
تتجه حركة حماس في وثيقتها املعدلة التي تكشف 
عنها غدا االثنني في الدوحة نحو االعتدال الذي ميكن ان 
ميهد، بحسب مسؤولني ومحللني، لقبولها دوليا ال سيما 
بند اعترافها بحدود عام1967 وتوصيف الصراع مع 

اسرائيل بانه سياسي ال ديني.
الوثيقة وهي من 41 بندا حصلت عليها فرانس برس 
وكانت موضع نقاشات استمرت نحو أربع سنوات قبل ان 
حتظى مبوافقة كل مؤسسات احلركة، وهي تعبر، بحسب 

قيادي في حماس، عن “حماس اجلديدة«.
وش��دد ال��ق��ي��ادي ال��ذي طلب ع��دم ذك��ر اسمه على ان 
“املسالة الرئيسية ف��ي الوثيقة ه��ي ان حماس تقبل 
رسميا بدولة على االراض��ي التي احتلت عام 67 )قطاع 
غزة والضفة الغربية والقدس( لكنها ال تعترف بالكيان 

الصهيوني«.
وي��دع��و ميثاق حماس ال��ذي ص��در س��را بعد ع��ام من 
تأسيس احلركة في ع��ام 1987 لتدمير دول��ة اسرائيل 

واقامة دولة على كافة تراب فلسطني التاريخية.
وتقول الوثيقة ان “اقامة دول��ة فلسطينية مستقلة 
كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من 
حزيران/يونيو 1967 مع عودة الالجئني والنازحني الى 
منازلهم التي اخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية 
مشتركة«. وكان مؤسس حماس الشيخ احمد ياسني الذي 
اغتالته اسرائيل عام 2004 اشار مرارا الى ان حركته ال 
متانع بدولة في حدود عام 67، لكن هذه املرة االولى التي 

تنص عليها وثيقة ملزمة لكافة مكونات حماس مبا فيها 
اجلناح العسكري. 

وقال قيادي في حماس لفرانس برس ان اقرار حماس 
بصيغة هذه الدولة “ال يعني التنازل عن اي من احلقوق 
الفلسطينية، وهذا ما ورد نصا في الوثيقة”، داعيا املجتمع 
الدولي ل”التقاط الوثيقة التاريخية التي تفتح الباب 
حلوار علني مع حماس كأهم وأكبر قوة سياسية منظمة 
ولديها امل��رون��ة والوسطية في حني يتجه العالم نحو 

التطرف«.
وتقيم بعض دول العالم منها روسيا وتركيا والنروج 

وقطر عالقات مع حماس.
ووص��ف أحمد يوسف القيادي احملسوب على التيار 
املعتدل في حماس الوثيقة بانها “حتول حقيقي باجتاه 
الوسطية واالعتدال ونهج الصواب لتكون حماس مبنأى 
من االت��ه��ام مب��ع��اداة السامية والعنصرية” ويتابع “ 
الوثيقة تتيح التعامل مع اليهود الذين يعيشون خارج 

فلسطني وال عالقة لهم باالحتالل«.
تفرق الوثيقة بني اليهود “كأهل كتاب واليهودية 
كديانة من ناحية وبني االحتالل واملشروع الصهيوني 
من جهة اخرى وترى أن الصراع مع املشروع الصهيوني 
ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم” مضيفة “ستواجه 
حماس كل من يحاول ان يعتدي على الشعب الفلسطيني او 
يغتصب حقوقه او يحتل أرضه بصرف النظر عن دينه او 

قوميته او هويته«.

