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هنية :نتم ّنى عودة االستقرار إلى سوريا

ال ـعــام لـلـحــزب بــ«تـضـحـيــات وصـمــود
املقاومني في غزة ،وخصوصًا اإلخوة
امل ـجــاهــديــن ف ــي ال ـج ـهــاد االس ــام ــي».
ّ
وأكد نصر الله لشلح «وقوف وتضامن
ح ــزب ال ـل ــه وامل ـق ــاوم ــة اإلس ــام ـي ــة في
لبنان معكم في معركة املصير الواحد
والقضية الواحدة».
لـكــن ال ـحــدث األبـ ــرز ،ال ــذي سـلــط عليه
الـ ـض ــوء أمـ ـ ــس ،ك ـ ــان اس ـت ـق ـب ــال نـصــر
ال ـلــه لـنــائــب رئ ـيــس املـكـتــب السياسي
لـ ـ ـ ــ«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،ص ـ ــال ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاروري،
فـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ،حـ ـي ــث اسـ ـتـ ـع ــرض ــا فــي
االجتماع األوضاع املستجدة في غزة
وتطوراتها ،كما تطرقا إلى املصالحة
الفلسطينية وأوضــاع املنطقة .ووفق
بيان رسمي ،أكد الطرفان «التالقي بني
حركات املقاومة والتالحم والتضامن
في وجه االعتداءات الصهيوينة وكل
مــا يخطط لــه مــن اسـتـهــداف لحركات

طـ ــالـ ــب رئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي
لـ ــ«حـ ـم ــاس» ،إس ـم ــاع ـي ــل ه ـن ـي ــة ،فــي
كـلـمــة مسجلة ُعــرضــت فــي مؤتمر
«فـلـسـطــن ب ــن وع ــد بـلـفــور والــوعــد

اإللـهــي» الــذي عقده «االتـحــاد العاملي
لـعـلـمــاء امل ـقــاومــة» فــي ب ـيــروت أمــس،
بــ«الـتـمـســك بــالـخـيــار االسـتــراتـيـجــي
ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــول ال اعـ ـ ـت ـ ــراف ب ــال ـك ـي ــان

الصهيوني ،وال تنازل عن شبر واحد
من أرض فلسطني» ،مضيفًا« :قضية
فلسطني يـجــب أن تبقى بـعـيــدة عن
التجاذبات القائمة في املنطقة».
هنية ق ــال إن «امل ـقــاومــة هــي الخيار
األقرب واالستراتيجي الذي به يمكن
أن نستعيد أرضنا ومقدساتنا وأن
ندحر االحـتــال وأن نعيد الالجئني
إل ــى أرض ـهــم ودي ــاره ــم الـتــي هـجــروا
م ـن ـهــا» ،م ــؤك ـدًا «أن ـن ــا نــريــد عــاقــات
صحيحة مع السعودية وإيــران وكل
قــوى املـقــاومــة» ،ومتمنيًا فــي الوقت
ن ـف ـســه أن «يـ ـع ــود االسـ ـتـ ـق ــرار إل ــى
ســوريــا وإل ــى دوره ــا الـتــاريـخــي من
أجل فلسطني» .وختم كلمته بتوجيه
التحية إلى السيد حسن نصر الله.
(األخبار)

املقاومة في منطقتنا».
وم ـن ــذ ان ـت ـق ــال الـ ـ ـع ـ ــاروري م ــن تــركـيــا
وقـ ـط ــر ل ـي ـس ـت ـق ـ ّـر فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ت ـتــابــع
إســرائ ـيــل ،كـمــا تـعـ ّـبــر وســائــل اإلع ــام
فيها« ،بقلق بــالــغ» ،نـشــاطــاتــه ،إذ إن
اسمه ال يمر مرورًا سريعًا في اإلعالم
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،أو مـ ــن دون ال ـتــذك ـيــر
ب ـك ــون ــه ال ــرج ــل ال ـث ــان ــي ف ــي ال ـح ــرك ــة،
وأنــه املسؤول عن إدارة العمليات في
الضفة املحتلة .هذا القلق ال ينبع من
كونه قياديًا محوريًا في الحركة فقط،
بل ينظر اإلسرائيليون إليه على أنه
ّ
مصمم على املـضـ ّـي فــي ترميم جسر
ال ـعــاقــات مــع م ـحــور امل ـقــاومــة .لــذلــك،
رأوا في لقائه نصر الله «تعزيزًا لقوة
محور اإلرهاب ،وترجمة عينية إلعادة
العالقات إلى مجراها الطبيعي».
وســائــل اإلعـ ــام الـعـبــريــة ،ال ـتــي نقلت
م ـجــريــات ال ـل ـقــاء ع ــن ق ـنــاتــي «امل ـن ــار»
و«امل ـ ـ ـيـ ـ ــاديـ ـ ــن» ،قـ ــالـ ــت إن االجـ ـتـ ـم ــاع
«اس ـت ـث ـن ــائ ــي واألول مـ ــن ن ــوع ــه بــن
قيادي حمساوي ونصر الله منذ بدء
الخالف إبان الحرب في سوريا» ،علمًا
ّ
بأن اللقاء لم يكن األول حتى قبل تولي
العاروري منصبه ُالحديث في الحركة،
لكنه الوحيد الذي أعلن رسميًا .ورغم
أن إعــام الـعــدو رأى أن االجتماع «لم
ي ـج ـ ِـر إال ب ـض ــوء أخ ـض ــر م ــن ال ـق ـيــادة
اإليرانية» ،نظرًا إلى ترؤس العاروري
أك ـثــر م ــن وف ــد ل ــزي ــارة ط ـه ــران أخ ـي ـرًا،

