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العالم

فلسطين جولة جديدة من الحوارات تستضيفها االستخبارات المصرية ،لكن هذه المرة بصورة موسعة مع حضور نحو
فصيال فلسطينيًا ،في وقت تخوض فيه السلطة «معركة» سياسية مع واشنطن ضمن السقف المسموح لها به
13
ً

العين على حوار القاهرة

«يجمد»
عباس ّ
االتصاالت مع واشنطن
أعـلـنــت الـسـلـطــة الفلسطينية قــرارهــا
«تجميد» االجتماعات مع األميركيني
بـعــد ت ـهــديــدات م ــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
بــإغــاق مكتب «منظمة التحرير» في
واشـ ـنـ ـط ــن ،ف ـي ـمــا ل ــم ت ــؤك ــد واش ـن ـطــن
تـ ـجـ ـمـ ـي ــد االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت .وقـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ــر
الخارجية الفلسطيني ،رياض املالكي،
إنه ال فائدة من «عقد أي لقاءات معهم
وه ـ ــم ي ـغ ـل ـق ــون م ـك ـت ـب ـن ــا؟» ،م ـض ـي ـفــا:
«عمليًا ،بإغالق املكتب هم يجمدون أي
لقاءات ونحن نجعلها رسمية» .كذلك،
ق ــال امل ـت ـحــدث بــاســم رئ ــاس ــة الـسـلـطــة،
نبيل أبــو رديـنــة ،إن «املــرحـلــة القادمة
حــاسـمــة وفــرصــة لتصويب الـعــاقــات
الفلسطينية ـ األميركية».
ووفـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ـ ــاسـ ـ ــم «مـ ـنـ ـظـ ـم ــة
ال ـت ـح ــري ــر» ،تـلـقــت املـنـظـمــة تـعـلـيـمــات

قالت «حماس» إن «فتح»
تتجنب البحث في
ّ
الملفات األساسية
من رئيسها ،محمود عباس« ،بإغالق
خطوط االتصال كافة مع األميركيني»،
ف ــي رد ف ـع ــل ع ـل ــى رف ـ ــض ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـيــرك ـيــة األس ـب ــوع امل ــاض ــي تـجــديــد
ت ـصــريــح م ـك ـتــب امل ـن ـظ ـمــة ،ف ـي ـمــا لــدى
الـبـيــت األب ـيــض  90يــومــا إلعـ ــادة فتح
املـ ـكـ ـت ــب .كـ ــذلـ ــك ،رفـ ـض ــت ال ـق ـن ـص ـل ـيــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس ال ـت ـع ـق ـي ــب
بتصريحات جــديــدة ،مكتفية بالقول
إنها تلتزم بيانًا صدر السبت يؤكد أن
واشنطن تأمل أن تكون «مــدة اإلغالق
قصيرة».
رغم ذلك ،أبدى عباس استعداده لعقد
صـفـقــة س ــام تــاري ـخ ـيــة م ــع إســرائ ـيــل

