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لقاء جديد لـ »فتح« و»حماس« استكمااًل للمصالحة

غزة ــ قيس صفدي

أم��س،  اتفقت حركتا »ف��ت��ح« و»ح��م��اس«، 
بينهما  الثنائي  ال��ح��وار  استئناف  على 
العالقة،  القضايا  ف��ي  البحث  واستكمال 
وف�����ي م���ق���دم���ه���ا امل���ل���ف األم�����ن�����ي، م����ن أج���ل 

تحقيق املصالحة وإنهاء االنقسام.
وق����ال ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة ف���ي ح��رك��ة 
»ف�����ت�����ح«، رئ���ي���س وف����ده����ا ل����ل����ح����وار، ع����زام 
األح��م��د )ال���ص���ورة(، إن ل��ق��اًء سيعقد بني 
الحركتني في األسبوع األخير من الشهر 
قضايا  تجاوز  بحث  الستئناف  الجاري 

الخالف وتحقيق املصالحة الوطنية.
وذك�����ر األح����م����د، ف���ي ت��ص��ري��ح��ات إذاع���ي���ة 
أم��س، أن حركة »فتح« نقلت موقفها من 

طبيعة هذا اللقاء لقيادة حركة »حماس«، 
ال��ل��ق��اء ن��ه��ائ��ي��ًا لتتوّجه  وت��أم��ل أن ي��ك��ون 
بعده »حماس« إلى القاهرة للتوقيع على 

الورقة املصرية للمصالحة.
وأوض����ح األح��م��د أن���ه تلقى ت��أك��ي��دات من 
قيادات في حركة »حماس« باالستجابة 
مل���ط���ال���ب ح���رك���ة »ف����ت����ح« ب�����أن ي���ك���ون ل��ق��اء 
املصالحة املقبل »ح��وارًا من أجل االتفاق 
ال من أجل مباحثات ومشاورات بغرض 
عقدها فقط من دون التوصل إلى نتائج«. 
ورأى األحمد أن هناك »مؤشرات أفضل« 
م���ن ال���ل���ق���اءات ال��س��اب��ق��ة إلم���ك���ان ال��ت��وص��ل 
فلسطينية  تفاهمات  بلورة  على  التفاق 
الفصائل  لتوقيع  الطريق  تمهد  داخلية 

على الورقة املصرية للمصالحة.
ب��دوره، قال القيادي في حركة »حماس«، 
م��وس��ى أب��و م����رزوق، إن ال��ل��ق��اء م��ع حركة 
الشهر  ف��ي دم��ش��ق نهاية  »ف��ت��ح« سيعقد 
رئيسيًا  األمني  امللف  ال��ج��اري، وسيكون 
على جدول أعماله »وسيتم كذلك التفاهم 
ع��ل��ى ص���ي���اغ���ات ت��ت��ع��ل��ق ب��م��ل��ف��ات أخ���رى 

ضمن ورقة املصالحة«.
وأعرب أبو مرزوق، في تصريحات نقلتها 
مواقع محسوبة على حركة »حماس«، عن 
أمله بإنجاز اتفاق في امللف األمني؛ »ألن 
قضية إنهاء االنقسام هي قضية وطنية، 
ويجب أن تتحلى كل الجهات والفصائل 
إنهاء هذه  الوطنية من أجل  باملسؤولية 

الحالة وعودة األمور إلى أفضل حالة«.
وك����ان����ت ح���رك���ت���ا »ف����ت����ح« و»ح�����م�����اس« ق��د 
أعلنتا أن��ه��م��ا ت��واف��ق��ت��ا ف��ي اج��ت��م��اع عقد 
املاضي  أيلول  بينهما في دمشق في 24 
ع���ل���ى ث������الث م�����ن ق���ض���اي���ا ال�����خ�����الف. ول���م 
تتمكن الحركتان من التوصل إلى اتفاق 
والعاشر  ال��ت��اس��ع  ف��ي  اجتماعهما  خ��الل 
م���ن ال��ش��ه��ر امل���اض���ي ب��ش��أن امل��ل��ف األم��ن��ي 
واتفقتا على أن تستأنفا حوارهما حوله 
بعد عطلة عيد األض��ح��ى، األم���ر ال���ذي لم 
ي��ح��دث ح��ت��ى اآلن. وت���ب���ادل���ت ال��ح��رك��ت��ان 
عقب ذل��ك االتهامات في ش��أن املسؤولية 
عن اإلخفاق الجديد في مساعي تحقيق 

املصالحة.

