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فلسطين

والرقة والحسكة .األخيرة انضمت إلى
قائمة املناطق املستهدفة بعد أن طالت
صــواريــخ «تــومــاهــوك» مـقــار «الــدولــة»
فــي دوار مــركــدة ،وغــري ـبــة ،وأب ــو فــاس
في الريف الجنوبي للمحافظة ،كما تم
اسـتـهــداف صــوامــع تــل حميس وقــريــة
م ـث ـلــوثــة ،ف ــي ري ــف مــدي ـنــة الـقــامـشـلــي.
ك ــذل ــك اس ـت ـه ــدف ــت غ ـ ـ ــارات ج ــوي ــة بـئــر
الحسيان النفطية في مدينة البوكمال،
واملـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــن وب ـ ـ ـقـ ـ ــرص ،ف ـ ــي م ــواص ـل ــة
الستهداف آبار النفط السورية الواقعة
تحت سيطرة التنظيم .وتتالت مواقف
امل ـج ـمــوعــات امل ـن ــددة ب ــال ـغ ــارات ،وك ــان
أب ــرزه ــا ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ب ـيــان ص ــادر
ع ــن «ال ـ ُج ـب ـهــة اإلس ــام ـي ــة» .ال ــاف ــت أن
البيان ذ ّي ــل بتوقيع عــدد مــن مكونات
«ال ـج ـب ـه ــة» ،ل ـيــس م ــن بـيـنـهــا «جـيــش
اإلسالم» ،ما يعكس عدم وجود موقف
ّ
موحد تجاه املستجدات.
ف ــي األث ـ ـنـ ــاء ،واصـ ـل ــت ك ــل م ــن «جـبـهــة
النصرة» و«حركة أحــرار الشام» أمس
إخ ـ ـ ــاء مـ ـق ــار ل ـه ـم ــا فـ ــي أريـ ـ ـ ــاف حـلــب
وإدلـ ـ ـ ــب والـ ــاذق ـ ـيـ ــة ،ف ـي ـمــا انـخـفـضــت
وت ـي ــرة املـ ـع ــارك ب ــن تـنـظـيــم «داعـ ــش»
وم ـج ـمــوعــات «غ ــرف ــة نـ ـه ــروان ال ـش ــام»
ف ـ ــي ري ـ ـ ــف حـ ـل ــب ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي .وأك ـ ـ ــدت
مصادر ميدانية معارضة أن «املعارك
ك ـ ــادت ت ـتــوقــف ب ـش ـكــل ك ــام ــل» ،ف ــي ما
يبدو أنــه نــاجـ ٌـم عــن إع ــادة املجموعات
«الـ ـجـ ـه ــادي ــة» ح ـس ــاب ــات ـه ــا .وف ـ ــي ه ــذا
السياق ،توقعت مصادر «جهادية» أن
تحذو معظم املجموعات حذو «كتيبة
أن ـصــار ال ـشــري ـعــة» .األخ ـي ــرة كــانــت قد
أع ـل ـن ــت وقـ ــف ق ـت ــال وم ـ ـعـ ــاداة تـنـظـيــم
«ال ــدول ــة» إث ــر «اجـتـمــاع مـلــة الـكـفــر من
بني األصفر على قتال التنظيم».

ــى دوما
وم ـ ـق ـ ـتـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــرات مـ ـ ــن م ـق ــات ـل ــي
ّ
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ،فـ ـيـ ـم ــا ف ــكـ ـك ــت وح ـ ـ ــدات
الهندسة فــي الجيش أكثر مــن ست
عبوات زرعها املسلحون على طريق
ال ـقــري ـتــن وت ــدم ــر .ك ــذل ــك اس ـت ـهــدف
الـجـيــش ع ــددًا مــن مــراكــز املسلحني
في تلبيسة والباردة والزعفرانة في
ريف املحافظة.
وف ــي ح ـمــاة ،أغ ــار س ــاح الـجــو على
نقاط ملقاتلي املعارضة وتجمعاتهم
في بلدات مورك وكفر زيتا ولطمني
ووادي ال ـع ـنــز وال ـل ـطــام ـنــة ،م ــا أدى
إل ــى سـقــوط ال ـع ـشــرات مــن املقاتلني
قتيل وجريح ،فيما قتل وجرح
بني
ٍ
ع ــدد م ــن مـسـلـحــي «ال ـن ـص ــرة» عبر
إحـ ـب ــاط ال ـج ـي ــش م ـ ـحـ ــاوالت تـسـلــل
ب ــاتـ ـج ــاه حـ ــي املـ ـش ــارق ــة واإلذاع ـ ـ ـ ــة،
واشـتـبــك مــع عــدد مــن املسلحني في
حي الراموسة جنوبي حلب .كذلك
ق ـص ـفــت الـ ـط ــائ ــرات ال ـس ــوري ــة ع ــددًا
م ــن تـجـمـعــات «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»
فــي بـلــدة ال ـبــاب فــي الــريــف الشرقي
للمحافظة.
صعيد آخر ،استهدف الجيش
على
ٍ
ت ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــات تـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـ ـ ـ «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة»
و«جـ ـبـ ـه ــة ث ـ ـ ــوار س ـ ــوري ـ ــا» فـ ــي دي ــر
ـت
الـ ـع ــدس ف ــي ريـ ــف درع ـ ـ ــا ،ف ــي وق ـ ٍ
انــدلـعــت فـيــه اشـتـبــاكــات عنيفة بني
الجيش السوري ومقاتلي املعارضة
املسلحة بالقرب من الجمرك القديم
ف ــي درع ــا ال ـب ـلــد ،وب ـل ــدة عـتـمــان في
ريف املحافظة .واستهدفت مدفعية
الـ ـجـ ـي ــش تـ ـح ــرك ــات امل ـس ـل ـح ــن فــي
ق ـ ــرى م ـس ـح ــرة وط ــرنـ ـج ــة ف ــي ري ــف
القنيطرة.

