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العالم

فلسطين

«تفاهمات القاهرة» ـ :3

مصر ترفض مرور
قيادات حمساوية...
وهنية يختار نائبًا له

تحاول
«حماس»
الحصول على
وعد مصري
مبدئي بفتح
معبر رفح
ليومين كل
أسبوع (أ ف ب)

ً
ليس ّ
«الود» الحمساوي ـ المصري فصال من فصول عالقة
سياسية ،بل عالقة ندية يغطيها الجانب األمني قبل كل شيء .ال تريد
القاهرة أن تكون مجرد ّ
ممر لقيادات الحركة إلى الخارج ،بل محطة
لدور مركزي ًفي الملف الفلسطيني ،بدءًا من ملف التهدئة مرورًا
باألسرى وصوال إلى المصالحة
عبد الرحمن نصار
بعد زيارتني لوفدين رفيعي املستوى
مــن حركة «حـمــاس» إلــى مصر ،خرج
رئيس املكتب السياسي لـ«حماس»،
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل هـ ـنـ ـي ــة ،ف ـ ــي أول زي ـ ـ ــارة
خــارج ـيــة م ـنــذ تــول ـيــه رئ ــاس ــة املـكـتــب
مـطـلــع أي ــار امل ــاض ــي ،وم ـعــه وف ــد ضم
ع ـ ــددًا م ــن الـ ـقـ ـي ــادات ،ب ـعــدمــا رفـضــت
القاهرة عددًا آخر ممن تقدمت الحركة

ّ
«القسام»
ستبقي
على االستنفار حتى انتهاء
المناورة اإلسرائيلية
بأسمائهم ضمن الوفد قبيل خروجه.
ومـ ــن ال ــذي ــن س ـم ـحــت ل ـهــم الـسـلـطــات
امل ـص ــري ــة بــال ـس ـفــر رئ ـي ــس «ح ـم ــاس»
فـ ــي غ ـ ــزة ي ـح ـي ــى ال ـ ـس ـ ـنـ ــوار ،ون ــائ ـب ــه
خليل الحية ،اللذان سبق لهما السفر
إل ــى مـصــر ،وع ــدد مــن أع ـضــاء املكتب
السياسي املمثل لقطاع غــزة ومنهم
األسـيــر املـحــرر روح ــي مشتهى ،على
أن يلتحق بهؤالء كل من موسى أبو
مـ ــرزوق وصــالــح الـ ـع ــاروري وآخ ــرون
م ــن امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ف ــي الـ ـخ ــارج،
والضفة إن أمكن.
ّ
لكن عــددًا آخــر ممن قدمت أسماؤهم
لـ ـلـ ـسـ ـف ــر اع ـ ـتـ ــرضـ ــت ال ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ع ـلــى
خ ــروجـ ـه ــم ،وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» مــن
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس» أن أب ـ ـ ــرز
امل ـ ـ ــرف ـ ـ ــوض ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـض ـ ــو املـ ـكـ ـت ــب
السياسي في غزة فتحي حماد ،الذي
شغل منصب وزيــر الداخلية في عدة
حـكــومــات شكلتها الـحــركــة فــي غــزة،
وذلك بسبب «اتهامات مصرية لحماد
ّ
ب ـت ـك ــوي ــن عـ ــاقـ ــات مـ ــع جـ ـه ــات ت ـخــل
باألمن القومي املصري».
وم ـن ــذ ال ـل ـق ــاء األول ل ـل ـس ـنــوار ب ـقــادة
«امل ـخــابــرات املـصــريــة» فــي الــرابــع من
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،ي ـت ـكــرر ال ـط ـلــب من
«ح ـ ـمـ ــاس» ت ـس ـل ـ ّيــم أسـ ـم ــاء تـتـهـمـهــم
الـقــاهــرة بأنهم نــفــذوا أو شــاركــوا في
تسهيل عمليات فــي سـيـنــاء ،لـكــن لم
يعلن أحد تلك القائمة ،كذلك رفضت
ال ـحــركــة تـسـلـيـمـهــم .م ــع ذلـ ــك ،أكـمـلــت
«حماس» تواصلها مع القاهرة ،وزار
وفــد فني آخــر مــن الحركة فــي الثاني
مــن ت ـمــوز املــاضــي مـصــر لـبـحــث آلـيــة
تطبيق التفاهمات التي تم التوصل
إليها فــي مــا يتعلق بتأمني الـحــدود
وتزويد غزة بالكهرباء.
كــذلــك ،علمت «األخ ـبــار» أن «حماس»
طلبت من املصريني السماح لقادتها
ب ـب ــدء ج ــول ــة خــارج ـيــة ع ـلــى ع ــدد من
الدول ،لكنها لم تحصل على ّ
رد جازم
ب ـه ــذا الـ ـش ــأن ،ف ـي ـمــا اك ـت ـفــت ال ـقــاهــرة
حــالـيــا بــالـسـمــاح للحركة بعقد «أول
اجتماع ملكتبها السياسي» املنتخب
مـطـلــع ال ـع ــام ال ـج ــاري ـ ـ رغ ــم أن ــه غير
م ـك ـت ـم ــل الـ ـنـ ـص ــاب ـ ـ ـ ـ ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
املصرية ،وذلك لبحث ملفات حركية،

