أن ش�ب��ه ج��زي��رة س�ي�ن��اء امل�ص��ري��ة يشهد
«ن �ش��اط��ًا واس �ع��ًا ل�لإره��اب �ي�ين م��ن ق�ط��اع
غ� ��زة» ،م�ش�ي��رة ف��ي ح��دي� ُ�ث إل ��ى صحيفة
«ي��دي �ع��وت أح ��رون ��وت» ،ن�ش��ر أم ��س ،إل��ى
أن «األجهزة األمنية أرسلت تقارير بهذا
الشأن إلى الحكومة اإلسرائيلية ،تحذر
ف �ي��ه م ��ن األوض � � ��اع ع �ل��ى ط� ��ول ال �ح ��دود
م��ع م�ص��ر ،وم��ن وج��ود شبكات إرهابية
نشطة في سيناء».
وزع �م��ت امل �ص��ادر نفسها أن «متطرفني
من شباب بدو سيناء ،يدعمون األنشطة
اإلره � ��اب� � �ي � ��ة ،األم � � ��ر ال � � ��ذي ي � �ع ��رض أم ��ن
إس��رائ �ي��ل ل�ل�خ�ط��ر» .وق��ال��ت إن «املشكلة

األس � ��اس � �ي � ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ع� �ت ��رض األج � �ه� ��زة
األم �ن �ي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ه ��ي ع ��دم وج ��ود
أنشطة
معلومات استخبارية كافية إزاء ً
املجموعات غير ال �غ��زاوي��ة» ،مضيفة أن
«الخطورة الكبيرة في ه��ذا الشأن تأتي
ع�ل��ى خلفية ت�ن��ام��ي ال�ت�ط��رف اإلس�لام��ي
ل��دى القبائل العربية ال�ب��دوي��ة املنتشرة
في سيناء ،والتي ّ
تقدم العون واملساعدة
ل�ل�إره ��اب� �ي�ي�ن ،م ��ن دون م �ق��اب��ل وب ��داف ��ع
عقائدي».
وبحسب مصادر «يديعوت أحرونوت»،
تشهد املنطقة الحدودية عمليات تبادل
إط�لاق ن��ار يوميًا ،وتحديدًا في ساعات
الليل ،بني «الشباب املتطرف» في سيناء،
وع �ن��اص��ر م��ن ال �ش��رط��ة امل �ص��ري��ة .وإزاء
تقلص حجم املعلومات االستخبارية عن

سيناء ،كشفت الصحيفة أن��ه رغ��م مرور
س �ت��ة أش �ه��ر ع �ل��ى ه �ج �م��ات إي �ل ��ات ،ف��إن
«األج�ه��زة األمنية اإلسرائيلية ال تعرف
حتى اآلن م��ن يقف وراء ه��ذه الهجمات،
ً
فضال عن أنها تخشى حاليًا ،من تنفيذ
عمليات اختطاف في املنطقة نفسها».
مع ذلك ،نقلت «يديعوت أحرونوت» عن
ق��ائ��د وح� ��دة «ع �ص �ب��ة أدوم» ف ��ي جيش
االح� � �ت �ل��ال اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ،ن � � ��داف ب� � ��دان،
قوله إن «ال��وض��ع األم�ن��ي ف��ي املنطقة قد
تغير بنحو ج��وه��ري» .وأض��اف ب��دان أن
«ن �ظ��ام ج�م��ع امل�ع�ل��وم��ات امل�ع�ت�م��د حاليًا
ع �ل��ى ط � ��ول ال � �ح� ��دود م ��ع م� �ص ��ر ،ي��رس��ل
إن � � ��ذارات ب �ش��أن أي ح��رك��ة م�ش�ب��وه��ة قد
ت�ج��ري ه�ن��اك ،األم��ر ال��ذي يمنع حصول
اخ�ت��راق ف��ي املنطقة» .وق��ال إن «السياج

القديم استبدل بمنظومة عمالنية أكثر
نجاعة ،ومحدث تمامًا» .لكنه أش��ار في
امل �ق��اب��ل إل ��ى أن «ح��رك��ة ح �م��اس تستغل
ال��واق��ع القائم ف��ي سيناء إلدخ ��ال خاليا
تنشط فيها ،رغم أنه ال يزال مبهمًا لدى
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ،ط �ب �ي �ع��ة ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ين
منفذي هجمات إيالت وعناصر الشرطة
ً
املصرية» ،مع ذلك عاد واستدرك قائال إن
«للقوات املصرية مصلحة استراتيجية
مع إسرائيل ،وهم يصغون جيدًا».
في غضون ذل��ك ،أعلن الضابط املسؤول
السياج الحدودي مع
عن تنفيذ مشروع ُ
مصر ،عران أوفير ،أنه أنجز  95كيلومترًا
من أصل  240كيلومترًا .وتوقع أن يصل
طول السياج املنجز حتى نهاية األسبوع
املقبل إلى مئة كيلومتر.