«حماس» و«فتح» تتفقان مجددًا...
وترحيب حذر من الفصائل
مرة أخرى ،تتفق
«فتح» و«حماس» على
هامش المفاوضات
غير المباشرة مع
االحتالل .االتفاق ذو
البنود التسعة يلبي ،كما
يبدو ،احتياجات الغزيين،
لكنه يؤكد أيضًا دعم
توجهات السلطة
ورئيسها
غزة ـ هاني إبراهيم
ب ـع ــد ج ــول ــة مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــوار اس ـت ـغ ــرق
ي ــوم ــن ،أع ـل ـن ــت ح ــرك ـت ــا «حـ ـم ــاس»
و«فـتــح» أنهما توصلتا مجددًا إلى
«اتفاق شامل» يقضي بالتزام تنفيذ
مـ ــا اتـ ـف ــق ع ـل ـيــه وخـ ــاصـ ــة ال ـش ــراك ــة
السياسية بينهما .رغــم ذلــك ،بــدا أن
االتفاق لم يخلص ســوى إلــى تأكيد
املــؤكــد بــن الحركتني فــي االتفاقات
ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي أب ــرم ــت ف ــي ال ــدوح ــة
والقاهرة ،وأخيرًا في مخيم الشاطئ
في غزة.
وخــال املؤتمر املشترك ملوسى أبو
م ـ ــرزوق ،عــن وف ــد «ح ـم ــاس» ،وع ــزام
األح ـ ـمـ ــد ،ع ــن وفـ ــد «ف ـ ـتـ ــح» ،فــإنـهـمــا
تقاطعا في إعــان أن االتـفــاق يشمل
تفعيل «التوافق» ليبدأ تنفيذ عملية
اإلعمار مقابل السيطرة على املعابر
وعودة عناصر أمن السلطة السابقني
للعمل بالتدريج مــع عناصر األمــن
ال ـحــال ـيــن ،ك ـمــا ج ــرت اإلش ـ ــارة إلــى
ض ـ ــرورة ت ـســويــة أوض ـ ــاع املــوظـفــن
التابعني لحكومة غــزة السابقة ولم
يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر.
ويمكن القول إن الجديد في االتفاق
هـ ـ ــو تـ ـشـ ـكـ ـي ــل «ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ع ـ ـل ـ ـيـ ــا» مــن
الـفـصـيـلــن ع ـلــى أن ت ـج ــري تسمية
أعضائها خالل األيام املقبلة ،ومهمة
هــذه اللجنة اإلش ــراف على التنفيذ
الفوري لالتفاق الجديد .ويقول أبو
مــرزوق ،وهو النائب الثاني لرئيس
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي لـ ــ«حـ ـم ــاس» ،إن
حركته ال تمانع أن تتسلم الحكومة
م ـف ــاص ــل ال ـع ـم ــل ف ــي غ ـ ــزة وخ ــاص ــة
املعابر ،لكن من دون وجود لالحتالل
أو األوروبيني في رفح« ،فيما سيعود
املوظفون السابقون إلى العمل فيها
مع موظفي حماس».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف فـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح م ـق ـت ـضــب
ل ــ«األخ ـبــار» ،إن الــوفــديــن اتفقا على
ت ـقــديــم ال ـت ـس ـه ـيــات ل ـعـمــل حـكــومــة
ال ـتــوافــق فــي غ ــزة والـضـفــة املحتلة،
معيدًا التشديد على أن عملية إعادة
إعـمــار الـقـطــاع ستبدأ الشهر املقبل
«ب ـعــدمــا ج ــرى االت ـف ــاق عـلــى ســرعــة
إنهاء امللفات املطلوبة ملؤتمر اإلعمار
امل ـقــرر فــي الـثــانــي عـشــر مــن تشرين
األول ،وذلـ ـ ــك ب ــال ـت ـع ــاون م ــع األم ــم
املتحدة».كذلك ذكر أبو مــرزوق أنهم
راجعوا القضايا السياسية املتعلقة
ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات وم ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر
ولجنة الحريات« ،على أن يبدأ عمل
األخيرة فورًا مع تسهيل مهماتها».
ومن تلك القضايا العودة إلى التزام
وثيقة الــوفــاق الــوطـنــي فــي التحرك
السياسي «أو الـجـهــود املــؤديــة إلى
تحقيق األهداف الوطنية» ،في إشارة
إلى التحركات السياسية للسلطة.
وســارع قيادي بــارز في الحركة إلى
التوضيح أن االتفاق تضمن «تسوية
أوضـ ــاع املــوظـفــن املـحـســوبــن على
ح ـكــومــة غـ ــزة ال ـس ــاب ـق ــة ،وتثبيتهم
ب ـص ـف ـت ـهــم م ــوظـ ـف ــن رسـ ـمـ ـي ــن فــي