مـ ــن ض ـم ـن ـهــا اخـ ـتـ ـي ــار ن ــائ ــب لـهـنـيــة
س ـي ـك ــون م ـق ـي ـمــا ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،فـيـمــا
يرشح اســم كــل مــن صالح الـعــاروري
ومحمد نصر (عضوا مكتب سياسي
في الخارج) في هذا اإلطار.
أمــا عــن الـجــولــة الـخــارجـيــة ،فــرغــم أن
الـ ـق ــاه ــرة ع ـ ّـب ــرت ع ــن ان ــزع ــاج ـه ــا مــن
اس ـت ـث ـن ــائ ـه ــا فـ ــي ب ـع ــض الـ ـتـ ـط ــورات
األخيرة في األزمة الخليجية القائمة،
ٍّ
ورأت نفسها فــي ح ــل مــن الـضـغــوط
ال ـس ـعــوديــة عـلـيـهــا ف ــي ش ــأن تـطــويــر
الـعــاقــة مــع «ح ـم ــاس» (راجـ ــع الـعــدد
 ٣٢٦٢فــي  ٢٩آب) ،فــإنـهــا اآلن ليست
ف ــي وارد أن تـعـطــي امل ـج ــال لـلـحــركــة
لــزيــارة إي ــران .لذلك ،رفضت أن تكون
«األراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي امل ـ ـصـ ــريـ ــة م ـ ـجـ ــرد م ـمــر
للحركة ،بل يجب أن يكون لها دورها
املــركــزي فــي القضية الفلسطينية»،
ك ـمــا ت ـن ـقــل امل ـ ـصـ ــادر .ل ـك ــن ،ف ــي حــال

واف ـقــت الـقـيــادة املـصــريــة عـلــى الطلب
الحمساوي ،من املقرر أن تكون هناك
زي ــارات لعدد من ال ــدول ،أهمها إيــران
ولبنان وتركيا.
وفي البيان الرسمي ،اقتصرت الحركة
على القول إن الوفد «سيبحث العديد
من القضايا املهمة ،وخاصة العالقات
الـثـنــائـيــة م ــع م ـصــر الـشـقـيـقــة وسـبــل
ت ـط ــوي ــره ــا وت ـع ــزي ــز ال ـت ـف ــاه ـم ــات مــع
القاهرة التي تمت خــال زيــارة وفود
الـ ـح ــرك ــة ال ـس ــاب ـق ــة وآل ـ ـيـ ــات تـخـفـيــف
الـ ـحـ ـص ــار عـ ــن غـ ـ ــزة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا» .لـكــن

املصادر أضافت أن من ضمن امللفات
قضية الجنود اإلسرائيليني األسرى
لدى «حماس» ،خاصة «في ظل تعثر
ال ــوس ــاط ــات األخـ ـي ــرة» .ك ــذل ــك ،ســوف
ي ـب ـحــث الـ ــوفـ ــد م ـ ـجـ ــددًا وض ـ ــع مـعـبــر
رفــح ،الــذي تقرر إعــادة فتحه الجمعة
املـ ــاضـ ــي ،وال ـ ـيـ ــوم (ح ـت ــى ال ـخ ـم ـيــس)
ل ـ ـ ـعـ ـ ــودة الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــاج ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن
فـقــط ،دون ع ــودة الـعــالـقــن أو خــروج
مسافرين من القطاع.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــاول «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» حـ ــال ـ ـيـ ــا ،وف ــق
املـصــادر نفسها ،الحصول على وعد

مـصــري مبدئي بفتح املعبر ليومني
أس ـب ــوع ـي ــا ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،وض ـم ــن آل ـيــة
تقييم مستمرة ،وكذلك طلب الوفد أن
يفتح املعبر يومي األربعاء والخميس
املـقـبـلــن عـلــى األق ــل ل ـخــروج الـحــاالت
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة .ل ـك ــن املـ ـص ــري ــن أب ـل ـغــوا
الزائرين أن ثمة مرحلة توسيع أخيرة
للمنطقة العازلة من الجانب املصري
(بــإضــافــة شــريــط عــرضــي ب ـ ــ 500متر
إضــافـيــة عـلــى ط ــول ال ـح ــدود) .أيـضــا،
مــن امل ـقــرر عـقــد اجـتـمــاعــات مــع فريق
الـقـيــادي املـفـصــول مــن حــركــة «فـتــح»،