تقــرير
ّ
ّ
«القاعدة» يتبنى اعتداءات العراق ...والجامعة تؤكد عقد ّ
القمة
ّ
تبنت «دول��ة ال�ع��راق اإلس�لام�ي��ة» ،الفرع
ال� �ع ��راق ��ي ل�ت�ن�ظ�ي��م «ال � �ق� ��اع� ��دة» ،س�ل�س�ل��ة
الهجمات التي استهدفت مناطق متفرقة
من العراق ،أول من أمس الخميس ،وأدت
إل � ��ى م �ق �ت��ل م� ��ا ال ي �ق ��ل ع� ��ن  42ش�خ�ص��ًا
وإص��اب��ة أك �ث��ر م��ن  260آخ��ري��ن ب �ج��روح.
وك �ش��ف ب �ي��ان «وزارة اإلع �ل��ام ف ��ي دول ��ة
ال �ع��راق اإلس�لام �ي��ة» ،تحت ع�ن��وان «بيان
ع� ��ن ال� � �غ � ��زوة ال � �ج� ��دي� � ّ�دة ن � �ص ��رة ألس� ��رى
امل �س �ل �م�ي�ن أه � ��ل ال � �س� ��ن� ��ة» ،أن «ح �ك��وم��ة
املنطقة ال�خ�ض��راء تجاهلت ال�ت�ح��ذي��رات
التعذيب والتصفية التي يتعرض
لوقف
ّ
لها أه��ل السنة ( )...ول��م تظهر أي ب��ادرة
استجابة» .وأض��اف البيان أنه «ردًا على
هذه الجرائم ( )...استنفرت وزارة الحرب
ف ��ي دول � ��ة ال � �ع� ��راق اإلس�ل�ام� �ي ��ة ج �ه��ازه��ا

األم �ن��ي وج��ان�ب��ًا م��ن م�ف��ارزه��ا العسكرية
في موجة جديدة من الغزوات».
وت��اب��ع البيان أن ه��ذه «العمليات ج��اءت
م� �ت ��زام� �ن ��ة ع� �ل ��ى أه� � � ��داف ت � � ّ�م ان �ت �خ��اب �ه��ا
ب��دق��ة وتضمنت م�ق��رات أمنية ودوري ��ات
عسكرية ( )...ممن كانت جزءًا من املشروع
الصفوي» ،في إش��ارة إل��ى الشيعة الذين
يسيطرون على الحكومة .وأش��ار البيان
إل��ى أن��ه «سيتم نشر تفاصيل العمليات
العسكرية ب�ع��د ح�ص��ره��ا وتوثيقها في
ال�ب�ي��ان��ات ال��دوري��ة ال �ت��ي ت�ن�ش��ره��ا وزارة
اإلعالم تباعًا».
وك ��ان ��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ق ��د ق ��ال ��ت ،ف��ي
بيان ،إن التفجيرات تمثل «أحدث تكتيك
ي �س �ت �خ��دم��ه ت �ن �ظ �ي��م ال� �ق ��اع ��دة اإلره ��اب ��ي
وال� �ج� �م ��اع ��ات امل �س �ل �ح��ة امل ��رت �ب �ط ��ة ب� ��ه».

وأض��اف البيان أن ه��ذه الهجمات «تأتي
أي �ض��ًا ف��ي س �ي��اق س�ع��ي ت�ن�ظ�ي��م ال�ق��اع��دة
اإلرهابي لتوجيه رسائل إلى أنصاره أنه
ما زال يعمل في األراضي العراقية».
من جهة أخرى ،أكدت الجامعة العربية أن
القمة العربية سوف تعقد في بغداد في
 29آذار املقبل ،رغ��م التفجيرات األخ�ي��رة
ف��ي ال� �ع ��راق .وأوض� ��ح ع�ض��و ع��رب��ي ،ك��ان
ضمن وف��د زار ال�ع��راق لبحث الترتيبات
النهائية الخاصة بانعقاد القمة ،أن «أي
تغيير آخ��ر ب�ش��أن م��وع��د ال�ق�م��ة سيكون
�ة» .وأض� ��اف
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ق � ��ادة ال� �ق� �م � ّ
املوفد أن الحكومة العراقية وفرت أفضل
ال �ت��رت �ي �ب��ات واالس� �ت� �ع ��دادات الس�ت�ض��اف��ة
القمة ،وهي على أعلى املستويات.
(األخبار ،أ ف ب)

نقل جثمان احد ضحايا تفجيرات الخميس
(علي ابو الشيش -رويترز)

