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تقرير

طهران تستضيف أبو مازن:

سفير إيراني منتدب لدى السلطة؟

م ــن جـهـتــه ،ق ــال م ـصــدر م ـس ــؤول في
األمــانــة الـعــامــة لـلـحــزب «االشـتــراكــي
ال ـي ـم ـنــي» إن م ــا ُع ـ ــرض م ــن مـقــاطــع
ف ـي ــدي ــو ح ـ ــول إع ـ ـ ــدام ألح ـ ــد األس ـ ــرى
والتنكيل بجثته عمل مرفوض ومدان
من قبل أي جهة كانت قامت بتنفيذه.
وعـلــى رغ ــم مــن مطالبته بالتحقيق
فــي تـلــك األع ـم ــال واع ـت ـبــارهــا جــرائــم

حـ ـ ــرب ،إال أن م ــوق ـف ــه بـ ــدا مـتـحـفـظــا
عـلــى تـسـمـيــة الـجـهــة ال ـتــي قــامــت به
رغم وضوحها ،ولعل هذا يعود إلى
مــوقــف الـحــزب ال ــذي أعلنه قبل أيــام
ّ
مما يسمى «املقاومة في تعز» حيث
أصدر بيانًا أعلن فيه أنه مشارك في
املـعــارك مــن خــال عـنــاصــره ،وهــو ما
يجعله محرجًا أمام هذه الجرائم.

فـجــأة ،قــرر رئيس السلطة الفلسطينية،
محمود عباس ،تحسني عالقة سلطته مع
الجمهورية اإلسالمية اإليــرانـيــة .جــاءت
ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،وف ــق مــا ي ــرى مـســؤولــون
في «حركة املقاومة اإلسالمية ـ حماس»،
على وجه «النكاية» ،من بعد زيارة رئيس
امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـ ــ«ح ـ ـمـ ــاس» ،خــالــد
مشعل ،للمملكة السعودية.
بالطبع ،أنكر رجال عباس فكرة استغالل
ال ـس ـل ـط ــة «تـ ــوتـ ــر الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ح ـمــاس
وإيـ ــران لحسابها الـشـخـصــي» ،كـمــا قــال
عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
أحمد مجدالني .وراحــوا يشرحون كيف
أن إي ــران ،الـتــي كــانــت فــي األم ــس القريب
ت ـت ـح ــدث عـ ــن ت ـس ـل ـيــح ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة
ح ـيــث م ـقــر الـسـلـطــة وســاح ـت ـهــا ،ص ــارت
قــوة إقليمية بعد االتـفــاق الـنــووي ،يجب
التعامل معها.
برغم ذلك ،فإن خطوة كذلك من املفترض
أن «ت ـغ ـي ــظ» إس ــرائ ـي ــل ل ــن ي ـق ــدم عليها
عباس إال ضمن الحدود املرسومة لدور
الـسـلـطــة .وم ــا ي ـقــدم اآلن ظــاهــريــا هــو أن
رام الله ،بعد قطيعة دامت ثالث سنوات،
استدركت أن إيران أصبحت دولة إقليمية
ف ــاوض ـه ــا ال ـع ــال ــم أج ـم ــع وي ـج ــب إعـ ــادة
ال ـعــاقــة مـعـهــا ،لــذلــك كـلــف «أبـ ــو مـ ــازن»،
مجدالني ،التواصل مع طهران وترتيب
ال ــزي ــارة الـتــي مــن املـفـتــرض أن تـكــون في
شهر تشرين األول املقبل.
مـجــدالنــي ذه ــب أبـعــد مــن ذل ــك ،وق ــال في
ح ــدي ــث صـ ـح ــاف ــي ،إن ال ـس ـل ـط ــة تـ ــدرس
«إم ـك ــان ـي ــة أن يـ ـك ــون ال ـس ـف ـيــر اإلي ــران ــي
فــي األردن ،سـفـيـرًا غـيــر مقيم ل ــدى دولــة
فلسطني» .واعتبر أن هذه الخطوة «تأتي
فــي إطــار تطوير العالقات املشتركة بني
ال ـب ـلــديــن» .ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،أك ــد عضو
الـلـجـنــة املــركــزيــة لـحــركــة «ف ـت ــح» ،عباس