حكومة املالكي تحتفل بضرب قيادة »القاعدة« 
ال��ذي  الكبير  االن��ت��ح��اري  التفجير  غ���داة 
ضرب مدينة الرمادي العراقية، سارعت 
ح��ك��وم��ة ن����وري امل��ال��ك��ي إل���ى استنهاض 
ق���واه���ا ل��ل��ظ��ه��ور ب��م��ظ��ه��ر امل��س��ي��ط��ر على 
الوضع امليداني، معلنًة عن إلقاء القبض 
األول  الصفني  »يمثلون  قياديًا   34 على 
وال��ث��ان��ي ل��والي��ة ش��م��ال ال��ع��راق ف��ي دول��ة 
العراق اإلسالمية«، على حد تعبير وزير 
الداخلية جواد البوالني، وذلك بالتزامن 
م����ع زي��������ارة أم���ي���رك���ي���ة ع���س���ك���ري���ة رف��ي��ع��ة 

املستوى لبغداد. 
وق�����ال ال���ب���والن���ي، ف���ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي، 
 »األج���ه���زة األم��ن��ي��ة ت��م��ّك��ن��ت م��ن إل��ق��اء 

ّ
إن

القبض على 34 قياديًا من الصفني األول 
وال���ث���ان���ي ف���ي م���ا ي��س��م��ى »دول������ة ال���ع���راق 
اإلس����الم����ي����ة« ال���ت���اب���ع ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة 
اإلرهابي«. وكشف أن »املعتقلني ينتمون 
مل��ا ي��س��م��ى »والي����ة ش��م��ال ال���ع���راق« التي 
الدين  وص��الح  نينوى  محافظات  تضم 

وكركوك«. 
وأوض����ح ال��ب��والن��ي أن »ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة 
مختلفة  قضائية  أحكام  إص��دار  شهدت 

منهم   835 ح��ك��م  م��ط��ل��وب   14500 ب��ح��ق 
باإلعدام«، مشيرًا إلى أن هؤالء استهدفوا 
األحزاب واألقليات الدينية، ونّفذوا 100 
عملية بحسب التحقيقات األولية معهم، 
ب�����دأت ب���اس���ت���ه���داف األم����اك����ن ال��ع��س��ك��ري��ة 
ب���ق���ذائ���ف ال�����ه�����اون، وامل���دن���ي���ني واغ���ت���ي���ال 
شخصيات أمنية وأعضاء في املجالس 

البلدية وتفجير بواسطة العبوات. 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  أن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ورأى 
بسبب  طًا  تخبُّ حاليًا  تعاني  اإلره��اب��ي��ة 
قتل أغلب قادتها أو إلقاء القبض عليهم، 
الف��ت��ًا إل���ى أن���ه س��ُت��ع��رض ق��ري��ب��ًا عصابة 
مجرمني  تجنيد  عمليات  تتوّلى  كانت 

واستقدامهم من عدة دول عربية. 
وق�����ّدم ال��ب��والن��ي ن��ظ��رة م��ت��ف��ائ��ل��ة عندما 
»ُأف��رغ��ت  اإلره��اب��ي��ة  التنظيمات  إن  ق���ال 
م���ن ق��ي��ادات��ه��ا امل��ه��م��ة، وم����ن ي��ع��م��ل اآلن 
ه��م خ��الي��ا ص��غ��ي��رة ت��ح��اول أن تستثير 
األوض��اع، وهناك تخّبط لديها، بعكس 
م����ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه م����ن ق�������درات ق���ب���ل أرب����ع 

سنوات«. 
في ه��ذا الوقت، بحث ن��وري املالكي، في 

بغداد، مع رئيس هيئة األركان املشتركة 
األم����ي����رك����ي����ة األدم�������ي�������رال م���اي���ك���ل م���ول���ن، 
العالقات الثنائية في مختلف املجاالت، 
»اإلط��ار االستراتيجي«  اتفاقية  وتفعيل 
)ات��ف��اق��ي��ة ص���وف���ا( امل��ب��رم��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 
نهاية عام 2008. وأوضح بيان صحافي 
صادر عن مكتب املالكي أنه دعا واشنطن 
إل������ى ت���ق���دي���م ال�����دع�����م ل����ل����ق����وات امل��س��ل��ح��ة 
في مجاالت  العراقية  األمنية  واألج��ه��زة 
ال��خ��ب��رات  وت��ط��وي��ر  والتسليح  ال��ت��دري��ب 
ال���ع���راق���ي���ة ف���ي ه����ذا امل����ج����ال، وذل�����ك غ���داة 
رف���ض ب��غ��داد ط��ل��ب امل��س��اع��دة األميركية 
املقررة  العربية  القمة  في تنظيم مؤتمر 

