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العالم

فلسطين

َّ
ّ
«المخابرات العامة» يتولى متابعة ملفي المصالحة و«السالم»

«قمة» للتسوية قريبًا ...بمشاركة سعودية

تتسارع الخطوات المصرية
على خطوط ّ
عدة في
ّ
وضع تمثل فيه القاهرة
بيضة ّ
القبان في ملفات
صارت متشابكة ويؤدي
بعضها إلى بعض:
ً
المصالحة الفلسطينية أوال،
وحل الصراع الفلسطيني ـ
اإلسرائيلي ثانيًا ....وقبلهما
أو معهما التطبيع الكامل
والعلني مع العرب
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ع ـل ـنــا ،يـلـتـقــي الــرئـيــس
املصري عبد الفتاح السيسي ،رئيس
حكومة العدو بنيامني نتنياهو ،بعد
أح ــادي ــث إعــام ـيــة إســرائـيـلـيــة كثيرة
عــن ل ـق ــاءات ســريــة ســابـقــا ،أو لقاءين
على األقل أحدهما في قمة جمعتهما
مع امللك األردن ــي ،عبدالله الثاني ،في
شرم الشيخ .لقاء أمس ،الذي جاء على
هامش اجتماع الجمعية العامة لألمم
ّ
تصدره الحديث
املتحدة في نيويورك،
عـ ــن س ـب ــل «إحـ ـ ـي ـ ــاء ع ـم ـل ـيــة الـ ـس ــام»
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،كـمــا أع ـلــن بيان
الرئاسة املصرية.
في هذا السياق ،أفاد مراسل «األخبار»
في القاهرة بــأن اللقاء تم بترتيب من
جهاز «املخابرات العامة» الذي حضره
رئ ـي ـســه ،خ ــال ــد فـ ـ ــوزي ،ب ـجــانــب وزي ــر
الخارجية سامح شكري ،بعدما بات
ملف املصالحة الفلسطينية الداخلية،
وك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة ،تـ ـح ــت م ـت ــاب ـع ــة
مـ ـب ــاش ــرة مـ ــن «امل ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات» .ووفـ ــق
املعلومات ،تقرر فــي االجتماع العمل
ع ـلــى ال ـتــرت ـيــب الج ـت ـم ــاع ق ـمــة يجمع
السيسي ونتنياهو وعبدالله ،بجانب
رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود

اإليجابية التي أصبحت تسود الساحة
الفلسطينية ،عقب إعالن حركة حماس
(من القاهرة) حل اللجنة اإلداريــة (في
غ ـ ــزة) ،وال ـت ــرح ـي ــب ب ـح ـكــومــة ال ــوف ــاق
الوطني ملمارسة مهماتها في القطاع،
ً
وصوال إلى إجراء االنتخابات العامة»،
مؤكدًا أن «السلطة عازمة على املضي
قدمًا في خطوات إنهاء االنقسام».
ويـ ـ ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ــس ،عـ ـ ـ ــاد رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـك ـت ــب
السياسي لـ«حماس» ،إسماعيل هنية،
وال ــوف ــد الـ ــذي ي ــراف ـق ــه ،ب ـعــد إنـهــائـهــم
زيارة استمرت أكثر من أسبوع ملصر،
أسـ ـف ــرت ع ــن الـتـمـهـيــد التـ ـف ــاق جــديــد
للمصالحة .ومن على معبر رفح املغلق
(فـتــح استثنائيًا لــدخــول هـنـيــة) ،قــال
في مؤتمر صحافي ،إن حركته بذلت

ً
«جهدًا ضخمًا وهــائــا من أجــل إنهاء
معاناة أهل غزة عبر بوابة املصالحة»،
مـضـيـفــا أن «الـ ـلـ ـق ــاءات ال ـث ـنــائ ـيــة مع
اإلخ ــوة املصريني تناولت العديد من

