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العالم

على الغالف

اتصل األمين العام لحزب
وشلح،
بكل من هنية ّ
اهلل ٍّ
مؤكدًا وقوف الحزب
إلى جانب المقاومة
الفلسطينية (عن الويب)

«حماس ومحور
المقاومة»:

منه بدأت
وإليه تعود!

بعدما رأى العدو اإلسرائيلي
في زيارة وفد من «حماس» إليران ّردًا
على اشتراطه قطع الحركة عالقتها
واستغل ذلك للتصعيد،
بطهران،
ّ
أعلن «محور المقاومة» عبر أكثر
من طريقة استعادة حيويته بعدما
أعادت أطرافه ترتيب أولوياتها
وطبيعة العالقات بينها .وعدا
خطوة وحيدة ،هي إعادة العالقة
الحمساوية ـ السورية ،يمكن القول
إن المحور ...قد عاد

طهران ــ األخبار
انتهت الـجــوالت السياسية على خط
بـيــروت ـ ـ طـهــران بعد أكـثــر مــن عامني
ف ــي ت ـق ــري ــب وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر إل ـ ــى مــا
يمكن تسميته إع ــادة تـعــزيــز «مـحــور
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة» ،وال س ـي ـم ــا مـ ــع تــوط ـيــد
ح ـضــور «ح ــرك ــة امل ـق ــاوم ــة اإلســام ـيــة
ـ ـ ح ـمــاس» ف ـيــه ،فـيـمــا بـقـيــت الـخـطــوة
األخ ـ ـيـ ــرة ه ــي إع ـ ـ ــادة ع ــاق ــة ال ـحــركــة
بــدمـشــق ،ليكتمل بــذلــك أرك ــان املحور
كما كانت تراه إسرائيل سابقًا :طهران
ـ دمشق ـ بيروت ...غزة.
صحيح أن العالقة لم تنقطع ،تحديدًا
بــن ح ــزب ال ـلــه و«ح ـم ــاس» مــن جـهــة،
واإليرانيني والحركة من جهة أخرى،
ل ـك ـ ّن ـه ــا م ـ ـ ـ ّـرت بـ ـم ــراح ــل مـ ــن الـ ـفـ ـت ــور،
تدخلت أكثر من جهة (منها «الجهاد
اإلســامــي» وفصائل أخــرى) إلبقائها

تقرير

«دراما» المعابر...
سير
القاهرة ُت ِّ
االتفاق بالغصب!
رغم االحتفاء الظاهري بتسليم
«حماس» معابر قطاع غزة للسلطة
طي صفحة
الفلسطينية وإعالن ّ
من الخالف وإتمام نقطة مهمة
في اتفاق المصالحة ،فإن كواليس
بأن تاريخ العالقة بين
التسليم تشي ّ
«حماس» و«فتح» ال يزال كما هو،
قائمًا على الشك ...والندية

غزة ــ هاني إبراهيم
حتى ساعات متأخرة من ليلة أول
م ــن أم ــس ،بـقـيــت حــركـتــا «ح ـمــاس»
و«فـتــح» تــواصــان املباحثات حول
تسليم املعابر في قطاع غــزة ،وذلك
فـ ـ ــي ل ـ ـح ـ ـظـ ــات وصـ ـ ـف ـ ــت ب ــالـ ـح ــرج ــة
وكادت أن تفجر العملية املتفق على
ّ
أصرت «فتح»
إتمامها أمس ،عندما
عـلــى تـسـلــم امل ـعــابــر دون وج ــود أي
مــوظـفــن م ــن «ح ـم ــاس» مــدنـيــن أو
ع ـس ـكــريــن ،وه ــو م ـخــالــف مل ــا تـقــول
األخ ـي ــرة إن ــه تــم فــي ات ـفــاق الـقــاهــرة
للمصالحة املوقع الشهر املاضي.

ف ــي ح ـ ّـده ــا األدنـ ـ ــى آن ـ ـ ــذاك ،ع ـل ـمــا بــأن
مكاتب قادة «حماس» لم تفرغ للحظة
ف ــي الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة أو ط ـهــران،
ً
فـضــا عــن الــرســائــل الـتــي ك ــان يجري
تبادلها.
م ــع ذل ـ ــك ،ب ـق ـيــت غــال ـب ـيــة االتـ ـص ــاالت
واالج ـت ـم ــاع ــات دون تـسـلـيــط ال ـضــوء
عـلـيـهــا إعــام ـيــا ،وأح ـيــانــا ف ــي حـ ّـدهــا
ً
ُ
األدنــى ،ومنها مثال ما كشف عنه في
برقيات التعازي املتبادلة بني الحزب
ـاث
و«ح ـ ـمـ ــاس» خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـثـ ّ
املاضية ،بشهداء كل منهما .أما الضخ
اإلعالمي الذي جرى أمس على صعيد
االتـصــاالت والـلـقــاءات ،فكان أقــرب ما
ي ـكــون إل ــى إع ــان إعـ ــادة ال ـعــاقــة كما
كــانــت عـلـيــه وتــرمـيـمـهــا ،وف ــي الــوقــت
ن ـف ـســه ج ـ ــاء ك ــرس ــال ــة م ـق ـص ــودة إل ــى
أطراف عدة في املنطقة والعالم.
وب ـج ــان ــب أك ـث ــر م ــن إط ــال ــة إعــام ـيــة