زكي ،أنه سيرأس وفدًا إلى طهران لترتيب
زيارة عباس .وقال زكي في حديث إلذاعة
محلية« :تـطــويــر عالقتنا مــع إيـ ــران هو
ممر إجباري إن أردنــا مواجهة االحتالل
اإلسرائيلي» .وفيما كانت السلطة تعلي
نفسها وتقدم مبررات «وطنية» وأخــرى
«إقليمية» لهذا الخرق الجديد في أدائها
السياسي ،كان النائب عن مدينة طهران
في مجلس الشورى اإلسالمي ،روح الله
حسينيان ،يعلن أن  100نائب في املجلس
وج ـه ــوا رس ــال ــة إل ــى الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي،
ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي ،أكـ ـ ــدوا ف ـي ـهــا ض ـ ــرورة
«تسليح الضفة ودعــم تيار املقاومة في
املنطقة ضــد الـكـيــان الـصـهـيــونــي» .وقــال
ح ـس ـي ـنــي فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ــوك ــال ــة «م ـه ــر»
اإليرانية أمس ،إن «الرسالة تؤكد ضرورة
تسليح الـضـفــة ودع ــم ال ــدول والـحــركــات
التي تحارب الكيان الصهيوني».
وبينما تؤكد مصادر إيرانية لـ«األخبار»،
أن وزير الخارجية اإليرانية ،محمد جواد
ظريف ،أعطى إشارة لقبول طهران زيارة
ع ـب ــاس ،ف ــإن امل ــواق ــع اإلع ــام ـي ــة الـتــابـعــة

ُ
اقترح انتداب
السفير اإليراني في
األردن كسفير غير
مقيم لدى فلسطين

ل ــ«ح ـم ــاس» نـقـلــت أنـ ـب ـ ً
ـاء ع ــن مـســؤولــن
إيــرانـيــن آخــريــن طمأنوا الحركة إلــى أن
الــزيــارة لــم تقبل ،بعدما كــان أعـضــاء في
املكتب السياسي للحركة قــد عـبــروا عن
اعتقادهم بــأن الــزيــارة هدفها التشويش
على «حماس» وعالقتها بإيران.
وك ــان ــت مـشـكـلــة الـسـلـطــة األس ــاس ـي ــة مع
ط ـهــران ،اعـتـبــار «أب ــو م ــازن» أن األخـيــرة
تسعى إل ــى تـقــويــض سلطته واإلضـ ــرار
بــاملـصــالــح الـعـلـيــا للسلطة عـبــر دعمها
املقاومة في الضفة ،وخصوصًا «كتائب
شـهــداء األقـصــى» التي عمل عباس على
تفكيكها ،كــذلــك رأى فــي الــدعــم اإليــرانــي
لـ ـحـ ـك ــوم ــة «حـ ـ ـم ـ ــاس» ف ـ ــي غـ ـ ــزة ض ــرب ــا
للشرعية التي يتمسك بها.
في سياق آخر ،التقى عباس ،أمس ،زعيم
امل ـع ــارض ــة ف ــي ال ـك ـن ـي ـســت اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
ي ـت ـس ـحــاق ه ــرتـ ـس ــوغ ،ال ـ ــذي أعـ ـل ــن بـعــد
اللقاء أنه «اتفق مع الرئيس الفلسطيني،
على ض ــرورة منع قـيــام انتفاضة ثالثة،
م ــن خ ـ ــال م ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ،وامل ـض ــي
قــدمــا فــي مـفــاوضــات ال ـس ــام» .كــذلــك أكد
ع ـ ـبـ ــاس« ،الـ ـ ـت ـ ــزام ع ـم ـل ـيــة ال ـ ـسـ ــام ،وف ــق
ق ــرارات الشرعية الــدولـيــة ،إلقــامــة الدولة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة امل ـس ـت ـق ـل ــة ،وعــاص ـم ـت ـهــا
القدس ،على حدود عام .»1967
على صعيد آخر ،ال تزال قيادات «حماس»
فــي غ ــزة تنتظر إذن «امل ـخــابــرات العامة
املصرية» للسفر .وقــد قــال عضو املكتب
السياسي للحركة ،مــوســى أبــو م ــرزوق،
إن ــه «ال يــوجــد أي جــديــد ح ــول سفر وفد
الحركة للخارج» .وأوضح أبو مرزوق في
تصريحات صحافية ،أن «وفد الحركة لم
يغادر القطاع بعد لبدء جولته الخارجية
(قطر ،وتركيا ،وإي ــران) كما كــان متوقعًا
اليوم (أمس)».
(األخبار)