عباس ،واقـتــرح لذلك عقده في مدينة
ش ــرم الـشـيــخ ،جـنــوبــي سـيـنــاء ،أو في
العاصمة األميركية واشنطن ،على أن
يكون ذلك في الخريف الجاري وكحد
أقصى قبل نهاية العام.
ك ــذل ــك ،ن ـقــل ال ـس ـي ـســي إلـ ــى نـتـنـيــاهــو
اق ـت ــراح ــا أمـيــركـيــا يـطـلــب فـيــه إضــافــة
ح ـضــور امل ـلــك ال ـس ـعــودي ،سـلـمــان ،أو
ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،مـحـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ،في
الـقـمــة نفسها ،عـلــى أن يـتــرك تنسيق
ذلك بني القاهرة والرياض ،بعدما تتم
ال ـق ـضــايــا وامل ـل ـف ــات ،أول ـه ــا األوض ـ ــاع
األولى «إنجاز املصالحة الفلسطينية
ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـت ــي ت ـم ــر ب ـه ــا الـقـضـيــة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» ،وهـ ــي م ـه ـمــة سـيـتــوالهــا
وامل ـن ـط ـق ــة ،وثــان ـي ـهــا م ـلــف ال ـعــاقــات
ف ـ ــوزي ،الـ ــذي سـيــدعــو ب ــداي ــة حركتي
الثنائية بــن الحركة ومـصــر ...قرارنا
«فتح» و«حماس» في األيام املقبلة إلى
ب ـنــاء عــاقــة اسـتــراتـيـجـيــة م ــع مـصــر،
عـقــد اجـتـمــاعــات مكثفة بـعــدمــا يثبت
االث ـنــان أنـهـمــا ب ــدآ تطبيق املصالحة
فـعـلـيــا ،ث ــم س ـي ـصــار إل ــى دع ـ ــوة بقية أعاد نتنياهو في لقائه السيسي ربط التسوية فلسطينيًا بالتطبيع العربي (أ ف ب )
التنظيمات الفلسطينية.
بــالـعــودة إلــى بيان الــرئــاســة املصرية،
فـ ـ ــإن ال ـس ـي ـس ــي أكـ ـ ــد «األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـتــي
ت ــول ـي ـه ــا مـ ـص ــر ملـ ـس ــاع ــي اس ـت ـئ ـن ــاف
املفاوضات بني الجانبني الفلسطيني
واإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي» مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـت ــوص ــل
إل ـ ــى «ح ـ ــل عـ ـ ـ ــادل وش ـ ــام ـ ــل لـلـقـضـيــة
الفلسطينية» ،وذلــك مــن أجــل «توفير
واقــع جديد فــي الـشــرق األوس ــط تنعم
فيه جميع شعوب املنطقة باالستقرار
واألم ـ ــن وال ـت ـن ـم ـيــة» .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،قــال
نتنياهو إنه سيبحث «فرصة السالم»
مــع الـجــانــب الفلسطيني ،وكــذلــك مع
«ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي» ،عـلـمــا ب ــأن ــه صــرح
بالحديث نفسه قبيل لقائه الرئيس
األميركي ،دونالد ترامب ،أمس.
وأتى اللقاء العلني األول بني السيسي
ون ـت ـن ـي ــاه ــو ،ع ـق ــب لـ ـق ــاء ج ـم ــع األول
ب ـع ـب ــاس ،وذل ـ ــك وفـ ــق ب ـي ــان الــرئــاســة
امل ـص ــري ــة «ل ـب ـح ــث ج ـه ــود املـصــالـحــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـسـ ــام مــع
إســرائـيــل» .وشــدد بيان الرئاسة على
مــواصـلــة الـقــاهــرة جـهــودهــا «مــن أجل
رأب الصدع وإنهاء االنقسام في الضفة
وغ ــزة» .أمــا عـبــاس ،فــأشــاد بــ«األجــواء