تـ ـح ــت رع ـ ــاي ـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي،
ً
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،قــائــا فــي كـلـمــة أمــام
الـبــرملــان اإلسـبــانــي ،أمــس ،إن السلطة
ال تـ ـ ـ ــزال ت ـس ـع ــى إل ـ ــى إق ـ ــام ـ ــة «دول ـ ــة
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة م ـس ـت ـق ـلــة وعــاص ـم ـت ـه ــا
ال ـقــدس الـشــرقـيــة ،عـلــى ح ــدود الــرابــع
م ـ ــن حـ ـ ــزيـ ـ ــران  ،1967يـ ـعـ ـي ــش ف ـي ـهــا
الـشـعــب الفلسطيني بـحــريــة وكــرامــة
إلــى جــانــب دول ــة إســرائ ـيــل» .كـمــا دعــا
ال ـح ـكــومــة اإلس ـبــان ـيــة إلـ ــى االع ـت ــراف
ً
بدولة فلسطني ،قائال« :ال يعقل للدول
الـتــي تعترف بإسرائيل وتــؤمــن بحل
ال ــدول ـت ــن أن ت ـع ـتــرف ب ــدول ــة واحـ ــدة
وليس بدولتني».
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،قـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،إنــه
لـ ــم ي ـل ـت ـ ِـق ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ب ـ ــ«ال ـ ـسـ ــادات
الفلسطيني» ،مضيفًا فــي كلمة أمــام
الـكـنـيـســت بـمـنــاسـبــة ذكـ ــرى مـ ــرور 40
ع ــام ــا ع ـل ــى زي ـ ـ ــارة ال ــرئ ـي ــس امل ـص ــري
الـ ــراحـ ــل ،أن ـ ــور ال ـ ـسـ ــادات ،لـلـكـنـيـســت،
أن «ال ـ ـس ـ ــام ب ـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وم ـص ــر
م ـتــن ،وه ــو س ــام اسـتــراتـيـجــي يفيد
البلدين» .وأضــاف نتنياهو« :التقينا
للتو (أمــس) مع السفير املصري لدى
إسرائيل حــازم خيرت وطاقمه ،ونقل
ل ــي تـحـيــات م ــن الــرئ ـيــس عـبــد الـفـتــاح
ال ـس ـي ـســي ووزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ســامــح
شكري» ،مستدركًا« :بكل أسف ،لم ألتق
ح ـتــى ال ـي ــوم ب ــال ـس ــادات الـفـلـسـطـيـنــي
الذي سيعلن رغبته في إنهاء الصراع
ويـعـتــرف بــدولــة إســرائـيــل بــأي حــدود
ك ــان ــت وي ــدع ــم ح ـق ـنــا بــال ـع ـيــش بــأمــن
وسالم».
مواز ،يشارك مسؤولون
صعيد
على
ً ٍ
من  13فصيال فلسطينيًا في سلسلة
اجـتـمــاعــات تستمر لـثــاثــة أي ــام في
القاهرة ،انطلقت أمس ،وذلك لبحث

سـبــل تـطـبـيــق ات ـف ــاق املـصــالـحــة بني
حركتي «فـتــح» و«ح ـمــاس» ،لكن مع
تــوسـيــع مـلـفــات الـبـحــث خ ــارج إطــار
االخ ـ ـتـ ــاف بـ ــن ه ــذي ــن الـ ّتـنـظـيـمــن
ف ـقــط .وف ــي ه ــذا امل ـل ــف ،عــقــب عـبــاس
خــال وج ــوده فــي إسـبــانـيــا ،بالقول
إن الفلسطينيني «ماضون في عملية
املـصــالـحــة الــداخ ـل ـيــة بــرعــايــة مصر
ال ـش ـق ـي ـق ــة ،وذل ـ ـ ــك ل ـت ــوح ـي ــد أرض ـن ــا
ً
وشعبنا ،وإنهاء االنقسام ...وصوال
إلى إجراء االنتخابات العامة».
وب ـي ـن ـمــا يـسـتـضـيــف امل ـب ــاح ـث ــات مقر
جـ ـه ــاز «االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـع ــام ــة» فــي
ال ـعــاص ـمــة امل ـص ــري ــة ،أفـ ـ ــادت م ـصــادر
ل ــ«األخ ـب ــار» ،ب ــأن الـقــاهــرة استطاعت
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ت ـع ـه ــد مـ ــن ف ـصــائــل
امل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاومـ ـ ـ ــة ،وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــديـ ـ ـ ـدًا «ال ـ ـج ـ ـه ـ ــاد
اإلســامــي» ،بتجميد الــرد على قصف
ن ـفــق اس ـت ـش ـهــد ف ـيــه م ـق ــاوم ــون ،حتى
إتمام املصالحة على األقل.
ف ــي إط ــار امل ـبــاح ـثــات ،ق ــال عـضــو وفــد
«ح ـ ـمـ ــاس» فـ ــي حـ ـ ـ ـ ــوارات امل ـص ــال ـح ــة،
صالح البردويل ،بعد أقل من ساعة من
بدء الجلسة األولى للحوارات ،إن «فتح
تريد بحث مسألة تمكني الحكومة في
غزة فقط» ،مضيفًا« :فتح ال تريد بحث
أي مــن امللفات األخ ــرى (مثل «منظمة
التحرير» وامللف األمني) ،فيما تتمسك
باقي الفصائل بمناقشة اتفاقية 2011
بملفاتها الخمسة».
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،أغ ـل ـق ــت ال ـس ـل ـطــات
املـ ـص ــري ــة ،أمـ ـ ــس ،م ـع ـبــر رفـ ــح الـ ـب ــري،
جنوبي قطاع غزة بعد فتحه ملدة ثالثة
أيام ،فيما سمحت بصورة استثنائية
بفتحه لساعات قليلة في املساء لعودة
 174فلسطينيًا وصلوا متأخرين إلى
مطار القاهرة ولم يتمكنوا من العبور
خالل األيام املاضية .وفي بيان لوزارة