وبني محمود الزهار عضو املكتب السياسي حلماس 
ان الوثيقة “عبارة عن االليات للمرحلة القادمة وال تغيير 

على املبادئ«.
ويقول احمللل حمزة ابو شنب ان حماس “تريد إعادة 
صياغة بعض املفاهيم التي وردت ف��ي ميثاقها وك��ان 
املجتمع الدولي يحاسبها عليها، هذا توازن بني التكتيك 

واالستراتيجي«.
وتؤكد الوثيقة ان��ه “ال ميكن الي س��الم في فلسطني 
ان يقوم على أس��اس ظلم الشعب الفلسطيني..وان أي 
تسويات تقوم على ه��ذا االس��اس لن ت��ؤدي ال��ى السالم 

وستظل املقاومة واجلهاد لتحرير فلسطني حقا مشروعا«.
وتعتبر الوثيقة ان الصراع مع اسرائيل قائم على أسس 
سياسية وليست دينية. في الشأن الداخلي تدعو الوثيقة 
لشراكة سياسية مع منظمة التحرير على أساس املواطنة 

وليس على أساس الدين.
ويؤكد يوسف ان جتربة حماس ب���ادارة غ��زة لعشر 
سنوات “علمتنا عدم التفرد باحلكم كما فعلت فتح، على 
اجلميع املشاركة في حتمل املسؤولية«.  وأوض��ح ان 
“حق الشعب في ممارسة كافة أشكال املقاومة وليس فقط 
النضال العسكري ضد االحتالل يفتح الطريق لشراكة مع 
الكل الفلسطيني«. وعلى العكس يرى محللون ان الوثيقة 

قد تباعد بني فتح وحماس.
ويقول احمللل السياسي في قطاع غزة مخيمر أبوسعدة، 
ان “السلطة تنظر بخوف من االعتدال الذي تبديه حماس 

ومتوجسة م��ن ه��ذه اخل��ط��وات جت��اه املجتمع الدولي” 
متوقعا مستقبال “أكثر سوداوية” في العالقات بينهما. 

واتخذت حكومة التوافق العديد من االج���راءات مثل 
اقتطاع نحو %30 من رواتب موظفي السلطة في القطاع 
وعدم دفع ثمن كهرباء القطاع السرائيل ، ترى حماس انها 

تستهدفها. 
وتوقع ابو شنب من جهته ان تكون العالقة بني فتح 
وحماس مقبلة على “مزيد من التوتر الن فتح تخشى من 

ان حماس تسعى الن تكون بديال لها«.
ول��م تشر الوثيقة ال��ى جماعة االخ���وان املسلمني ما 
سيفتح بحسب ابو سعدة الباب ام��ام “عالقة أفضل مع 

مصر والعرب واملجتمع الدولي«.
تنص الوثيقة على ان “حماس ه��ي ح��رك��ة حترر 
ومقاومة وطنية فلسطينية اسالمية هدفها حترير فلسطني 

ومواجهة امل��ش��روع الصهيوني مرجعيتها االس��الم في 
منطلقاتها واهدافها السامية«.

ويقول مسؤول في حماس ان قيادة احلركة أجرت 
العديد من االتصاالت واللقاءات “االستكشافية” مع جهات 

عربية ودولية بشأن الوثيقة.
ويشير املصدر ذاته الى ان املكتب السياسي اجلديد 
حلماس واملرجح أن يعلن في  مايو برئاسة اسماعيل هنية 
ستكون أولى مهامه اجراء لقاءات واتصاالت مع االحزاب 
والقادة العرب واملجتمع ال��دول الطالعهم على الوثيقة. 
وتوقع ابو سعدة صعوبة تقبل املجتمع الدولي حلماس او 
شطبها عن قوائم االرهاب “ما لم تعلن حماس قبولها علنا 
بحل الدولتني واالعتراف باسرائيل علنا«. حتى مع ذلك 
يرى ان الوثيقة ستشجع بعض الدول العربية واالوروبية 

وغيرها على “اقامة عالقات علنية مع حماس«.