عاد هنية إلى غزة أمس
لتثبيت خطوات المصالحة
قبل العودة إلى القاهرة

وتنميتها وتعزيزها في كل اللقاءات».
«امللف الثالث» ،أكمل هنية« ،هو امللف
األمني ،إذ تم استعراض األوضــاع في
ال ـحــدود واملـعـبــر ،وأكــدنــا مــن جانبنا
أن ـن ــا ح ــري ـص ــون ع ـلــى األم ـ ــن الـقــومــي
امل ـص ــري» ،مـتــابـعــا« :امل ـلــف الــرابــع هو
غـ ــزة وأوض ــاعـ ـه ــا وأزمـ ــات ـ ـهـ ــا ...وك ــان
موضوعهم مـطــروحــا على الـطــاولــة».
ك ـم ــا ل ـف ــت إل ـ ــى م ـل ــف خ ــام ــس يـتـعـلــق
ب ــ«ال ـقــدس وال ـس ـيــاســات اإلســرائـيـلـيــة
تجاه الضفة ،وملف االستيطان».
ونقلت مواقع إعالمية محلية أمس أن
وزيــريــن أو ثالثة من حكومة «الوفاق
الــوط ـنــي» م ــن الـضـفــة سـيـصـلــون إلــى
قـ ـط ــاع غ ـ ــزة األس ـ ـبـ ــوع املـ ـقـ ـب ــل ،وذلـ ــك
لالجتماع بوزراء الحكومة املوجودين
ف ــي غـ ــزة ،مـشـيــرة إل ــى وزراء التعليم
والثقافة والـعــدل واألوق ــاف والصحة.
أمـ ــا ب ـش ــأن م ــا ق ـيــل ع ــن زي ـ ــارة كــامـلــة
للحكومة ورئيسها ،رامــي الحمدالله،
فــإنـهــا «ستتضح بـعــد ع ــودة محمود
عباس من نيويورك».
في هذا اإلطار ،قال هنية« :وافقنا على
عقد لقاء ثنائي بني فتح وحماس بعد
أيام من دخول الحكومة إلى غزة ليتم
التباحث في كل امللفات املتعلقة بالعمل
الحكومي» ،مشددًا على أن «حركته لم
ـف ب ــإص ــدار الـبـيــان وإع ــان ــه (حــل
تـكـتـ ِ
اللجنة اإلداري ـ ــة) ،بــل أخ ــذت خـطــوات
عملية على األرض ،واللجنة اإلداري ــة
في غزة لم تعد تمارس عملها ...الحركة
مستعدة وجــاهــزة مــن اآلن الستقبال
حكومة التوافق ،وللعودة بعد أيام إلى
القاهرة الستكمال الحوارات».
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،انـ ـطـ ـلـ ـق ــت أم ـ ـ ــس س ـل ـس ـلــة
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات ب ـ ــن وف ـ ـ ــد م ـ ــن «ح ـ ـمـ ــاس»
ومـســؤولــن روس فــي مــوسـكــو ،علمًا
بــأن وفــد «حماس» يرأسه موسى أبو
مرزوق ،نائب رئيس املكتب السياسي،
وعـضــويــة كــل م ــن :صــالــح ال ـع ــاروري،
ح ـس ــام ب ـ ـ ــدران وس ــام ــي خ ــاط ــر ،وهــم
أعضاء في املكتب السياسي.
(األخبار)