تقرير

«جولة تاريخية وأولى» لنتنياهو في أميركا الالتينية
ثالث دول من المقرر
أن يزورها بنيامين
نتنياهو ويلتقي
فيها أربعة رؤساء
في جولة هي األولى
لشخصية إسرائيلية
بهذا المستوى
إلى أميركا الالتينية،
عنوانها األساسي بحث
سبل التعاون التجاري
والتكنولوجي

ي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــه رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،بـنـيــامــن نتنياهو،
إلـ ــى أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة ف ــي جــولــة
تــاري ـخ ـيــة ه ــي األولـ ـ ــى م ــن نــوعـهــا
لشخصية إسرائيلية رسمية بهذا
املنصب منذ تأسيس كيان العدو،
ً
إذ يـ ـ ـ ــزور خـ ـ ــال ج ــولـ ـت ــه كـ ـ ــا مــن
األرجـنـتــن وكولومبيا واملكسيك،
وسـ ـيـ ـلـ ـتـ ـق ــي رؤسـ ـ ـ ــاء هـ ـ ـ ــا وأفـ ـ ـ ـ ــراد
الطائفة اليهودية فيها.
وس ـت ـك ــون ب ـيــون ـيــس آي ـ ــرس أول ــى
محطات نتنياهو ،حيث سيوقع مع
الــرئـيــس األرجـنـتـيـنــي ،ماوريسيو
مــاكــري ،على سلسلة مــن اتفاقات
الـ ـتـ ـع ــاون املـ ـتـ ـب ــادل ب ــن ال ـب ـلــديــن.
م ــع ذل ـ ــك ،ي ـف ـتــرض أن يـحـضــر في
األرجـ ـنـ ـت ــن أيـ ـض ــا م ــراس ــم إح ـي ــاء
ذكرى تفجير السفارة اإلسرائيلية
عــام  1992واملــركــز الـيـهــودي هناك
( .)1994ووفق التقارير اإلعالمية،
سـيـلـتـقــي م ــع رئ ـيــس ال ـب ــاراغ ــواي،
هوراسيو كارتيس ،في العاصمة
األرجنتينية.
في محطته الثانية ،يوقع نتنياهو
م ــع ال ــرئ ـي ــس ال ـك ــول ــوم ـب ــي ،خ ــوان
مـ ــانـ ــويـ ــل س ـ ــانـ ـ ـت ـ ــوس ،عـ ـل ــى ع ــدة
مـ ــذكـ ــرات ل ـل ـت ـع ــاون م ــع بـ ـ ــاده فــي
مـجــال الـعـلــوم والـسـيــاحــة .أم ــا في
محطته الثالثة ،املكسيك ،فسيلتقي
الــرئ ـيــس إن ــري ــك بـيـنــا نـيـتــو ،حيث
ي ــوق ـع ــان ع ـلــى م ــذك ــرة تـ ـع ــاون في
م ـجــال أب ـح ــاث ال ـف ـضــاء وال ـط ـيــران
واالتصاالت.
هـ ـك ــذا ،ت ـب ــدو ال ـج ــول ــة ت ـه ــدف إل ــى
تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـعـ ــاقـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
م ـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول .وض ـ ـم ـ ــن هـ ــذا
اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أوضـ ـ ـ ـ ــح نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو أنـ ــه
س ـت ـن ـض ــم إل ـ ـيـ ــه «ف ـ ـ ــي األرجـ ـنـ ـت ــن

