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فلسطين

ً
القاهرة لـ«حماس» :المصالحة أوال ثم المعبر
ّ
ال ثمار سريعة للقاءات
المتواصلة في القاهرة
بين «حماس» و«المخابرات
المصرية» .ال تزال الشروط
ّ
تعلق النتائج ،لكن العملية
األخيرة لـ«داعش» لم تؤثر في
مسار التفاهمات ،إذ سلمت
الحركة للمرة األولى معلومات
أمنية عن المسلحين في سيناء

اإلع ـ ــان ع ــن ت ــوافـ ـق ــات ج ــدي ــدة ح ــول
م ـنــاطــق «تـخـفـيــف تـصـعـيــد» جــديــدة
فــي ختام االجتماعات .وانعكس هذا
الـتـفــاؤل على حديث الرئيس التركي
رجـ ــب ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ــان خـ ــال ع ــودت ــه
م ــن ك ــازاخ ـس ـت ــان ،ب ـعــد م ـشــارك ـتــه في
مؤتمر «منظمة التعاون اإلســامــي»،
إذ أوضـ ــح لـلـصـحــافـيــن امل ــراف ـق ــن له
أن ب ــاده «عـلــى وف ــاق تــام مــع روسـيــا
حــول امللف الـســوري» ،مشددًا على أن
«العملية في إدلب تمشي وفق اتفاقنا
مع روسيا» .وأكد أنه خالل املشاورات
التحضيرية الجتماع «أستانا» التي
ع ـقــدت فــي ط ـهــران «ل ــم يـكــن ه ـنــاك أي
نقطة خــافـيــة عـلــى ج ــدول األع ـمــال»،
مضيفًا أن «هــذه املحادثات الصحية
سوف تستمر بعد اجتماع أستانا».
كـ ــذلـ ــك بـ ـ ـ ــدا الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاؤل ح ـ ــاض ـ ـرًا ل ــدى
أط ـ ــراف امل ـعــارضــة املـسـلـحــة املـشــاركــة
ف ـ ــي االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع؛ فـ ـق ــد نـ ـقـ ـل ــت وك ــال ــة
«األناضول» التركية عن رئيس الهيئة
السياسية في «جيش اإلسالم» محمد

علوش قوله إن «هناك مشاركة كبيرة
م ــن امل ـعــارضــة ف ــي املــؤت ـمــر (أس ـتــانــا)،
وســوف يكون هناك نقاش كبير حول
إدل ــب ،وهــو مــوضــوع حساس ومهم».
وأشار علوش إلى ُأن منطقة «القلمون
(ال ـش ــرق ــي) أي ـضــا ض ـ ّـم ــت إل ــى مناطق
خفض التوتر ،وأعتقد أنه سيتم ضم
منطقة جديدة ،وهي جنوب العاصمة
دم ـش ــق» .ول ـفــت إل ــى أن ح ــدود بعض
م ـنــاطــق «تـخـفـيــف ال ـت ـص ـع ـيــد» ق ــد تم
الـتــوافــق عليها بــالـفـعــل ،فيما ال يــزال
بعضها اآلخر «قيد التفاوض» ،معربًا
عن اعتقاده بأن «جولة أستانا املقبلة
س ـت ـكــون فـيـهــا نـسـبــة ن ـج ــاح ك ـب ـيــرة».
وح ــول الــوضــع فــي مــديـنــة إدلـ ــب ،قــال
علوش إن «الـحــل (فــي رأيــه) يكمن في
حــل جماعة الـجــوالنــي «هيئة تحرير
الـشــام» نفسها ،وأن تكون إدلــب تحت
إدارة مــديـنــة ،ويـعــود «الـجـيــش الحر»
إل ـ ــى قـ ـي ــادة ال ــوض ــع هـ ـن ــاك إل ـ ــى حــن
االنتهاء من تأسيس الجيش الوطني».
(األخبار)