ال ـس ـل ـط ــة ،مـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار أداء عـمــل
اللجنة اإلداريــة والقانونية لتسوية
أوضــاعـهــم» ،مضيفًا« :شــددنــا مــرارًا
على العمل على صرف سلف ورواتب
لهم في املرحلة الجارية» .وعن امللف
األمـ ـن ــي ،أكـ ـ ّـد ال ـق ـي ــادي أن ــه سـيـكــون
ت ــاب ـع ــا ل ـل ـح ـكــومــة ف ــي غـ ـ ــزة« ،ألن ـه ــا
املعنية بواجبها في هذا امللف« ،لذلك
س ـي ـج ــري اس ـت ـي ـع ــاب  3000جـنــدي
مــن أج ـهــزة األم ــن الـســابـقــة ليعملوا
مــع عناصر األج ـهــزة الـحــالـيــة ،وهم
ًً
ليسوا بديل منها».
على الطرف اآلخــر ،قال عضو الوفد
الـفـلـسـطـيـنــي املـ ـش ــارك ع ــن «ف ـت ــح»،
صخر بسيسو ،إن االتـفــاق سيمهد
ملــرح ـلــة ج ــدي ــدة م ــع «ح ـ ـمـ ــاس» ،بل
«من شأنه أن يعيد االعتبار للقضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة» .وكـ ـش ــف بـسـيـســو
ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» أنـ ـه ــم تـ ــواف ـ ـقـ ــوا عـلــى
دعــوة الكتل البرملانية إلــى االنعقاد