في بغداد. 
كما نقل البيان عن مولن إشادته بالتطور 
ال��ح��اص��ل ف���ي ص��ف��وف ال���ق���وات املسلحة 
واألجهزة األمنية العراقية، مطمئنًا إلى 
دع��م ب���الده ل��ل��ع��راق ف��ي جميع امل��ج��االت، 
وال سيما في التدريب والتسليح. وكان 
مولن ق��د وص��ل ب��غ��داد صباح أم��س، في 

زيارة لم يعلن عنها مسبقًا. 
)يو بي آي(

بعد فترة من الجمود، عاد الحديث عن إنهاء االنقسام 
الفلسطيني متوازيًا مع اإلخفاق على مسار التسوية السلمية، األمر 

الذي قد يعطي للقاء »فتح« و»حماس« املرتقب بعدًا جّديًا

قال محافظ سلطة النقد 
الفلسطينية، جهاد الوزير، أمس، إن 
النمو القوي لالقتصاد الفلسطيني 
لن يكون بوسعه االستمرار إذا لم 
تمض عملية السالم مع إسرائيل 

قدمًا. 
وحذر الوزير، الذي كان يتحدث 

للمرة األولى في مؤتمر لألعمال في 
إسرائيل، من عنف محتمل إذا لم 
يجِر التوصل إلى السالم. وقال إن 

االنتفاضة الفلسطينية الثانية )في 
عام 2000( اندلعت فيما كان الناتج 
املحلي اإلجمالي ينمو بأسرع وتيرة 
له منذ بدأت عملية أوسلو للسالم. 

)رويترز( 

ما قل
ودل

مهدي السّيد 

ي��ت��واص��ل ال��س��ج��ال ب��ني أع��ض��اء ال��ح��ك��وم��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ي كيفية 
التعاطي مع املطلب التركي من إسرائيل بضرورة االعتذار وتقديم 
التعويضات لعائالت القتلى األتراك الذين قضوا على منت سفينة 
نهائي  ق��رار  إل��ى  اإلسرائيلية  الحكومة  تتوصل  لم  مرمرة. وفيما 
من املطلب التركي، يتوقع أن يشهد املوقف اإلسرائيلي مزيدًا من 

اإلرباك خالل مناقشة الكنيست اإلسرائيلي للموضوع. 
وق����ررت رئ��اس��ة الكنيست إح��ال��ة م��وض��وع االع���ت���ذار ل��ت��رك��ي��ا على 
الهيئة العامة للمجلس التي ستجتمع غدًا، والتي ستبحث أيضًا 

في مسألة دفع تعويض لعائالت القتلى واملصابني األتراك. 
وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن نائب رئيس الكنيست داني 
الكنيست  اقترح خ��الل اجتماع رئاسة  الليكود،  دان���ون، من ح��زب 
أم���س إج����راء ال��ب��ح��ث ف��ي املطلبني ال��ت��رك��ي��ني إلع����ادة ال��ع��الق��ات بني 
الدولتني إلى سابق عهدها. وعبر دان��ون عن معارضته الشديدة 
ت��دف��ع دول���ة إسرائيل  أن  إن��ه »ال يعقل  ق��ائ��اًل  ال��ت��رك��ي��ني،  للمطلبني 
تعويضات إلرهابيني اعتدوا على مقاتلي الكوماندوس البحري«، 
وإن »تعويضًا كهذا يمّثل استسالمًا لإلرهاب ويحفز على تنفيذ 
أن  من  متأكد  »إنني  دان���ون:  وأض��اف  عدائية مستقباًل«.  هجمات 

كرة االعتذار لتركيا إلى الكنيست 

إسرائيل

تنتقل كرة النار التركية من مقر الحكومة اإلسرائيلية إلى مقر الكنيست، حيث قررت رئاسته مناقشة الشروط 
التركية الستئناف العالقات مع إسرائيل، في ظل ميل شديد إلى رفضها 

ال��ذي سأطرحه  الكنيست  أعمال  اق��ت��راح ج��دول  الحكومة على  رّد 
سيكون أن إسرائيل ال تعتزم التعويض على هؤالء اإلرهابيني«. 