ت ـس ـي ــر الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس»
ومـ ـ ـص ـ ــر ب ـ ـ ـبـ ـ ــطء .الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــان م ـق ـت ـن ـع ــان
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل بـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا ،ل ـكــن
املـ ـع ــوق ــات امل ـ ــوج ـ ــودة أكـ ـب ــر م ــن وت ـي ــرة
تحسني العالقات؛ فالقاهرة ملزمة بعدم
كـســر ال ـح ـصــار اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى قطاع
غ ــزة ،لــذلــك مــا يـقــال عــن فـتــح معبر رفــح
دائمًا أو أسبوعيًا ال يــزال مستبعدًا في
الوقت الحالي ،كما أن الصراع الخليجي
ـ املصري مع «اإلخوان املسلمني» يمنعها
من االنفتاح كليًا على «حماس» ،خاصة
بعد االنتقادات التي وجهتها السعودية
واإلمـ ـ ــارات إل ــى ال ـن ـظــام امل ـصــري بسبب
«تسهيل» حكم الحركة في غزة.
فلسطينيًا ،تدرك «حماس» أن مصر هي
رئــة الـقـطــاع ،وأن ــه ال يمكن ال ـخــروج من
تحت عباءتها ،لذلك تسعى إلــى تقديم
مبادرات حسن نية إلى النظام املصري،
لـجـهــة ض ـبــط ال ـح ــدود م ــع رف ــح أو منع
تسلل مسلحني إلى سيناء .لكن الحركة
تـعـتـمــد ف ــي ان ـف ـتــاح م ـصــر عـلـيـهــا ،رغــم
انـتـقــادات الخليج ،على حــرص األخيرة
ع ـل ــى دوره ـ ـ ـ ــا اإلق ـل ـي ـم ــي ع ـب ــر ال ـب ــواب ــة
الفلسطينية.
في اليومني املاضيني ،عقد رئيس املكتب
السياسي لــ«حـمــاس» ،إسماعيل هنية،
ل ـقــاءات مــع ق ـيــادات وشخصيات أمنية
مـ ـص ــري ــة ،أبـ ــرزهـ ــا رئـ ـي ــس «املـ ـخ ــاب ــرات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة» ،خ ــال ــد فـ ـ ـ ــوزي .وق ـ ــال م ـصــدر
أمـنــي مـصــري إن «ح ـمــاس قــدمــت خــال
اجـ ـتـ ـم ــاع ــاتـ ـه ــا مـ ـ ــع م ـم ـث ـل ــي األجـ ـ ـه ـ ــزة
األم ـن ـيــة م ـل ـفــات ب ـش ــأن رص ــد ات ـص ــاالت
ع ـلــى ال ـش ــري ــط ال ـ ـحـ ــدودي ب ــن عـنــاصــر
م ـت ـطــرفــن ك ــان ــوا ي ـس ـع ــون إل ـ ــى تـنـفـيــذ
عمليات تستهدف املـنـشــآت العسكرية
في سيناء» ،مؤكدًا «اتفاق الطرفني على
اسـتـمــرار ت ـبــادل املـعـلــومــات فــي املرحلة
املقبلة».
أم ـ ــا ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـف ـتــح م ـع ـبــر رف ــح،
فــإن الـطــرف املـصــري يــربــط فتحه دائمًا
ب ـت ـش ـك ـيــل حـ ـك ــوم ــة وف ـ ـ ــاق وطـ ـن ــي بـعــد
م ـص ــال ـح ــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة داخـ ـلـ ـي ــة ،وه ــو