مصر

ّ
نية لتحسين السجون :ضرب عصفورين بحجر
ما قل
ودل
شارك الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،في بعثة علمية تعمل
بالقرب من مدينة سيفاستوبل
في شبه جزيرة القرم ،حين قام،
أمس ،بالغوص إلى قاع البحر
األسود بواسطة غواصة أعماق.
ومن أعماق البحر ،أقام بوتين

ً
اتصاال بأفراد البعثة اآلخرين ،وهنأ
الجمعية الجغرافية الروسية التي
نظمت البعثة لمناسبة الذكرى
الـ 170لتأسيسها (في عهد
نيقوالي األول) .وتفقد بوتين،
وهو في القاع ،بقايا سفينة
تعود للقرن العاشر أو الحادي عشر
الميالديين ،غرقت بالقرب من خليج
باالكالفا .وأوضح بوتين أنه ال ينخرط
في دراسات علمية ،لكن مشاركته
أمس تأتي من أجل إحياء اهتمام
المواطنين بتاريخ وطنهم.
(األخبار)

القاهرة ــ أحمد جمال الدين
بــدأت وزارة الداخلية في مصر العمل
عـ ـل ــى خـ ـط ــة م ـت ــوس ـط ــة املـ ـ ـ ــدى ل ـب ـنــاء
ع ـ ــدد مـ ــن أق ـ ـسـ ــام الـ ـش ــرط ــة ال ـحــدي ـثــة
ّ
مقار
خــارج الكتل السكنية ،وتجهيز
الحبس االحتياطي فيها بما يتالءم
م ــع أوضـ ـ ــاع ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي ظل
انتقادات محلية ودولية كثيرة ،فيما
بدأ وزير العدل إجراءات فعلية لتأمني
القضاة واملحاكم.
والخطة الجديدة تقضي ببناء أقسام
شــرطــة حــديـثــة مـطــابـقــة لـلـمــواصـفــات
وامل ـ ـع ـ ــاي ـ ـي ـ ــر م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــامـ ــة
والـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات ،وتـ ــأتـ ــي وف ـ ــق اإلع ـ ــان
الرسمي «لتحسني أوضاع املحتجزين
فـ ــي أق ـ ـسـ ــام الـ ـش ــرط ــة وت ــوفـ ـي ــر بـيـئــة
م ـنــاس ـبــة ل ـل ـح ـجــز» الـ ــذي ي ــوض ــع فيه
املشتبه بهم واملتهمون خــال مراحل
التحقيق األولية.
مصدر مسؤول في «الداخلية» تحدث
إلى «األخبار» عن أن «الهدف الحقيقي
يــرجــع إل ــى رغـبــة الـ ــوزارة فــي تخفيف
إج ـ ـ ــراءات ال ـت ــأم ــن امل ـح ـي ـطــة بــأق ـســام
الـ ـش ــرط ــة فـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــات امل ـخ ـت ـل ـفــة،
خ ــاص ــة أنـ ـه ــا أدت إل ـ ــى إغ ـ ـ ــاق ط ــرق
وشـ ـ ـ ــوارع رئ ـي ـس ـي ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
الخطة الجديدة ستشمل إنشاء أقسام
ف ــي م ـن ــاط ــق س ـه ـلــة ال ـت ــأم ــن ولـيـســت
م ــاص ـق ــة ل ـل ـم ـبــانــي «ح ـت ــى ال يـتـكـبــد
املواطنون معاناة بسبب إغالق الطرق
ً
وت ـت ـك ـبــد ال ـش ــرط ــة وق ـت ــا وأم ـ ـ ـ ــواال فــي
التأمني الخارجي املكثف لألقسام».
ويـبــدو أن فــي ذلــك ضربًا لعصفورين
ً
ففضال ّ
عما نقله املصدر بشأن
بحجر،
االمـ ـتـ ـي ــازات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة ،تـسـتـطـيــع
القاهرة تسويق ذلك في اتجاه مضاد
ل ــان ـت ـق ــادات امل ـص ــوب ــة ض ــده ــا بـشــأن