رأت الفصائل
األخرى أن تطبيق
البنود هو معيار نجاح
االتفاق الجديد

بغرض الترتيب إلعادة عمل املجلس
التشريعي في موعد أقصاه الخامس
عـشــر مــن تـشــريــن ال ـثــانــي «م ــن أجــل
التهيئة لالنتخابات العامة».
أم ـ ــا ع ـ ـ ــزام األحـ ـ ـم ـ ــد ،ف ــرك ــز ع ـل ــى أن
الــوفــديــن اتـفـقــا عـلــى «دع ــم الـتـحــرك
ال ـ ــذي ت ـن ـف ــذه ال ـس ـل ـطــة واس ـت ـك ـمــال
ان ـض ـمــام فـلـسـطــن إل ــى املــؤس ـســات
الدولية والتوقيع على ميثاق روما
ال ـ ــدول ـ ــي» .ول ـ ـفـ ــت ،خـ ـ ــال امل ــؤت ـم ــر،
إل ـ ــى أن االت ـ ـفـ ــاق مـ ــن ش ــأن ــه «خ ـلــق
ظ ــروف إيجابية تساهم فــي إنجاح
مؤتمر املانحني إلع ــادة إعـمــار غــزة،
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون ي ـت ـط ـل ـع ــون إل ــى
مساعدة أشقائنا العرب خاصة».
ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة اسـتـقـبـلــت
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــن االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق
بالترحيب ،لكنه كان مشوبًا بالحذر،
وش ـ ــرح قـ ـي ــادي ــون ،ف ــي تـصــريـحــات
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن امل ـع ـيــار األس ــاس ــي
يكمن فــي ص ــدق الـنـيــة وتطبيق ما
تــم االتـفــاق عليه .مـســؤول العالقات
الخارجية في «الجهاد اإلســامــي»،
خالد البطش ،رحب باالتفاق الجديد
الذي أتى «في ظل املنعطف الخطير
التي تمر به القضية الفلسطينية»،
لكنه أكد أن معيار النجاح يكمن في
تطبيق هذا االتفاق.
وشـ ـ ــدد ال ـب ـط ــش ،امل ـ ـشـ ــارك ف ــي وف ــد
امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات غ ـ ـيـ ــر امل ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة مــع
االحـ ـت ــال ،عـلــى ســرعــة الـعـمــل على
إعـ ـم ــار غ ـ ــزة وفـ ـت ــح امل ـع ــاب ــر «ألن ـه ــا
أولـ ـ ــويـ ـ ــات تـ ـم ــس ح ــاج ــة ال ـ ـنـ ــاس».
وش ـ ــاركـ ـ ـت ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ــرأي عـ ـض ــو امل ـك ـت ــب
السياسي للجبهة الشعبية ،خالدة
جرار ،داعية إلى الجدية في التطبيق.
ونشرت وكاالت األنباء الحقًا نسخة
عن تفاصيل االتفاق الذي أكد ضمن
ت ـس ـعــة بـ ـن ــود «ت ـم ـك ــن الـ ـ ـ ـ ــوزراء مــن
مواصلة عملهم في كل املحافظات»،
كما شمل التنبيه «إن ـصــاف جميع
امل ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــن املـ ـعـ ـيـ ـن ــن ق ـ ـبـ ــل وبـ ـع ــد
 ٢٠٠٧/٦/١٤وفق األنظمة والقوانني
التي تنظم عملهم وتوصيات اللجنة
املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة» .وط ـ ـلـ ــب م ـ ــن لـجـنــة
امل ـصــالـحــة املـجـتـمـعـيــة الـ ـع ــودة إلــى
العمل.

العالم
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عربيات
دوليات
تسليم دفعة ثالثة
من «مهاجري غزة»
سلمت السلطات املصرية ،مساء
أمس 18 ،فلسطينيًا إلى السلطات
الفلسطينية في قطاع غزة بعد أن
تسللوا بطرق غير شرعية ،في
محاولة للهجرة إلى دول أوروبية
عن طريق البحر املتوسط.
وهؤالء هم الدفعة الثالثة التي
يجري اإلفراج عنها بعد
دفعتني ،األولى وتشمل نحو
فلسطينيًا ،والثانية نحو 62
20
ّ
آخرين سلمت قبل أيام ،وكلهم
غادروا غزة أخيرًا عبر األنفاق
الحدودية إلى مصر ،بعد أن
حصلوا على وعود بالهجرة إلى
دول أوروبية.
(األناضول)

 40دولة خطيرة
على الفرنسيين

قررت فرنسا التي تشارك في
الحرب على ضد تنظيم «داعش»
توسيع نطاق تحذيرها ملواطنيها
الذي أطلقته في بداية األسبوع من
نحو ثالثني دولة إلى أربعني ،وذلك
بعد إعدام الرهينة الفرنسي هرفي
قوردال بيار (الصورة) ،أول من
أمس ،في الجزائر .ومن بني هذه
الدول الجديدة العشر دول مسلمة
كبيرة وأخرى عربية ،وأعلن بعض
أسمائها كإندونيسيا وماليزيا
والفيليبني وأفغانستان وباكستان
وجزر القمر والصومال.

رفض دولي لقرار يتعلق
بالنووي اإلسرائيلي
رفضت الجمعية العامة للوكالة
الدولية للطاقة الذرية في فيينا
مشروع قرار عربي كان يستهدف
ترسانة إسرائيل النووية .والنص
الذي قدمته  18دولة عربية رفض
عند التصويت من  58بلدًا ،في
حني ّأيدته  45دولة ،وامتنعت 27
دولة عن التصويت.
ومشروع القرار غير امللزم كان
قدم سابقًا مرارًاّ ،
ويعبر عن
«القلق بشأن القدرات النووية
اإلسرائيلية» ،كما يدعو «تل أبيب
إلى االنضمام إلى معاهدة منع
انتشار األسلحة النووية ووضع
منشآتها النووية جميعها» تحت
نظام املراقبة للمنظمة الدولية
للطاقة الذرية.
ّ
وبعد تبني هذا القرار مرة واحدة
في  2009من دون أي آثار ،جرى
رفضه حينما طرح في 2010
و ،2013لكن في  2011و2012
قررت الدول العربية أال تعارض
مشروع القرار.
(أ ف ب)