زغاريد وصفافير وفرحة وتلويح 
بأعالم حتمل أل��وان الفاتيكان البيضاء 
وال��ص��ف��راء: ح��ض��ر االف الكاثوليك 
املصريني السبت قداسا ترأسه البابا 
فرنسيس ال��ذي ج��اء »ليمسح احل��زن« 

بعد االعتداءات االخيرة ضد االقباط.
وف��ي��م��ا ك��ث��ف��ت ال��س��ل��ط��ات األم��ن��ي��ة 
إجراءاتها األمنية حول استاد “الدفاع 
اجلوي” التابع للجيش ف��ي ضاحية 
التجمع اخلامس بشرق القاهرة حيث 
نظم ال��ق��داس، دخ��ل احلبر االع��ظ��م في 

عربة غولف مكشوفة.
ورف��ع البابا ذراع��ه محييا احلضور 
فيما كان يجوب املمشى حول االستاد 
محاطا بعدد من احل��راس الشخصيني 

ارتدوا نظارات شمسية سوداء.
ورد احلضور ملوحني بحماس باعالم 
مصرية صغيرة بينما كانت اجلوقة 
الكنسية تنشد ترانيم ترحيبا برأس 

الكنيسة الكاثوليكية.
وانحنى البابا مبتسما لتحيه عدد 
من األطفال يرتدون مالبس فرعونية 

بأغطية رأس ذهبية.
وق��ال ماجد فرنسيس وه��و مهندس 
قبطي كاثوليكي في الثالثة والثالثني 
من عمره، بانفعال “انه لقاء تاريخي قد 

ال يتكرر«.
وأضاف “اليوم تأتي الفرحة لتمسح 
حزن االسابيع االخيرة” في إشارة الى 
االعتداءين ضد كنيستني قبطيتني اللذين 
اوقعا 45 قتيال في التاسع م��ن  ابريل 

اجلاري.
وف��ي االس��ت��اد ال���ذي يتسع لثالثني 
ال��ف ش��خ��ص، ك��ان��ت امل��درج��ات نصف 
ممتلئة. وجلس رجال يرتدون اجلالبيب 
التقليدية لصعيد مصر الى جوار سيدات 

يرتدين مالبس وقبعات أنيقة. 
وك��ان كل احلضور يرتدون قبعات 
بيضاء علها صورة البابا أمام األهرامات 
وكتب عليها شعار زيارته “بابا السالم 

في مصر السالم«. 
وط��غ��ت ال��س��ع��ادة وال��ب��ه��ج��ة على 
احلضور فيما كانت األج��راس الكنسية 
تدق والترانيم تصدح بصوت عاٍل في 

أرجاء االستاد.
وق��ال��ت م��ن��ال ج���ورج ال��ت��ي ج��اءت 

حل��ض��ور ال���ق���داس م��ع اب���ن شقيقتها 
“مبجيئه الى مصر، مسح البابا احلزن 

وحلت محله الفرحة«.
وشيدت منصة عالية في مكان بارز 
ف��ي االس��ت��اد أم���ام احل��ض��ور واحيطت 
بستائر بيضاء كبيرة واقيم فيها مذبح 

للصالة والتناول. 
واق��ت��رب البابا م��ن امل��ذب��ح وانحنى 
وقبله قبل أن يلقي عظته واقفا حتت 

متثال كبير للمسيح املصلوب.
وكما فعل في كلمته في مؤمتر السالم 
اجلمعة بدأ البابا كلمته بقوله “السالم 
عليكم” بالعربية، لتدوي عاصفة من 

التصفيق في االستاد. 
وق���ال البابا ف��ي عظته باإليطالية 
مصحوبا بترجمة ف��وري��ة للعربية 
“اإلميان احلقيقي .. يقودنا الى ان نرى 
في القريب ال عدوا علينا ان نهزمه بل اخا 

علينا ان نحبه ونخدمه ونساعده«.
وأضاف أن “اإلميان احلقيقي هو ذاك 
الذي يحملنا على حماية حقوق االخرين 
بنفس القوة واحلماس اللذين ندافع بهما 

عن حقوقنا«.