ّ
أحـ ــوال امل ـســاجــن .أي ـضــا ،مل ــح املـصــدر
نـفـســه إل ــى أن ب ـنــاء األق ـس ــام الـجــديــدة
س ـي ـك ــون م ــرت ـب ـط ــا بـ ـت ــواف ــر امل ـي ــزان ـي ــة
الــازمــة لعملية اإلن ـش ــاءات الـجــديــدة،
خ ــاص ــة أنـ ـه ــا ت ـك ـل ــف م ـب ــال ــغ ك ـب ـي ــرة،
الفتًا في الوقت عينه إلــى أن األولوية
ستكون ألقسام الشرطة التي دمرت في
«ث ــورة  25يـنــايــر» ولــم تــؤهــل بالشكل
املناسب ،وكذلك األقسام التي تقع في
امل ـنــاطــق األك ـثــر خ ـط ــورة ،وفـيـهــا عــدد
كبير من املتهمني.
يـ ـت ــراف ــق كـ ــل ذلـ ـ ــك مـ ــع تـ ـص ــاع ــد ح ــدة
االنـتـقــادات ضد «الداخلية» في األيــام
امل ــاض ـي ــة ب ـع ــد إعـ ـ ــان وفـ ـ ــاة أكـ ـث ــر مــن
 15ش ـخ ـصــا ف ــي أقـ ـس ــام ال ـش ــرط ــة فــي
مـخـتـلــف امل ـح ــاف ـظ ــات ،بـسـبــب ارت ـف ــاع
درجة الحرارة وتكدس املحبوسني ،في
الوقت الــذي أعلن فيه وزيــر الداخلية،
اللواء مجدي الغفار ،بصورة متأخرة،
تزويد أقسام الشرطة بـمــراوح تهوية

لـلـمـحـبــوســن لـتــوفـيــر بـيـئــة مـنــاسـبــة
ل ــإق ــام ــة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن غ ــال ـب ـي ــة أق ـس ــام
الشرطة ال تحتوي على أماكن احتجاز
مناسبة.
وي ـع ــان ــي امل ـس ــاج ــن ف ــي األق ـ ـسـ ــام مــن
الزحام والتكدس وفقدان دورات مياه،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ــروائ ــح ال ـكــري ـهــة نتيجة
غياب التنظيف فــي أمــاكــن االحتجاز،
كـ ــذلـ ــك ال يـ ـسـ ـم ــح ع ـ ـ ـ ــادة ل ـل ـم ــراق ـب ــن
ال ـح ـقــوق ـيــن ب ــزي ــارة أقـ ـس ــام ال ـشــرطــة
وأماكن االحتجاز.
وحــالـيــا ،تعمل «الــداخـلـيــة» على بناء
أكـثــر مــن سـجــن حــديــث بمبالغ مالية
ضخمة تخطت حــاجــز املـلـيــار جنيه،
وجميعها سجون خارج مناطق الكتل
الـسـكـنـيــة ،أب ــرزه ــا «س ـجــن  15مــايــو»
الـ ــذي ب ــدأ ال ـع ـمــل ب ــه وس ـي ـحــوي أكـثــر
مــن  3400سجني مبدئيًا ،فيما دفعت
الوزارة بتجهيزات وفرق طبية لزيارة
األق ـس ــام وال ـس ـجــون وتـفـقــد األوض ــاع