تقرير

نتنياهو مستنجدًا على منبر «األمم» :أوقفوا «النمر» اإليراني
علي حيدر
لــم يـقــدم رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامني
نتنياهو جديدًا في كلمته أمــام األمــم املتحدة،
ال ع ـلــى م ـس ـتــوى امل ــوق ــف وال ع ـلــى مـسـتــوى
شكلت املواقف التي
الخيارات .بل كما هو متوقعّ ،
أطلقها إزاء إيــران وسوريا وحــزب الله امتدادًا
مـبــاشـرًا للهجوم ال ــذي شـ ّـنــه مــن عـلــى املنصة
نفسها الرئيس االميركي دونالد ترامب .وبدا
خطابه كما لو أنه وعاء جمع فيه أبرز املواقف
التقليدية إزاء التهديد الذي تشكله الجمهورية
االســامـيــة على أمــن إســرائـيــل ووج ــوده ــا .مع
ذل ــك ،ك ــرر م ـخــاوف تــل أب ـيــب مــن ال ــواق ــع الــذي
تشكل في الساحة السورية بعد االنتصارات
َّ
الـتــي حققها الجيش ال ـســوري وحـلـفــاؤه ،وما
يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج وتداعيات
تـ ـه ـ ّـدد االم ـ ــن ال ـق ــوم ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي .ووص ــف
السياسة االقليمية إليــران ،بعد رفع العقوبات
وشدد
عنها ،بأنها بدت كـ«نمر» أطلق سراحهّ .
على أن إسرائيل ستعمل «ملنع إيران من إقامة
قواعد لها في سوريا ،ومنعها من إنتاج أسلحة
فتاكة في سوريا أو لبنان».
م ــع ذلـ ـ ــك ،احـ ـت ـ ّـل املـ ــوضـ ــوع اإليـ ــرانـ ــي امل ـح ــور
الرئيسي في الكلمة التي استمرت  25دقيقة،
وكرر فيها ذكر إيران نحو  36مرة .وحاول أن
ّ
يكرر أالعيبه االعالمية ،عبر وسم خطابه بما

يخلده في الذاكرة ،كما فعل في مراحل سابقة
عندما حمل صورة القنبلة النووية عام .2012
فتوجه إلــى الشعب اإليــرانــي باللغة الفارسية
«أنتم لستم أعداءنا ،أنتم أصدقاؤنا» .وأكد بذلك
مرة أخرى أن رهانهم في تل أبيب وواشنطن
مــا زال هــو نـفـســه؛ وه ــو الـفـصــل بــن الشعب
اإليراني ونظامه االسالمي .وفي موقف ينطوي
على العديد من الرسائل الداخلية والخارجية،
توجه نتنياهو إلى املسؤولني في إيران بالقول
«مــن يهدد باقتالعنا ّ
يعرض نفسه للخطر».
ّ
وتوجه بشكل مباشر إلى مرشد الجمهورية
اإلسالمية السيد علي خامنئي بالقول «لدي
رســالــة بسيطة :ضــوء إســرائـيــل لــن ينطفئ»،
ثــم كــرر الجملة نفسها بالعبرية بعدما كان
ي ـت ـحــدث بــاالن ـك ـل ـيــزيــة ،مـضـيـفـ َـا أن إســرائ ـيــل
ستدافع عن نفسها ،وستعمل «ملنع طهران من
فتح جبهة إرهابية جديدة على طول حدودنا
الشمالية».
ولفت أيضًا إلى أن إسرائيل «تعلم بأنها ليست
وحــدهــا فــي مــواجـهــة إيـ ــران ،نـحــن نـقــف كتفًا
إلى كتف مع أولئك في العالم العربي الذين هم
شركاء لنا ملستقبل أفضل».
وتـعـبـيـرًا ع ــن حـقـيـقــة أن ال ـخ ـطــاب الـ ــذي ألـقــاه
يبق سقوفًا مرتفعة لرئيس الــوزراء
ترامب لم ِ
اإلسرائيلي ،وصــف خطاب الرئيس األميركي
ض ـ ــد إيـ ـ ـ ـ ــران بـ ــأنـ ــه «األك ـ ـ ـثـ ـ ــر ق ـ ــوة وش ـج ــاع ــة