نحن نحبه جدا
وم��ن ضمن احل��ض��ور، جلس نبيل 
شكري يتابع كلمات البابا في كتيب 

صغير بالعربية.
وقال وهو ميسك بعلم أبيض وأصفر 
للفاتيكان “إنه أمر مهم للغاية أنه هنا. 
نحن ال نخشى ال��ذه��اب للكنائس في 
مصر«. وأعربت جنوى كمال، مدرسة 
الرياضيات في مدرسة كاثوليكية في 

القاهرة، عن سعادتها حلضور القداس.
وق��ال��ت ك��م��ال “نحن ن��ح��ب��ه ج��دا. 
نشعر بأنه يحب السالم”. وتابعت 
“مررنا بلحظات صعبة لكننا تغلبنا 
عليها. اإلره��اب لن ينتصر. السالم هو 

املنتصر«.
وب����ارك ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س عريسا 

وعروسا في فستان الزفاف البيضاء.
وف��ي الصباح الباكر، توافد حشود 
م��ن املصلني الكاثوليك م��ن احلافالت 
والسيارات وكلهم رغبة في رؤية احلبر 

األعظم اإلرجنتيني بنفسه ألول مرة. 

وق��ال إري��ك كزمان فيما ك��ان ينتظر 
خارج االستاد إنها “رسالة سالم عظيمة 
بيننا جميعا كل املسيحني واملسلمني” 

من أجل “الوحدة والسالم في مصر«.
وفي ذات الوقت كانت راهبات مسنات 
بزيهن ال��رم��ادي او البني واالب��ي��ض 
يتجهن بهدوء الى مداخل أخرى لالستاد، 
وكذلك شبان وفتيات يرتدون اجلينز 

ورج��ال ي��رت��دون ب��زات أنيقة وعجائز 
يستندن الى عصي.

 ووق��ف شبان وفتيات من الكشافة 
الكاثوليكية يرتدون قمصانا بنية فاحتة 
مغطاة بالشارات يوزعون ووزع شبان 
الكشافة بالونات بيضاء وصفراء على 

احلضور.
وفتشت الشرطة املدعومة بعناصر 

من احلرس اجلمهوري واملنتشرة بكثافة 
حول املكان، السيارات واحلافالت خارج 
االس��ت��اد. فيما كانت ط��ائ��رة مروحية 

حتوم فوقه. 
وزي��ارة البابا فرنسيس البالغ من 
العمر ثمانني ع��ام��ا ال��ى مصر هدفها 
دعم األقلية املسيحية بعد سلسلة من 

التفجيرات الدامية ضد كنائسهم. 

ولم يلغ الفاتيكان الزيارة املدرجة 
منذ فترة رغم تفجيري التاسع من  ابريل 
اللذين سبقهما هجوم آخر ضد الكنيسة 
البطرسية ادى الى مقتل 29 شخصا في 

11  ديسمبر الفائت.
وتبنى تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية 
الهجمات ال��ث��الث��ة م��ت��وع��دا مب��زي��د من 
الهجمات ضد مسيحيي البالد.  وتضم 

مصر أكبر طائفة مسيحية في الشرق 
األوس����ط. ومي��ث��ل األق��ب��اط املصريون 
وأغلبيتهم من االرثوذكس، قرابة 10% 
من سكان مصر البالغ عددهم 92 مليونا. 
وت��وج��د ف��ي م��ص��ر أق��ل��ي��ة كاثوليكية 
صغيرة يبلغ ع��دد أف��راده��ا 270 ألفا، 
أي %0،3 من الشعب املصري، ويعود 

وجودها في مصر إلى القرن اخلامس.
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إجراءات أمنية مشددة حول البابا فرنسيس خالل زيارته ملصر

بعد االعتداءات األخيرة التي استهدفت الكنائس

البابا فرانسيس يقيم قداسا في القاهرة.. و»ميسح احلزن« عن األقباط

أربعة قتلى في هجوم بسيارة مفخخة ببغداد
قتل أربعة أشخاص على األقل وأصيب ستة آخ��رون بجروح 
اجلمعة في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على مركز لشرطة 

املرور في وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.
ووق��ع التفجير في حي الكرادة، ال��ذي استهدف بشكل متكرر 

خالل األعوام املاضية.
وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن في بيان 

إن “احلصيلة 4 شهداء من منتسبي املرور بينهم ضابط برتبة مقدم  
واالعتداء اإلرهابي كان بواسطة عجلة مفخخة يقودها انتحاري«.