واملكسيك وفــود أرسلتها شركات
إسرائيلية بهدف تطوير العالقات
االق ـت ـص ــادي ــة ب ـي ـن ـنــا وبـ ــن هــاتــن
ً
الدولتني» ،قائال إن الهدف تعزيز
«عــاقــات ـنــا االق ـت ـصــاديــة واألمـنـيــة
وال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي أم ـ ـيـ ــركـ ــا
الالتينية».
وت ـن ــدرج ه ــذه ال ـخ ـطــوة فــي سياق
خ ـ ـطـ ــة ع ـ ـمـ ــل تـ ـتـ ـبـ ـن ــاه ــا حـ ـك ــوم ــة
نتنياهو لتوسيع نـطــاق عــاقــات
إس ــرائـ ـي ــل م ــع دول الـ ـع ــال ــم ،وه ــو
م ــا أشـ ــار إل ـيــه بــال ـقــول« :ن ـق ــوم في
أميركا الالتينية بما نقوم بــه في
كل من آسيا وأفريقيا وأوستراليا
وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـش ــرقـ ـي ــة وف ـ ـ ــي ش ــرق
البحر األبـيــض املتوسط ،وفــي كل
أنـحــاء الـعــالــم» .كما أن الـهــدف هو
«اس ـت ـمــرار تـعــزيــز مـكــانــة إســرائـيــل
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وه ـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــراك نـ ـق ــوده
بمنهجية وبوضوح».
وع ـم ـل ـيــا ،يـ ـح ــاول رئ ـي ــس حـكــومــة
ال ـع ــدو م ــن ه ــذه امل ــواق ــف الـتــرويــج
ملفهوم أن هذه الزيارات والعالقات
تخدم إسرائيل بتجنيد حلفاء لها
في املعارك الدبلوماسية في األمم
املتحدة ،وللبحث كذلك عن زبائن
ومـ ـشـ ـت ــري ــن ل ـ ـشـ ــركـ ــات األسـ ـلـ ـح ــة.
ول ـفــت نتنياهو إل ــى املــدخــل الــذي
تنوي تــل أبيب استثماره لتعزيز
الـ ـع ــاق ــات م ــع امل ـك ـس ـيــك ت ـح ــدي ـدًا،
بالقول إن «املكسيك شهدت خالل
ً
ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع زلـ ـ ـ ــزاال ع ـن ـي ـفــا...
وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــاتـ ـ ــي مـ ـ ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس
املكسيك ،سنعرض عليه مساعدات
إسرائيلية في عملية الترميم ورفع
األنـ ـقـ ــاض أو أي م ـس ــاع ــدة أخ ــرى
يمكننا تقديمها».
ب ـع ــد ذلـ ـ ــك ،مـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن ي ـتــوجــه

نـتـنـيــاهــو إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
إللـقــاء كلمة أم ــام الجمعية العامة
ل ـ ــأم ـ ــم امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة ،ك ـ ـمـ ــا ي ـف ـت ــرض
أن ي ـج ـت ـمــع خ ـ ــال وج ـ ـ ــوده ه ـنــاك
بالرئيس األميركي ،دونالد ترامب،
إذ يــدور الحديث عن إمكانية عقد
ق ـم ــة دولـ ـي ــة ث ــاث ـي ــة بـ ـمـ ـب ــادرة مــن
ترامب ،تشمل الرئيس الفلسطيني،
محمود عباس.
مــع ذل ــك ،مــن الطبيعي أن يستغل
ن ـت ـن ـيــاهــو ه ـ ــذه الـ ـج ــول ــة ،إض ــاف ــة
إل ــى أي ح ــدث س ـيــاســي أو أم ـنــي،
ل ـ ـحـ ــرف األن ـ ـ ـظـ ـ ــار ع ـ ــن ال ـف ـض ــائ ــح
وش ـب ـه ــات ال ـف ـس ــاد الـ ـت ــي تــاحـقــه
ً
وأس ــرت ــه ،ف ـضــا ع ــن ال ـح ــرج ال ــذي
ت ـس ـبــب ف ـي ــه ابـ ـن ــه ي ــائ ـي ــر ،نـتـيـجــة
رس ـ ــم ك ــاريـ ـك ــاتـ ـي ــرات ت ـس ـب ـبــت فــي
ردود فـعــل وس ـجــال داخ ـل ــي .األمــر
نفسه ينسحب على تظهير البعد
األم ـنــي ال ــذي تعمد إظ ـه ــاره خــال
جلسة الحكومة بالتشديد على أن
جهاز «الشاباك» أحبط أكثر من 70
خلية «إرهابية» كانت تنوي تنفيذ
عمليات في الشهرين األخيرين.
وكـ ـ ــان رئـ ـي ــس «ال ـ ـشـ ــابـ ــاك» ،ن ــداف
ارغـ ـ ـم ـ ــان ،ق ــد ع ـ ــرض ت ـق ــري ـرًا أم ــام
الـحـكــومــة عــن ال ـت ـهــديــدات األمـنـيــة
املـ ـح ــدق ــة بـ ــإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،الف ـ ـتـ ــا إل ــى
أن «ح ـ ـمـ ــاس» ت ـع ـم ــق «ع ــاق ــات ـه ــا
االستراتيجية» مــع إي ــران ،وتعمل
عـلــى تثبيت معقل لـهــا فــي لبنان.
وبتوجيه من قادة الحركة في قطاع
غــزة وفــي ال ـخــارج ،ذكــر ارغـمــان أن
«حماس» ال تزال تسعى إلى تنفيذ
عمليات في الضفة املحتلة« ،لكنها
تجد صعوبة في التنفيذ ،وخاصة
على ضوء إحباط إسرائيل لذلك».
(األخبار)