وقال رئيس االئتالف الحكومي في الكنيست، زئيف ألكني، خالل 
اجتماع رئاسة الكنيست، إن الحكومة اإلسرائيلية لم تقرر حتى 
األس��ط��ول ودف��ع  لتركيا على مهاجمة  االع��ت��ذار  ف��ي مسألتي  اآلن 

تعويضات للجرحى وعائالت القتلى. 
رغ��م ذل���ك، ف��إن��ه بعد أن ي��ط��رح دان���ون اق��ت��راح��ه على ج���دول أعمال 
اس��ت��ع��راض موقفها  إل���ى  ال��ح��ك��وم��ة ستضطر  ف���إن  غ���دًا،  الكنيست 
أمام الكنيست، مع اإلشارة إلى أنه لم يصدر حتى اآلن تعليق من 

الحكومة إزاء النقاش املتوقع. 
تجدر اإلش��ارة إلى أن هناك خطًا يقوده وزير الخارجية أفيغدور 
ل��ي��ب��رم��ان وي��ق��ض��ي ب���أن االع���ت���ذار ل���أت���راك ل��ي��س ف��ق��ط اس��ت��س��الم��ًا 

لإلرهاب، بل أيضًا لن يؤدي إلى تحسني العالقات. 
أج��ل املصالح االستراتيجية  م��ن  أن��ه  م��ن يدعي  املقابل، هناك  ف��ي 
عن  العبرية  ال��دول��ة  تتنازل  أن  األفضل  من  املنطقة،  في  إلسرائيل 
كبريائها وتعتذر. ويرى مراقبون أنه في ضوء االتصاالت األخيرة 
بني إسرائيل وتركيا، يبدو أن وجهة إسرائيل نحو االعتذار. وإذا 
ما حصل هذا بالفعل، فإن بؤرة االهتمام ستنتقل من مسألة »هل 

ستعتذر إسرائيل؟«، إلى مسألة »كيف ستعتذر؟ وعلى ماذا؟«. 

ليبرمان يقود خطًا 
يرى أن االعتذار لألتراك 
لن يؤدي إلى تحسين 

العالقات

فلسطين

املعلم وسلطانوف يبحثان
فلسطني ولبنان والعراق

بحث وزير الخارجية السوري 
وليد املعلم )الصورة( مع نائب 

وزير الخارجية الروسي ألكسندر 
سلطانوف تطورات األوضاع 
في فلسطني ولبنان والعراق.
ونقلت وكالة االنباء السورية 

)سانا( أن الجانبني شددا »على 
ضرورة تحقيق املصالحة 

الفلسطينية وتكثيف الجهود 
املشتركة للمجتمع الدولي لحمل 
إسرائيل على وقف االستيطان 

ورفع حصارها الجائر عن قطاع 
غزة وإلزامها بالوفاء بمتطلبات 
تحقيق السالم العادل والشامل 

في املنطقة من خالل تنفيذ 
قرارات الشرعية الدولية وفي 

مقدمتها القراران 242 و338«، 
كما أكد الجانبان على أهمية 
املحافظة على استقرار لبنان 

والتوافق بني أبنائه ووحدة 
وسالمة أراضي العراق.

)يو بي آي(

غزة: 137 صنف دواء
على وشك النفاد

حذرت وزارة الصحة في 
الحكومة الفلسطينية املقالة، 

أمس، من نفاد 137 صنفًا من 
األدوية األساسية و150 نوعًا 

من املهمات الطبية من مخازنها 
في قطاع غزة. وقال املدير العام 

للصيدلة في الوزارة، منير 
البرش، إن أهم هذه األصناف هي 
تلك الخاصة بمرضى السرطان 
ومحاليل الكلى وقسم الحضانة.
)يو بي آي(

إصابة متسلل جورجي
إلى إسرائيل

أعلنت مصادر أمنية، أمس، 
أن الشرطة املصرية أصابت 

مواطنًا من جورجيا بجروح لدى 
محاولته التسلل إلى إسرائيل 

من الحدود الشرقية للبالد. وقال 
مسؤول أمني، رفض ذكر اسمه، 
إن أجهزة األمن اضطرت إلطالق 

النار على املتسلل لعدم إذعانه 
ألمر التوقف.

)يو بي آي(

تعزيز العالقة العسكرية
الصينية ــ اإلسرائيلّية

تعهدت الصني، أمس، بالعمل 
على تعزيز العالقات العسكرية 
مع إسرائيل. ونقلت وكالة أنباء 

الصني الجديدة »شينخوا« 
عن وزير الدفاع الصيني ليانغ 
غوانغلي قوله، بعد لقاء جمعه 
إلى قائد البحرية اإلسرائيلية 

األدميرال أليعزر ماروم، إنه 
 على الدولتني أن تطورا 

نّ
يتعني

العالقات في ما بينهما وتعززا 
الروابط العسكرية. 

)يو بي آي(

عربيات
دوليات