ّ
ومباشرة» .ولفت إلى أن الجمهورية االسالمية
تـكـ ّـرر التزامها فــي كــل يــوم بتدمير «دولـتــي»،
«وت ـ ــوزع ال ــدم ــار ف ــي ال ـش ــرق االوس ـ ــط وتـطــور
وذكــر
صــواريــخ باليستية وتـهــدد كــل الـعــالــم»ّ .
بالتحذيرات التي أطلقها قبل سنتني ،من على
منبر االمــم املـتـحــدة ،إزاء االتـفــاق الـنــووي بأنه
ليس فقط لن يقطع الطريق أمامها على إنتاج
أسلحة نــوويــة ،بــل أيضًا ّ
عبد الطريق أمامها،
«ألن القيود التي فرضت على البرنامج النووي
ستتم إزالـتـهــا أوتوماتيكيًا بعد عــدة سنوات،

استمرت الكلمة  25دقيقة وكرر
فيها ذكر إيران نحو  36مرة
وحذر
كما ينص على ذلك أحد بنود االتفاق»ّ .
م ــن أن ظـ ــال هـ ــذا االتـ ـف ــاق سـتـمـتــد ع ـلــى كل
الـشــرق األوس ــط والـعــالــم ،ألن «إي ــران ستكون
عندها دولة حرة في تخصيب اليورانيوم على
نطاق صناعي ،بما يضعها على حافة إنتاج
أسلحة نووية ،بشكل مكثف».
وبعدما هاجم نتنياهو االتفاق النووي ،خلص
إلـ ــى الـ ـق ــول إنـ ــه م ــن أجـ ــل ذلـ ــك فـ ــإن سـيــاســة
إسرائيل تجاه االتفاق مع إيران بسيطة جدًا:
إلـغــاؤه أو تغييره .وح ـ ّـذر مــن أنــه فــي حــال لم

يتم القيام بشيء ،فسيتكرر مع إيــران األمر
الــذي حصل مــع كــوريــا الشمالية ،فــي إشــارة
إلــى إنـتــاج اسلحة نــوويــة .ورأى أنــه مــع إلغائه
ينبغي إعادة الضغط على طهران ،من ضمنها
العقوبات ،فيما تعديله سيتطلب أمورًا كثيرة،
ب ـم ــا ف ـي ـهــا م ــراق ـب ــة ك ــل م ــوق ــع م ـش ـت ـبــه ف ـيــه،
وف ــرض ع ـقــوبــات عـلــى كــل خ ــرق .ول ـكــن قبل
ذل ــك ،يـسـتــوجــب تـعــديــل الـصـفـقــة إل ـغ ــاء امل ــدة
الزمنية املوجودة في االتفاق ،في إشــارة منه
إلــى ض ــرورة أن تبقى القيود على إي ــران إلى
األبد .وبدا نتنياهو مستنجدًا بالدول العظمى
ـذك ـرًا
إلعـ ــادة ف ــرض الـعـقــوبــات عـلــى إيـ ــران ،مـ ّ
حذر من أنه في حال رفع العقوبات عنها
بأنه ّ
فإنها ستتصرف مثل «نمر أطلق ســراحــه»،
وهو «بالفعل ما تقوم به اآلن» ،في إشارة إلى
تقدمه لحزب الله وحركات املقاومة
الدعم الذي ّ
في املنطقة.
شدد على ضرورة
الصفقة،
تعديل
والى جانب
ّ
مـنــع إيـ ــران مــن تـطــويــر قــدرات ـهــا الـصــاروخـيــة
الباليستية والعمل على كبح «عدوانيتها» في
املنطقة .ولفت إلــى فشل الــرهــان على إمكانية
أن ّ
يحول االتفاق إيران إلى «عضو مسؤول في
املجتمع الدولي» .وكان نتنياهو قد بدأ خطابه
بــالـحــديــث عــن الـتـطــور الـعـلـمــي والـتـكـنــولــوجــي
إلسرائيل ،وعن املساعدات التي تقدمها للكثير
من دول العالم.