لم تتغيّر األوضاع المعيشية بصورة ملحوظة في غزة رغم المصالحة (أ ف ب)

الداخلية في غزة (تديرها «حماس»)،
ق ــال إن مـصــر أغـلـقــت املـعـبــر متراجعة
ب ــذل ــك ع ــن ق ـ ــرار ت ـمــديــد ف ـت ـحــه لـثــاثــة
أيام إضافية .وأدار املعبر خالل األيام
املــاض ـيــة مــوظ ـفــون يـتـبـعــون لحكومة
«ال ــوف ــاق الــوطـنــي» لـلـمــرة األول ــى منذ
عشر سنوات ،فيما ّأمنت قــوات تابعة
لـ«حماس» محيط املعبر.

ربـطــا بملف املـعـبــر ،قــال مـســؤول وفــد
املـصــالـحــة ف ــي «ف ـت ــح» ،عـ ــزام األح ـمــد،
أمـ ـ ـ ــس ،إن ه ـ ـنـ ــاك تـ ــواف ـ ـقـ ــا مـ ـص ــري ــا ـ ـ
فـلـسـطـيـنـيــا ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون امل ـش ـتــرك
ل ـي ـع ــود م ـع ـب ــر رف ـ ــح ل ـل ـع ـمــل ب ـص ــورة
دائ ـمــة ،مشيرًا إلــى أن «مــن املستحيل
تطبيق كل املحاور دفعة واحدة».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ق ــال ــت «فـ ـت ــح» ،إن ال ـشــرطــة

مسؤول سعودي لـ«معاريف» :ضد «اإلرهاب اإلسالمي» في
يحيى دبوق
ت ـ ــواص ـ ــل «ال ـ ـن ـ ـخ ـ ـبـ ــة» الـ ـح ــاكـ ـم ــة فــي
السعودية سياسة تدجني الرأي العام
ّ
للتكيف مع مخطط استكمال
العربي
ص ـف ـق ــة ب ـي ــع ف ـل ـس ـط ــن .فـ ــي امل ـق ــاب ــل،
ي ــواص ــل املـ ـس ــؤول ــون اإلســرائ ـي ـل ـيــون

وجه العيسى الدعوة للصحافي
ّ
لزيارة قسم دراسات اإلسالم
ومقر الرابطة في مكة
ال ـ ـك ـ ـشـ ــف عـ ـ ــن مـ ـ ـ ــدى ال ـ ـت ـ ـمـ ــاهـ ــي بــن
الـ ـخـ ـط ــاب ــن ال ـ ــوه ـ ــاب ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي،
واإلسرائيلي الصهيوني.
ف ـب ـع ــدم ــا أق ـ ـ ــدم ع ـ ــدد مـ ــن امل ـس ــؤول ــن
الـ ـسـ ـع ــودي ــن ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــم أمـ ـ ـ ــراء فــي
العائلة الحاكمة ،على تظهير العالقة
ب ــن املـمـلـكــة وإس ــرائ ـي ــل ب ــا م ــوارب ــة،
بـمــا يـشـمــل تظهير ال ــود واالنـسـجــام

و«االت ـح ــاد فــي املـصــالــح واأله ـ ــداف»،
جـ ـ ــاء دور وزي ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل الـ ـسـ ـع ــودي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس راب ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـع ــال ــم
اإلس ـ ــام ـ ــي ،الـ ـت ــي ت ـت ـخــذ م ــن مــدي ـنــة
مـكــة م ــرك ـزًا ل ـهــا ،الــدك ـتــور مـحـمــد بن
عبد الـكــريــم العيسى ،ليعلن ويظهر
وده وشــراك ـتــه م ــع إس ــرائ ـي ــل .أهـمـيــة
تـصــريـحــات الـعـيـســى ال تتعلق فقط
ب ــذات ــه وص ـف ـتــه ال ـحــال ـيــة وال ـســاب ـقــة،
بــل أيضًا بقربه ،كما يــرد فــي اإلعــام
ال ـع ـب ــري ،م ــن ول ــي ال ـع ـهــد مـحـمــد بن
سلمان.
ال ـع ـي ـس ــى ،ال ـ ــذي ل ــم ي ـج ــد ح ــرج ــا فــي
ال ـت ـعــامــل م ــع اإلع ـ ــام ال ـع ـب ــري ،أظـهــر
عبر صحيفة «معاريف» اإلسرائيلية
ال ـس ـعــي لـلـتـطـبـيــع م ــع إس ــرائ ـي ــل ،مع
ارتـ ـ ـق ـ ــاء ع ـم ــن س ـب ـق ــه مـ ــن م ـس ــؤول ــن
سـعــوديــن ،فــي رف ــع مـسـتــوى خطابه
التطبيعي ،إلــى الـحــد ال ــذي أدان فيه
املقاومة الفلسطينية لالحتالل.
«معاريف» ،التي مهدت للمقابلة من
على صفحاتها ،أشارت إلى ما سمته
«الثورة السياسية» التي يقودها ابن