تشرح مصادر لـ«األخبار» أن «مسألة
إع ـ ــادة ال ـع ــاق ــات وتــرم ـي ـم ـهــا ...كــانــت
مطروحة حتى في والية خالد مشعل،
لكنه تـقــرر تأجيل معالجة املــوضــوع
إل ــى ح ــن ظ ـهــور ن ـتــائــج االن ـت ـخــابــات
الداخلية ،واختيار قياديني ال يثيرون
حساسية لدى طهران».
وت ــرى مـصــادر قريبة مــن املـقــاومــة أن
جـمـلــة ال ـتــرت ـي ـبــات األخـ ـي ــرة لـعــاقــات
«حـمــاس» كانت مقررة منذ مــدة ،لكن
األحـ ـ ـ ــداث األخ ـ ـيـ ــرة ب ـم ــا ف ـي ـهــا األزمـ ــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة والـ ـتـ ـع ــاط ــي الـ ـسـ ـع ــودي
السلبي مع الحركة اختصرت الطريق
على نقاشات داخلية كثيرة .وينقلون
أيضًا أن العالقة مع مصر لن تشكل في
حــال مــن األح ــوال عائقًا أم ــام تحسني
العالقة بـ«محور املقاومة» ،وال األخير
أي ـضــا يتحفظ عـلــى عــاقــة «ح ـمــاس»
ّ
بــال ـقــاهــرة ،بــل ي ـحــث عـلــى تحسينها
بالقدر املمكن.
أيـ ـض ــا ،ت ـن ـقــل ت ـلــك املـ ـص ــادر أنـ ــه منذ
الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى الن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ي ـح ـيــى
الـ ـسـ ـن ــوار رئ ـي ـس ــا ل ـل ـحــرك ــة ف ــي غ ــزة،
ث ــم هـنـيــة لــرئــاســة امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
وال ـع ــاروري لنيابته ،رأى اإليــرانـيــون
ف ــي ذل ــك «إنـ ـج ــازًا ُي ـسـ ّـجــل ل ـه ــم ...بعد
سـ ـن ــوات م ــن م ـح ــاول ــة ال ـح ـف ــاظ عـلــى
ّ
تتصدع
التوازن في العالقة ،بحيث ال
حماس من الداخل بسبب الخالف في
وجـهــات النظر بعد سقوط (جماعة)