وع ـنــدمــا ه ـ ّـم مــديــر «هـيـئــة املـعــابــر»
في السلطة ،نظمي مهنا ،بالخروج
مــن أحــد االجـتـمــاعــات ،تــدخــل ممثل
املخابرات العامة املصرية( ،يترأسه
العميدان همام زيد وخالد سامي)
إلن ـقــاذ املــوقــف ،فطلب زي ــد مــن وفــد
«حماس» الذي يرأسه مدير املعابر
فــي ع ـهــدهــا ،غ ــازي ح ـمــد ،وق ـيــادات
أخ ـ ــرى ،وض ـغ ـطــوا لـتـسـلـيــم املـعــابــر
ب ـ ــأي ص ـي ـغ ــة ك ـ ــان ـ ــت« ...حـ ـت ــى ن ــرى
آخــرهــا مــع ال ــرج ــل» ،فــي إش ــارة إلــى
رئيس السلطة محمود عباس.
ّ
لــم يـنـتــهِ األم ــر عـنــد ذل ــك ،إذ سلمت
امل ـعــابــر أم ــس «ب ـطــري ـقــة غ ـيــر الئـقــة
أو م ـت ـف ــق عـ ـلـ ـيـ ـه ــا» ،كـ ـم ــا ع ـ ّـب ــر عــن
ذلـ ــك ع ـض ــو امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي فــي
«حماس» موسى أبو مــرزوق ،وكما
ظـهــر م ــن املـتــابـعــة اإلعــام ـيــة خــال
التسليم والتسلم .وسـ ّـبــب «الـطــرد»
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــت عـ ـ ـن ـ ــه «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس»
ملــوظ ـف ـي ـهــا بـ ـخ ــاف داخـ ـ ــل ال ـحــركــة
نفسها على تسليم املعابر ،خاصة
ـأت إال بسبعني
أن وفــد
السلطة لم يـ ِ
ُّ
مــوظـفــا لـتـســلــم ثــاثــة م ـعــابــر! جــراء
ذلك ،وبعدما قرر وفد «فتح» رفض
ُّ
ت ـســلــم امل ـع ــاب ــر م ــع وج ـ ــود مــوظـفــي
«حـ ـم ــاس» ،ق ــررت األج ـه ــزة األمـنـيــة
ال ـتــاب ـعــة ل ــأخ ـي ــرة واملـ ــوجـ ــودة فــي
م ـع ـب ــر رفـ ـ ـ ــح ،وأيـ ـ ـض ـ ــا ف ـ ــي ال ـن ـق ــاط

ل ــرئ ـي ــس امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـحــركــة
«حـ ـم ــاس» ،إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة ،تـحــدث
فيها مباشرة فــي غــزة أو بالتسجيل
فـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب اتـ ـص ــاالت
ّ
ه ــات ـف ـي ــة ،ن ـش ــط خ ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت ـ ـ ـ غ ــزة
عـلــى أك ـثــر مــن صـعـيــد خ ــال الـيــومــن

شهد اليومان
الماضيان نشاطًا في
تواصل حزب اهلل مع
الفصائل الفلسطينية

تنتظر مصر إيفاء
محمود عباس
ببند الرواتب الخاص
بموظفي غزة

امل ـ ـجـ ــاورة مل ـع ـب ــري «ب ـي ــت ح ــان ــون»
و«ك ــرم أبــو ســالــم» االنـسـحــاب فــورًا،
وه ـ ــو مـ ــا وض ـ ــع وف ـ ــد ال ـس ـل ـط ــة فــي
ح ــرج ،األم ــر ال ــذي سـ ّـبــب حــالــة فــراغ
اس ـت ـم ــرت ل ـس ــاع ــات ق ـب ــل أن ي ـعــود
األمـ ــن ،وح ــدث خــالـهــا دخ ــول عــدد
مـ ــن امل ــواطـ ـن ــن إل ـ ــى م ـ ـقـ ــرات بـعــض
املعابر وسرقة محتوياتها.
هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـش ـ ـهـ ــد «ال ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ــي» ي ـع ـي ــد
الــذاكــرة ،وفــق مـصــادر فلسطينية،
إل ــى اج ـت ـمــاعــات ال ـقــاهــرة األخ ـيــرة،
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــدًا ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـم ــع
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي املـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــول مـ ـ ــن «ف ـ ـتـ ــح»
مـحـمــد دحـ ــان ،بــرئ ـيــس «ح ـمــاس»
ف ــي غـ ـ ــزة ،ي ـح ـي ــى الـ ـسـ ـن ــوار ،حـيــث