س ـل ـمــان ،ال ـت ــي ك ــان ال ب ــد ل ـهــا م ــن أن
تــواكــب «شــرع ـيــا» ،مــع إض ـفــاء أبـعــاد
إســام ـيــة ت ـبــريــريــة ل ـه ــذا املـ ـس ــار .من
ناحية الصحيفة ،اعتبرت أن العيسى
ي ـن ـش ــر ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم صـ ـ ـ ــورة ج ــدي ــدة
لـ ــ«اإلس ــام ال ـس ـعــودي امل ـع ـتــدل ال ــذي
يـنـشــد ال ـس ــام ،واملـتـســامــح واملنفتح
ع ـل ــى الـ ـع ــال ــم والـ ــديـ ــانـ ــات األخـ ـ ــرى».
وحـ ــاولـ ــت «إعـ ـ ـ ــادة ت ـن ـظ ـيــف» ص ــورة
ً
السعودية ،بعدما لطخت طويال في
إن ـتــاج ودع ــم إرهـ ــاب الـتـكـفـيــريــن في
املنطقة والعالم ،لتشير (معاريف) إلى
أن الهدف من مقاربة العيسى لها هو
«إزالة صورة الدولة الداعمة لإلرهاب
واملنظمات اإلسالمية املتطرفة ،مثل
داعش ،عن السعودية».
في مقابلة العيسى ،ومنعًا لاللتباس
وحسن الظن في كالمه ،طلب مراسل
«م ـ ـع ـ ــاري ـ ــف» ،غ ـ ــدع ـ ــون ك ـ ــوت ـ ــس ،مــن
امل ـســؤول ال ـس ـعــودي أن يـعــرب بشكل
واضـ ـ ـ ـ ــح ال ل ـ ـبـ ــس فـ ـ ـي ـ ــه ،عـ ـ ــن رفـ ـض ــه
«ل ـ ـ ـ ــإره ـ ـ ـ ــاب» ضـ ـ ــد إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ع ـبــر
الـ ـس ــؤال امل ــوج ــه وال ـ ـهـ ــادف إن كــانــت

عمليات الفلسطينيني ضد إسرائيل،
ت ــدخ ــل ض ـمــن ال ـت ـعــريــف الـ ـ ــوارد على
ل ـس ــان ــه ،إذ يـ ـس ــأل :ه ــل ي ــدخ ــل ضمن
هــذا التعريف ،اإلره ــاب في إسرائيل،
وض ـ ـ ــد الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــات ال ـ ـي ـ ـهـ ــوديـ ــة فــي
العالم ،حتى وإن كان يرتبط منفذوه
بالصراع اإلسرائيلي ـ ـ الفلسطيني؟
أج ــاب الـعـيـســى بــالـفــم امل ــآن م ــا أراد
الصحافي سماعه من ممثل اململكة:
ّ
«أي عمل عنف أو إرهاب يتستر باسم
اإلسـ ــام ،غـيــر م ـشــروع فــي أي مـكــان،
حتى في إسرائيل».
ولـ ــم ي ـن ـ َـس ال ـع ـي ـســى أي ـض ــا أن يفتح
الـطــريــق أم ــام أداء ول ــي أم ــره (محمد
بن سلمان) ،بالقول إن «اإلســام غير
مــرتـبــط بــالـسـيــاســة ،وهــو ديــن محبة
وتفهم واح ـتــرام لــآخــر» .وك ــان ال بد
أيضًا ،للموقف من أن يكتمل بصورة
تـعـكــس حقيقة امل ـش ـهــد ،فــأضــاف أنــه
يـنــوي االجـتـمــاع مــع الـحــاخــام األكبر
في فرنسا ،والتحدث معه بهذا الشأن.
كـمــا أش ــار إل ــى عـقــد لـقــاء مـمــاثــل «فــي
الــواليــات املتحدة بمشاركة قطاعات