اإلخ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن ،وب ـح ـي ــث يـمـكــن
إقـ ـن ــاع دم ـش ــق ب ــإع ــادة ال ـع ــاق ــة على
أسس جديدة وقوية».
ً
وف ـع ــا ،قـطـعــت «ح ـم ــاس» شــوطــا في
خ ـف ــض م ـس ـت ــوى االحـ ـتـ ـق ــان ت ـحــدي ـدًا
فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع الـ ـ ـغ ـ ــزي ،وت ـ ـقـ ــرر ضـبــط
الـ ـتـ ـح ــري ــض الـ ـط ــائـ ـف ــي عـ ـل ــى ص ـعــد
إعالمية ودينية كثيرة خالل الشهور
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أنـ ـه ــا بـقـيــت
حــريـصــة عـلــى إط ــاع اإليــران ـيــن على
مـجـمــل تـحــركــاتـهــا فــي امل ــدة األخ ـيــرة،
وحتى عندما قــررت تعديل وثيقتها
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،إذ أطـ ـلـ ـعـ ـتـ ـه ــم ع ـل ـي ـهــا
وأخ ــذت بتعديالتهم .كــذلــك إن إتمام
ّ
املـصــالـحــة وعـ ــودة الـحــركــة إل ــى «دك ــة
املـ ـع ــارض ــة» ب ـمــا يـعـفـيـهــا م ــن أزمـ ــات
كثيرة وتحميلها مسؤولية الوضع
امل ـع ـي ـشــي مل ـل ـيــونــي غـ ـ ــزي ،ي ـس ــاع ــدان
على حصر الــدعــم املقبل فــي مجاالت
م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا ع ـ ــن اإلشـ ـ ـك ـ ــاالت
ال ـس ـيــاس ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة الــداخ ـل ـيــة،
خاصة أن السلطة الفلسطينية كانت
ترى في «محور املقاومة» طرفًا شريكًا
فــي االنـقـســام بسبب دعـمــه املتواصل
لـ«حماس».
إلى ذلك ،أفادت مصادر لـ«األخبار» أن
االحـتــال رفــض طلبًا فلسطينيًا قـ ّـدم
إلى مؤسسات دولية للدخول والبحث
عن مفقودي النفق ،الذي قصفه العدو
منذ أيام ،من جهة األراضي املحتلة.

ُر ِفعت صورة للرئيس المصري عند معبر رفح أمس (أ ف ب)

حكومة «الــوفــاق الــوطـنــي» أنصاف
رواتب ملوظفي القطاع.
تكشف تلك املـصــادر أيضًا أن «رفع
ع ـق ــوب ــات ال ـس ـل ـطــة ع ــن غـ ــزة» مهمة
تكفل بها وفــد «فـتــح» فــي الـقــاهــرة،
ع ـلــى أن ي ـق ـنــع ع ـب ــاس ب ــذل ــك ،إذ لم
ّ
تدون كشرط للمصالحة رغم إصرار
«حماس» عليها ،وهي لم ترفع كليًا
إلــى اآلن .أمــا حاليًا ،فسيكون راتب
ه ــذا الـشـهــر (ي ـصــرف مـطـلــع الشهر
املـ ـقـ ـب ــل) «االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ال ـ ـ ــذي تـنـتـظــر
ّ
ح ـ ـمـ ــاس وم ـ ـصـ ــر ن ـ ـتـ ــائ ـ ـجـ ــه ...وإل
فستتجهان إلــى الخطة ب» .كذلك،
ت ـق ــول «حـ ـم ــاس» إن ـه ــا ت ـن ــازل ــت عن
مـطـلـبـهــا بـحـفــظ امل ـنــاصــب اإلداريـ ــة
ملــوظ ـف ـي ـهــا ،وإن ك ــل م ــا ط ـل ـب ـتــه مــن
ّ
الـسـلـطــة ه ــو أل ت ـطــرد أي مــوظــف،
ولـهــا الحرية فــي تحديد مواقعهم.
وي ـ ـشـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه س ـي ـس ـبــق عـمـلـيــة
الصرف املنتظرة لـقــاء ات للفصائل
في القاهرة في الـحــادي والعشرين
من الشهر الجاري،
ث ـم ــة ق ـن ـب ـلــة أخـ ـ ــرى ت ـت ـح ــدث عـنـهــا
امل ـصــادر إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إذ بعدما
اس ـت ـغ ــرق ــت ق ـض ـيــة امل ــوظ ـف ــن يــومــا
ً
كامال من املباحثات ،ألقت «حماس»
فــي ال ـيــوم الـثــانــي املـلــف األم ـنــي في
حـ ـج ــر «ف ـ ـت ـ ــح» ضـ ـم ــن س ـي ــاس ـت ـه ــا
ل ــرف ــع ي ــده ــا م ــن الـ ـحـ ـك ــم ،ل ـك ــن هـنــا

ما قل
ودل
يختتم وفد برلماني مصري،
برئاسة رئيس البرلمان علي
عبد العال (الصورة) ،خالل
ساعات زيارته لواشنطن ،حيث
قابل عددًا من المسؤولين
األميركيين .لقاءات عبد
العال وأعضاء الوفد شملت
رئيس لجنة الشؤون الخارجية

في الكونغرس إيد رويس،
الذي استفسر عن «طبيعة
العالقات العسكرية بين
القاهرة وبيونغ يانغ»
خالل الفترة الماضية وعن
التنسيق السياسي بين
البلدين ،كذلك تناول الموقف
المصري من طهران ،وما إذا
كان هناك تقارب في الوقت
الحالي بين البلدين ،وهو ما
نفاه عبد العال الذي أكد أن
المتوغل في
«الدور اإليراني
ّ
الخليج يجعل من المستحيل
وجود تقارب مصري معها
في الوقت الحالي».

