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العالم

فلسطين

«حماس» تكسر الجليد :الحرب مع «داعش» مفتوحة
يومًا بعد يوم بات االقتناع الحمساوي بأنه ال جدوى من
محاولة التفاهم مع السلفيين على خطوط حمر يترسخ .ليست
محاولة «داعش» ضرب عالقة الحركة بمصر السبب الوحيد وراء
الحملة األمنية الجديدة ،فالتحقيقات كشفت نتائج أخرى
غزة ــ هاني إبراهيم
لم تمض أيــام كثيرة على الهجوم
ال ـ ـ ــدام ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ـ ــاب ال ـج ـي ــش
املصري في سيناء ،وذهب ضحيته
عشرات القتلى والجرحى ،بالقرب
مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،فــي
رسالة حملت توقيع «والية سيناء
ـ داعــش» وضمنت اتجاهات عدة،
ّأول ـ ـه ـ ــا مـ ـح ــاول ــة ضـ ـ ــرب ال ـع ــاق ــة
امل ـت ـحـ ّـس ـنــة ب ــن ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس»
والقاهرة ،وثانيها توجيه رسالة
تـخــويــف إل ــى الـقـبــائــل الـسـيـنــاويــة
التي يشتبك معها.

ُ
اعتقلت مجموعة كانت
ترصد مواقع صواريخ المقاومة
إلطالقها خلسة
ول ـكــي ت ـكــون رســال ـتــه ذات معنى،
ض ـ ـ ّـم ال ـه ـج ــوم ع ـن ــاص ــر مـسـلـحــن
ق ــدم ــوا م ــن ق ـط ــاع غ ــزة ف ــي أوق ــات
م ـت ـف ــرق ــة ،وأعـ ـلـ ـن ــت أس ـ ـمـ ــاء ثــاثــة
ع ـ ـلـ ــى األقـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـمـ ــن ق ـ ـت ـ ـلـ ــوا ك ــان ــت
ت ـع ــود إل ــى فـلـسـطـيـنـيــن م ــن غ ــزة.
وبينما رأت القاهرة والحركة أنه
ي ـج ــب م ـن ــع «داعـ ـ ـ ــش» م ــن إن ـج ــاح
م ـخ ـط ـطــه ،طــال ـبــت األولـ ـ ــى بـمــزيــد
م ــن «ال ـج ـهــد ال ـح ـم ـســاوي» (راج ــع
ال ـعــدد  ٣٢٢٠فــي  ١٠ت ـمــوز) ،وذلــك

بما يقفز عن بــادرات حسن النية،
وكــذلــك الـتـفــاهـمــات األخ ـيــرة (مثل
إن ـشــاء منطقة عــازلــة فــي الـجــانــب
الفلسطيني على الحدود).
وبينما تــرفــض «ح ـمــاس» تسليم
ّ
أي م ـط ـلــوب أم ـن ــي ،م ــن الـسـلـفـيــن
الجهاديني أو األ ّعـضــاء السابقني
فيها للقاهرة ،شنت الحركة حملة
اع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت واس ـ ـعـ ــة فـ ــي ال ـي ــوم ــن
املاضيني بحق مسلحني سلفيني،
فيما تفيد مـصــادر أمنية فــي غزة
بأن الحملة ال تزال متواصلة.
تــذكــر تـلــك امل ـص ــادر ال ـتــي تحدثت
إلى «األخبار» ،أن الحملة ّأدت إلى
اع ـت ـقــال ع ــدد كـبـيــر م ــن املـطـلــوبــن
غالبيتهم من مدينة رفــح ،جنوبي
ق ـطــاع غ ــزة ،وع ــرف مـنـهــم (م .ش).
الـ ــذي تـشـيــر إل ـي ــه أص ــاب ــع االت ـه ــام
بــأنــه أسـهــم فــي تجهيز املجموعة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة املـ ــرس ـ ـلـ ــة إل ـ ـ ــى سـ ـيـ ـن ــاء،
كـ ـم ــا اعـ ـتـ ـق ــل (أ .ح ).م ـ ــن مـنـطـقــه
خــربــة ال ـع ــدس ،شـمــالــي رف ــح ،بعد
م ـ ـطـ ــاردتـ ــه ،واألخـ ـ ـي ـ ــر لـ ــه دور فــي
العملية وقضايا أخرى أيضًا.
ّ
كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـم ـ ــك ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــاز «األمـ ـ ـ ـ ــن
الداخلي» ،التابع لوزارة الداخلية
ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،م ـ ــن الـ ـقـ ـب ــض ع ـلــى
م ـج ـم ــوع ــة ت ـت ـب ــع ل ـت ـش ـك ـيــل اس ـمــه
«ل ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـ ـت ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد» ،وت ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـن فــي
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات أن أفـ ـ ــراد امل ـج ـمــوعــة
عـ ـمـ ـل ــوا عـ ـل ــى مـ ــراق ـ ـبـ ــة «مـ ــرابـ ــض
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـس ــراي ــا
(الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذراع الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة لـ ـح ــرك ــة