بدأ وزير العدل إجراءات فعلية لتأمين القضاة والمحاكم وحمايتهم (آي بي ايه)

ال ـص ـح ـي ــة ،خ ــاص ــة ل ـل ـمــرضــى وك ـب ــار
السن.
فـ ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،بـ ـ ــدأ وزيـ ـ ــر الـ ـع ــدل،
املستشار أحمد الــزنــد ،تكثيف العمل
لوضع خطة عمل لتوفير األمن للقضاة
واملحاكم خالل املدة املقبلة بما يضمن
منع تكرار واقعة اغتيال النائب العام
الراحل املستشار هشام بركات ،أو ما
حــدث مــع مستشاري الـعــر ُيــش ،شمال
ُ
سيناء ،الذين استهدفوا وقتلوا خالل
عودتهم من املحكمة إلى منازلهم.
كــذلــك انـتــدب الــزنــد ،املستشار مجدي
عبد الخالق ،ليتولى منصب مساعد
وزي ــر الـعــدل لـشــؤون األم ــن القضائي،
ُ
وهــو املنصب ال ــذي اســتـحــدث أخـيـرًا.
وقـ ــد ك ـلــف ع ـبــد ال ـخ ــال ــق وضـ ــع خـطــة
ل ـت ــأم ــن ال ـق ـض ــاة واملـ ـح ــاك ــم ،ع ـل ــى أن
يـ ـن ـ ّـس ــق م ـ ــع «الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» ب ـم ـخ ـت ـلــف
أج ـهــزت ـهــا ل ـتــوف ـيــر ال ـح ـمــايــة ال ــازم ــة
لـلـقـضــاة ف ــي م ـنــازل ـهــم ،خــاصــة الــذيــن
يـنـظــرون فــي قـضــايــا اإلرهـ ــاب وال ــرأي
العام.
ُ
وع ـ ـلـ ــم أن عـ ـب ــد الـ ـخ ــال ــق س ـي ـخــاطــب
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ل ـ ــدراس ـ ــة ال ـت ــأم ــن
األم ـ ـثـ ــل ل ـل ـم ـح ــاك ــم ومـ ـ ـن ـ ــازل ال ـق ـض ــاة
ووضـ ــع اسـتــراتـيـجـيــة تـضـمــن تــوفـيــر
حماية كافية لهم خاصة في املحاكم،
بينما أبــدت الــوزارة كامل استعدادها
ل ـل ـت ـعــاون م ــع ال ـق ـض ــاة ،ع ـلــى أن تــوفــر
املـ ـس ــاع ــدة ال ـ ــازم ـ ــة ،خ ــاص ــة ل ـق ـضــاة
م ـح ــاك ـم ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق مـحـمــد
م ــرس ــي وق ـ ـيـ ــادات ج ـم ــاع ــة «اإلخ ـ ـ ــوان
املسلمني» .وسيطلب املستشار الجديد
من القضاة الراغبني في توفير تأمني
لهم الـتــواصــل مــع وزارة الـعــدل لبحث
إم ـك ــان ـي ــة ت ــوف ـي ــر ذل ـ ــك ،ف ـي ـمــا سـيـقــوم
بإبالغهم بأي تعليمات أمنية ستصل
إلى «العدل» من طريق «الداخلية».