ت ــدخ ــل ال ــوس ـي ــط املـ ـص ــري بــرف ـضــه
ذلــك ،إذ شــددت «املخابرات العامة»
ع ـل ــى رف ـض ـه ــا أي ف ـ ـ ــراغ أمـ ـن ــي فــي
غ ــزة ،وأص ــرت عـلــى بـقــاء «حـمــاس»
واألجـ ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـهــا،
وتحديدًا «األمن الداخلي» ،والسبب
ً
في ذلك أن «له باعًا طويال في ملفات
م ـخ ـت ـل ـف ــة خـ ــاصـ ــة مـ ـل ــف (ت ـن ـظ ـي ــم)
داع ـ ـ ــش األك ـ ـثـ ــر ت ـع ـق ـي ـدًا وخـ ـط ــورة
واملؤرق لألمن املصري».
ورغـ ــم م ـحــاولــة ال ـح ــرك ــة ،وت ـحــدي ـدًا
الـ ـسـ ـن ــوار ،إقـ ـن ــاع امل ـص ــري ــن بــأنـهــا
س ـت ـس ــاه ــم فـ ــي األمـ ـ ــن ع ـل ــى صـ ــورة
مـ ـس ــاع ــدة ،رفـ ـض ــت م ـص ــر ذلـ ـ ــك ،بــل
دخ ـ ـ ــل عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــط مـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ــم
املـتـحــدة لعملية الـســام فــي الـشــرق
األوسط ،نيكوالي مالدينوف ،الذي
أخبر «حماس» خالل زيارة لغزة ،أن
«املجتمع الدولي ال يرغب في فراغ
أم ـنــي ف ــي غ ـ ــزة ...وال مـشـكـلــة بـبـقــاء
الحالة األمنية الراهنة».
وبالعودة إلى تسليم املعابر ،قررت
السلطة إعــادة العناصر التي كانت
تعمل فــي املـعــابــر ســابـقــا ،وتحديدًا
فــي الـشــق األم ـنــي ،وإخـبــارهــا البدء
ف ــي الـ ـ ــدوام داخـ ــل امل ـع ــاب ــر ،ع ـلــى أن
ّ
تعد قوائم أخــرى من جهاز «حرس
الــرئــاســة» مــن غ ــزة ،لــانـتـشــار على
الحدود مع مصر ،ويتوقع أن يصل

عددهم في املرحلة األولــى إلــى 800
شخص ،فيما سيصل عدد العاملني
في املعابر إلى  150من غزة و 30من
الضفة ،على أن يزيد العدد الحقًا.
هذه الخطوات رأت مصر أنها «غير
كافية» ،وفق وفدها ،الذي ّ
أصر أمس
ّ
ع ـلــى «أل تـسـحــب ح ـم ــاس عـنــاصــر
األم ــن فــي غـ ــزة» ،وت ـحــدي ـدًا جـهــازي
«حـمــاة الثغور» و«األم ــن الوطني»،
خاصة مع توتر الوضع األمني في
سيناء حاليًا .وأدى ذلــك إلــى تليني
مــوقــف «فـتــح» فــي النتيجة ،خاصة
أن مـحــاولــة اغـتـيــال قــائــد األم ــن في
غ ـ ــزة ،تــوف ـيــق أبـ ــو ن ـع ـيــم ،األخـ ـي ــرة،
جعلت رام الله تخشى تنفيذ أعمال
أمنية الحقًا «تقيد ضد مجهول».
وب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ــى م ـع ـبــر رف ـ ـ ــح» ،ق ــال
ّ
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون ف ـ ـ ــي «فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح» إن م ــن
العمل فيه منتصف
املـقــرر أن يـبــدأ
ّ
الـشـهــر ال ـجــاري ،لكنهم ربـطــوا ذلــك
ب ــاسـ ـتـ ـق ــرار األوض ـ ـ ـ ــاع األمـ ـنـ ـي ــة فــي
من نظمي مهنا
مصر ،وفق تصريح ّ
ل ـ ـ «األخ ـب ــار» ،ال ــذي وق ــع بـ ــدوره مع
غــازي حمد على وثيقة تنص على
نقل مسؤولية اإلشراف على معابر:
رف ــح ،كــرم أبــو ســالــم ،بيت حــانــون ـ
«إي ــري ــز»« ،ك ــارن ــي»« ،ن ــاح ــال ع ــوز»
(يـعـمــل مـنـهــا أول ثــاثــة ف ـقــط) ،إلــى
السلطة.