أمسك أمن غزة بأحد المسؤولين عن إرسال سلفيين للمشاركة في عملية سيناء األخيرة (أ ف ب)

تقرير

أنقرة «تعيد الثقة» مع واشنطن وتتفق مع موسكو بشأن «السيل
تزامنًا مع اتفاقها مع موسكو
على شروط تمويل «السيل التركي»،
تشارك أنقرة في مناورات أميركية -
أوكرانية في البحر األسود ،في وقت
يعزز «حلف شمال األطلسي» فيه دعمه
لكييف ،وتسعى واشنطن إلى ترميم
العالقة المتوترة مع أنقرة ،حليفتها
في «األطلسي»
بـيـنـمــا بـ ــدأت ال ـع ــاق ــات األم ـيــرك ـيــة -
ال ـتــرك ـيــة ت ـش ـهــد ت ـح ـس ـنــا ،ات ـف ـقــت كل
من شركة الغاز الروسية «غــازبــروم»
والشركة الحكومية التركية ألنابيب
النفط «بــوتــاس» على شــروط تمويل
مشروع غاز «السيل التركي» ،وفق ما
أكــد املــديــر الـعــام ل ــ«بــوتــاس» ،برهان
أوزكـ ـ ـ ـ ــان ،ف ــي ح ــدي ـث ــه أمـ ـ ــام امل ـن ـتــدى
العاملي للنفط في إسطنبول.
وت ـ ــاب ـ ــع أوزكـ ـ ـ ـ ـ ــان أن ال ـ ـطـ ــريـ ــق ن ـحــو
الـحـصــول عـلــى إذن ال ـشــروع بالعمل
على خط األنابيب الثاني من «السيل
الـ ـت ــرك ــي» ي ـس ـيــر ب ـطــري ـقــة إي ـجــاب ـيــة،
مـضـيـفــا أن ال تـغـيـيــر ف ــي خ ــط سير
األنـ ــاب ـ ـيـ ــب ال ـ ـتـ ــي س ـت ـم ــر ف ـ ــي الـ ـج ــزء
األوروبـ ــي مــن تــركـيــا ،وأن مهندسني
ي ـع ـم ـل ــون ،بـ ـ ـرًا وب ـ ـح ـ ـرًا ،الس ـت ـك ـمــالــه.
وأعـلـنــت روس ـيــا وتــركـيــا فــي تشرين
األول املــاضــي رسميًا اتفاقهما على
تنفيذ املـشــروع الــذي قــد تبلغ قيمته

ن ـحــو  11.4م ـل ـيــار ي ـ ــورو .وق ــد ب ــدأت
«غ ـ ــازب ـ ــروم» فـ ــي أي ـ ــار املـ ــاضـ ــي بـمــد
املقطع البحري مــن «السيل التركي»
الذي من املتوقع االنتهاء منه في عام
.2018
ّ
ي ـشــار إل ــى أن مــن امل ـف ـتــرض أن يــزود
«السيل التركي» تركيا واملستهلكني
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن ب ـن ـح ــو  47م ـل ـي ــار مـتــر