املاضيني .إذ اتصل األمني العام لحزب
الـلــه الـسـيــد حـســن نـصــر ال ـلــه ،بهنية،
أم ـ ــس ،م ـعــزيــا ب ـش ـه ــداء امل ـق ــاوم ــة فــي
األن ـف ــاق ،وم ــؤك ـدًا وق ــوف ال ـحــزب إلــى
ج ــان ــب امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .وق ــال
نصر الله لهنية في االتصال« :حزنكم
ح ــزن ـن ــا ،وف ــرح ـك ــم ف ــرح ـن ــا ،ونـصــركــم
ن ـ ـصـ ــرنـ ــا» ،ف ـي ـم ــا ّ
رد ع ـل ـي ــه األخـ ـي ــر
بتعبيره عــن شـكــره لــاتـصــال« ...ومــا
يـحـمـلــه م ــن عـمـيــق األثـ ــر ف ــي الـعــاقــة
الـقــويــة بــن ق ــوى امل ـقــاومــة ومستقبل
هذه العالقة وأثرها في تعزيز جبهة
الصمود واملقاومة في املنطقة».
كذلك ،اتصل نصر الله باألمني العام
لـحــركــة «الـجـهــاد اإلســامــي» رمـضــان
ّ
شــلــح ،مـسـتـنـكـرًا «الـ ـع ــدوان ال ـســافــر»،
ف ــي إشـ ــارة إل ــى الـقـصــف اإلســرائـيـلــي
الـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـه ــدف مـ ـق ــاوم ــن تــاب ـعــن
للحركة في أحد األنفاق .وأشاد األمني

أخـ ـب ــر دحـ ـ ــان الـ ـسـ ـن ــوار بـ ـض ــرورة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـج ـ ـهـ ــد امل ـ ـص ـ ــري
وإع ـ ـ ــان حـ ــل «ال ـل ـج ـن ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة»،
ألن «ح ـمــاس لــو رمــت ســاحـهــا في
ال ـب ـح ــر لـ ــن ي ـس ـت ـل ــم عـ ـب ــاس غ ـ ـ ــزة...
هــو ال يــريــدهــا» .واسـتـكـمــل دحــان
ن ـص ـي ـح ـت ــه لـ ـلـ ـسـ ـن ــوار بـ ـ ــأن ي ـك ـســب
املـ ــوقـ ــف ال ـش ـع ـب ــي وم ـ ـصـ ــر ،واع ـ ــدًا
«حـمــاس» بخطة «ب ــاء» إذا أخفقت
امل ـصــال ـحــة م ــع «فـ ـت ــح» ،ف ــي إش ــارة
إلــى التفاهمات التي صيغت بينه
وب ــن «ح ـم ــاس» طـ ــوال ش ـه ــور .مع
ذل ــك ،طـلـبــت األخ ـي ــرة م ــن م ـصــر أن
تـ ـك ــون ض ــام ـن ــة ل ــاتـ ـف ــاق ،ألنـ ـه ــا ال
تضمن أبو مازن» ،وهو ما ّ
تم.
بقيت النصيحة مستمرة كما تقول
املـ ـص ــادر ،وأعـ ــاد الــوس ـيــط املـصــري
ال ـتــذك ـيــر ب ـه ــا ،ف ـكــل م ــا يـطـلـبــه أبــو
مازن يجب أن يعطى له «حتى تأتي
الـلـحـظــة ال ـتــي يـجــب أن يـنـفــذ فيها
أولى خطواته ،وتحديدًا صرف راتب
تشرين الثاني الجاري ملوظفي غزة،
وفق اتفاق املصالحة ،بنسبة ،»%50
ف ـي ـمــا س ـت ـصــرف «حـ ـم ــاس» رواتـ ــب
الـشـهــر امل ــاض ــي .وص ـيــغ ه ــذا الـبـنــد
بــاالس ـت ـنــاد إل ــى أن تـسـلـيــم املـعــابــر
وال ـج ـب ــاي ــة لـ ـ ـ ــوزارة امل ــال ـي ــة ف ــي رام
الـلــه (يـضــخ واردات غــزة مــن رســوم
وضرائب إليها) يقضي بأن تصرف