األمـ ـ ــر امل ـس ـت ـب ـعــد ح ــدوث ــه ق ــري ـب ــا .وأك ــد
املـ ـص ــدر املـ ـص ــري أن امل ـط ـل ــوب «إع ـ ــان
تـشـكـيــل ح ـكــومــة وح ـ ــدة وط ـن ـيــة لـلـبــدء
ب ــإج ــراءات تشغيل املـعـبــر ،ليشمل ذلــك
دخول بضائع ومنتجات مصرية ضمن
آلـ ـي ــة واض ـ ـحـ ــة م ـت ـف ــق ع ـل ـي ـه ــا ،إلحـ ــال
ً
البضائع املصرية واملـسـتــوردة بــدال من
اإلسرائيلية» .وأضــاف« :حماس وافقت
عـلــى إل ـغــاء شــرطـهــا الـســابــق بــوجــودهــا
على املعبر ،واعتماد الصيغة املقترحة
إلدارة املـعـبــر عبر
مــن الـجــانــب امل ـصــري
ُ ّ
حكومة الوحدة في حال شكلت».
وكـ ـ ــان الـ ـقـ ـي ــادي الـ ـحـ ـمـ ـس ــاوي مــوســى
أبـ ــو مـ ـ ــرزوق ق ــد ق ـ ــال ،ف ــي تـصــريـحــات
ص ـحــاف ـيــة ،إن «حـ ـم ــاس ال ـت ــزم ــت بكل
م ــا يـتـعـلــق بـمـقـتـضـيــات أم ــن ال ـح ــدود،
وال ـ ـجـ ــانـ ــب املـ ـ ـص ـ ــري مل ـ ــس ه ـ ـ ــذا األم ـ ــر
ب ـش ـكــل م ـل ـح ــوظ» ،مـعـلـنــا أن «تـنـظـيــم
داع ـ ـ ـ ــش ع ـ ـ ـ ـ ّ
ـدو م ـ ـشـ ـتـ ــرك ب ـي ـن ـن ــا وبـ ــن
مـ ـص ــر ،ل ـك ــن ل ــدي ــه ب ـع ــض األشـ ـخ ــاص
ف ــي غـ ــزة ،ون ـحــن ن ـحــارب ـهــم ونـتـصــدى
ل ـهــم بـ ـق ــوة» .وأضـ ـ ــاف أبـ ــو مـ ـ ــرزوق أن

سيعود إسماعيل
هنية مباشرة إلى غزة
بعد انتهاء الزيارة
أعلنت «األونروا» أنه لن يكون لديها ّ
أي
أموال نهاية هذا الشهر (أ ف ب)