مـ ـكـ ـع ــب مـ ـ ــن ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي16 ،
م ـن ـهــا لــاس ـت ـع ـمــال امل ـح ـلــي ال ـتــركــي،
و 47سـتـصــل إل ــى ال ـح ــدود الـتــركـيــة -
اليونانية ،ومنها إلى أوروبا.
وتــزام ـنــا مــع ذل ــك ،ت ـشــارك أن ـقــرة منذ
مساء أول من أمــس في مناورة «سي
ب ــري ــز  »17ال ـع ـس ـك ــري ــة األم ـي ــرك ـي ــة -
األوك ــران ـي ــة فــي الـبـحــر األسـ ــود ،التي

بعد أوكرانيا زار تيلرسون تركيا حيث تحدث عن إصالح العالقات مع أنقرة (أ ف ب)

مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـس ـت ـمــر ح ـت ــى 22
تموز .وتضم املناورة التدريبية ،التي
تجري سنويًا في البحر األســود ،في
نسختها الـســابـعــة ع ـشــرة سفينتني
أميركيتني و 800مــن جنود البحرية
األميركية ،باإلضافة إلى قوات بحرية
م ــن  17دولـ ــة أخـ ــرى تــوجــد جميعها
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة أودي ـ ـ ـسـ ـ ــا األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة.

وش ــوه ــدت فــرقــاطــة حــربـيــة وسفينة
إن ــزال وغــواصــة تــابـعــة لـتــركـيــا ،وهــي
ترسو أول من أمس في ميناء أوديسا
للمشاركة في املناورات البحرية.
وفي الوقت نفسهّ ،
عبر «حلف شمال
األطلسي» عــن تضامنه مــع أوكرانيا
ف ــي ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ت ـبــذل ـهــا ملــواج ـهــة
«أع ـمــال روسـيــا الـعــدوانـيــة» ،وفــق ما
صـ ّـرح أمينه العام ينس ستولتنبرغ
خ ــال زي ـ ــارة لـكـيـيــف ،لـعـقــد اجـتـمــاع
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـ ــن األطـ ـلـ ـس ــي
وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،ق ـب ــل يـ ــومـ ــن .وأك ـ ــد فــي
ّ
تستمر
مستهل االجتماع أن «روسيا
في أعمالها العدوانية ضد أوكرانيا،
ّ
لكن حلف األطلسي وحلفاءه يدعمون
ّ
أوك ــران ـي ــا وه ــم إل ــى جــان ـب ـكــم» .وعــبــر
األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـ ــ«األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» ،الـ ــذي
ت ـط ـمــح ك ـي ـيــف إلـ ــى االنـ ـضـ ـم ــام إل ـي ــه،
«عـ ــن ت ـضــامــن ال ـح ـلــف م ــع أوك ــران ـي ــا
ودعمنا القوي لسيادة أراضي بلدكم
ووحدتها».
وتأتي زيــارة ستولتنبرغ غداة زيارة
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ري ـكــس
تيلرسون لكييف ،حيث دعــا روسيا
إلــى «الـقـيــام بــالـخـطــوة األول ــى لوقف
التصعيد» فــي شــرق أوكــرانـيــا ،حيث
ال تزال األزمة مستمرة منذ عام .2014
وبعد زيارته كييف ،أكد تيلرسون من
أنقرة بداية عملية إعــادة بناء «الثقة
امل ـف ـق ــودة» م ــع ت ــرك ـي ــا ،حـلـيـفـتـهــا في
«ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي» ،بـعــد فـتــرة
من التوتر على خلفية دعم واشنطن
لــوحــدات حماية الشعب الـكــرديــة في