م ـصــر وع ـ ــدت ب ـج ــدول ــة تـشـغـيــل معبر
رفح بعد إنهاء أعمال بناء وتجديدات
فـيــه ،وبتقديم تسهيالت مل ــرور األف ــراد
وإدخـ ـ ــال ال ـب ـضــائــع وإمـ ـ ــداد ال ـك ـهــربــاء.
وت ــاب ــع« :ب ـع ــد إن ـه ــاء اجـتـمــاعــاتـنــا في
ّ
الـقــاهــرة ،سيعود هنية إلــى غ ــزة ،وكــل
منا سيغادر إلــى مقر إقــامـتــه» ،مؤكدًا
بذلك رفض الحكومة املصرية السماح
للوفد بمغادرة أراضيها من أجل جولة
خ ــارج ـي ــة (راجـ ـ ــع ال ـع ــدد  ٣٢٧١ف ــي ١١
أيلول).
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ن ـق ـل ــت «ال ــوك ــال ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ل ــأنـ ـب ــاء» ،ع ــن م ـص ــدر فــي
الحركة ،أن األخيرة «معنية بأن تنجح
مصر في إنجاز املصالحة ...وأعتقد أنه
ال حجة اآلن (بعد موافقة حماس على
ّ
حــل اللجنة اإلداري ـ ــة) ،لحركة فتح في
تعطيل جهود مصر لتحقيق املصالحة
وإل ـ ـغ ـ ــاء حـ ـك ــوم ــة ال ـس ـل ـط ــة ال ـ ـق ـ ــرارات
العقابية التي اتخذتها ضد غزة».
في املقابل ،قال القيادي في «فتح» فايز
أبـ ــو ع ـي ـط ــة ،أمـ ـ ــس ،إن رئ ـي ــس الـسـلـطــة
مـحـمــود ع ـبــاس أك ــد أن وق ــف إج ـ ــراءات
ال ـس ـل ـط ــة ضـ ــد الـ ـقـ ـط ــاع غـ ـ ــزة «م ــرت ـب ــط
بـحــل الـلـجـنــة اإلداري ـ ــة وتـمـكــن حكومة
ال ـتــوافــق بــرئــاســة رامـ ــي الـحـمــدالـلــه من
م ـســؤول ـيــات ـهــا ودوره ـ ـ ـ ــا» .ك ــذل ــك ،أعـلــن
ع ـضــو «ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة ل ـف ـتــح» ع ــزام
األحمد أنــه سيتوجه إلــى القاهرة للقاء
القيادة املصرية ومتابعة جهود إنهاء
االنقسام وملف املصالحة الفلسطينية.
وأشاد األحمد ،في بيان أمس« ،بالجهود
املتواصلة التي تقوم بها مصر الشقيقة
من أجل إنهاء االنقسام».
وقـ ــال األحـ ـم ــد« :ال ـب ـي ــان الـ ــذي أص ــدرت ــه
حركة حماس (أول من أمس) في القاهرة
وأبـ ـ ــدت ف ـيــه اس ـت ـع ــداده ــا ل ـحــل الـلـجـنــة
اإلداري ــة ...هو تكرار لتصريحات عــدة»،
ل ـكــن «األس ـ ـ ــاس ه ــو إع ـ ــان ح ــل الـلـجـنــة
اإلدارية وتمكني حكومة الوفاق الوطني
من ممارسة مهامها في غزة ،كما الحال
في الضفة والقدس وإجــراء االنتخابات
العامة».
إل ــى ذلـ ــك ،أع ـل ــن امل ـف ــوض ال ـع ــام لــوكــالــة
«غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
ـ ـ األونـ ـ ـ ــروا» ،بـيـيــر كــري ـن ـبــول ،أمـ ــس ،أن
ال ــوك ــال ــة ت ــواج ــه ه ـ ــذا الـ ـع ــام عـ ـجـ ـزًا فــي
ميزانيتها يبلغ  126مـلـيــون دوالر ،ما
ي ـع ـنــي أنـ ــه ل ــن ي ـك ــون ل ــدي ـه ــا أي أمـ ــوال
فــي نـهــايــة ه ــذا الـشـهــر .ودع ــا كرينبول،
فــي الـجـلـســة االفـتـتــاحـيــة ملـجـلــس وزراء
الـخــارجـيــة ال ـعــرب املنعقد فــي الـقــاهــرة،
ال ــدول العربية إلــى «دع ــم الــوكــالــة بقوة
ل ـت ـت ـم ـك ــن م ـ ــن املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى دوره ـ ــا
ال ـح ـي ــوي ف ــي خ ــدم ــة  5.3م ــاي ــن الجــئ
فلسطيني حتى يتحقق لديهم أفق ما».
(األخبار)

مصير كركوك

البرزاني :من يحاول تنفيذ تهديده ،فاإلقليم سيمارس حق الدفاع عن النفس (أ ف ب)

ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــراق ج ـ ــدي ـ ــد وف ـ ـ ـ ــي ت ـش ـك ـي ــل
الحكومة وصـيــاغــة الــدسـتــور ،فإنه
غير مرغوب فينا في بـغــداد» ،أعاد
املقارنة بني ما تلقته قوات «الحشد
ال ـش ـع ـب ــي» م ــن ال ـح ـك ــوم ــة امل ــرك ــزي ــة
ّ
مقابل محاولتهم سن قانون خاص
بقوات «البيشمركة» ليحصلوا على
مستحقاتهم وال ـس ــاح بــا نتيجة
منذ عشر سنوات ،وفق وصفه.
وي ـ ـ ــوم أمـ ـ ــس أي ـ ـضـ ــا ،الـ ـتـ ـق ــى ن ــائ ــب
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،إي ـ ـ ــاد عـ ـ ــاوي،
ال ـب ــرزان ــي ،ف ــي أرب ـي ــل ،فـيـمــا وصــف
ّ
م ـك ـت ــب األول الـ ـلـ ـق ــاء ب ــأن ــه «اتـ ـس ــم
ب ـ ــال ـ ــوض ـ ــوح وال ـ ـ ـصـ ـ ــراحـ ـ ــة ،وش ـه ــد
ً
بحثًا مـطــوال لعموم األوض ــاع على
الساحة املحلية ،وفي مقدمتها ملف
االسـتـفـتــاء» .وأك ــد الـبـيــان «ض ــرورة
ت ـغ ـل ـي ــب لـ ـغ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار والـ ـتـ ـف ــاه ــم،

وت ـج ـن ـي ــب ال ـب ـل ــد أي صـ ــراعـ ــات أو
ص ـ ـ ــدام ـ ـ ــات ،س ـ ـ ـ ــواء ح ــالـ ـي ــا أو فــي
املستقبل».
فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،دعـ ـ ـ ـ ــا نـ ــائـ ــب
الــرئ ـيــس ،أس ــام ــة الـنـجـيـفــي ،رئـيــس
اإلقـلـيــم الـكــردي إلــى إلـغــاء استفتاء
االنـ ـفـ ـص ــال ،وإل ـ ــى «ت ـج ـن ـيــب ال ـبــاد
صـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــات ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة» .وق ـ ـ ـ ـ ــال ف ــي
ـان أمـ ــس إن «إج ـ ـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء
بـ ـي ـ ٍ
ضـمــن ح ــدود  2003يـشـكــل مخالفة
دسـ ـت ـ ّـوري ــة واضـ ـ ـح ـ ــة ،مـ ــن واج ـب ـن ــا
ال ـت ـحــفــظ ع ـل ـي ـهــا» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ضـ ّـم
كـ ــركـ ــوك وب ـق ـي ــة املـ ـن ــاط ــق امل ـت ـن ــازع
ع ـل ـي ـهــا ل ــاس ـت ـف ـت ــاء «ت ـ ـصـ ـ ّـرف غـيــر
دسـتــوري وغير قانوني ،ويتضمن
اع ـتـ ً
ـداء جليًا عـلــى حـقــوق املـكــونــات
املتآخية من عــرب وتركمان ،ولذلك
نرفضه» .كذلك دعا النجيفي العرب

وال ـت ــرك ـم ــان ف ــي امل ـن ــاط ــق امل ـت ـن ــازع
عليها إلى رفض االستفتاء.
إلــى ذلــك ،أعلن األمــن الـعــام لجامعة
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،أح ـم ــد أب ــو الـغـيــط،
ً
الذي كان قد زار كال من بغداد وأربيل
الـسـبــت امل ــاض ــي ،أن «ال ـع ــرب يـمــدون
أي ــدي ـه ــم إلـ ــى إخ ــوانـ ـه ــم األكـ ـ ـ ــراد فــي
شمال العراق (بالدعوة) إلى الحفاظ
على وحدة البالد» .وأعرب أبو الغيط،
أثناء اجتماع وزراء الخارجية العرب
في القاهرة أمس ،عن رغبته في بقاء
األك ــراد كــ«مـكـ ّـون أصيل فــي املجتمع
الـعــربــي» ،وطالبهم بــ«إعـطــاء فرصة
للحوار حفاظًا على الدستور العراقي
ال ـ ــذي ت ـمــت ص ـيــاغ ـتــه بـمـشــاركـتـهــم،
وصـ ــون ال ـن ـظــام الـ ــذي ي ـحــافــظ على
وحدة البالد».
(األخبار)