وأف���ادت مصادر طبية وف��ي الشرطة أن ستة أشخاص على 
األقل أصيبوا بجروح في التفجير الضخم الذي أشعل سماء احلي 
املزدحم عادة، إال أنه استهدف شارعا هادئا نسبيا قبيل الساعة 

23،00 )20،00 ت غ(.

ووقع التفجير األكثر دموية في الكرادة في  يوليو 2016، عندما 
استهدفت شاحنة مفخخة مجمعني جتاريني، ما أسفر عن مقتل أكثر 
من 320 شخصا. ويتبنى تنظيم الدولة اإلسالمية غالبية الهجمات 
االنتحارية. ويقاتل التنظيم حاليا للدفاع عن آخر أكبر معاقله 
في مدينة املوصل بشمال العراق، حيث تشن القوات العراقية منذ 

أكتوبر املاضي عملية عسكرية ضخمة.

تظاهرات في شوارع غزة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس

في خطوة قد جتعلها مقبولة دوليا

 1967 »حماس« ستكشف وثيقة تعترف بحدود 

وسط اتهامات بالكذب وسوء اإلدارة

مناظرة رئاسية تشهد نقاشا حادا بني 
املرشحني روحاني وقاليباف

متيزت اول مناظرة تلفزيونية 
م��ب��اش��رة ب���ني امل��رش��ح��ني الستة 
لالنتخابات الرئاسية في ايران في 
19 مايو، اجلمعة بنقاش حاد بني 
الرئيس املعتدل املنتهية واليته 
حسن روحاني ورئيس بلدية طهران 

احملافظ محمد باقر قاليباف.
وتعددت االتهامات ب “الكذب” 
و”سوء االدارة” ب��ني روح��ان��ي 
ونائبه االول اسحق جهانغيري 
وهو ايضا مرشح من جهة،وقاليباف 

من جهة اخرى.
وقال قاليباف مخاطبا روحاني 
“ان مشكلتنا الكبرى   هي العمل لقد 

وعدمت باحداث اربعة ماليني فرصة 
عمل«.

ورد حسن روحاني “لم يسبق 
ابدا ان وعدت بتوفير اربعة ماليني 

فرصة عمل. هذه كذبة«.
وه��ي��م��ن��ت ق��ض��اي��ا ال��ب��ط��ال��ة 
ال��ت��ي ت��ف��وق نسبتها 12،4 باملئة 
وال��س��ك��ن االج��ت��م��اع��ي وم��س��اع��دة 
الفئات املهمشة، على هذه املناظرة 
التلفزيونية االولى من ثالث مقررة 

بني املرشحني الستة.
وبقي املرشحون الثالثة االخرون 
وه��م رج��ل الدين احملافظ ابراهيم 
رئ��ي��س��ي واحمل��اف��ظ مصطفى مير 

سليم واالصالحي مصطفى هاشمي 
طبا، في الظل خ��الل ه��ذه املناظرة 

االولى.
وات���ه���م ق��ال��ي��ب��اف روح���ان���ي 
وح��ك��وم��ت��ه ب “سوء االدارة” 
و”تكرار دائم للقول ان احلكومة ال 
متلك االمكانيات” حلل مشاكل البالد 
وخصوصا البطالة ونقص السكن 

االجتماعي.
كما اتهم نائب الرئيس بانه في 
واق��ع االم��ر مرشحا لدعم روحاني 
ملساعدته في املناظرات التلفزيونية. 
وب��ح��س��ب م��س��ؤول��ني اص��الح��ي��ني 
سينسحب جهانغيري من السباق 

بعد املناظرات لتقدمي الدعم للرئيس 
روحاني. في املقابل اتهم جهانغيري 
قاليباف ب���ادارة “طهران بعقلية 
عسكري” ف��ي اش���ارة ال��ى ماضي 
رئيس البلدية ال��ذي كان في سالح 
اجلو التابع للحرس الثوري وقائدا 
للشرطة الوطنية. وك��ان روحاني 
ات��ه��م ق��ال��ي��ب��اف ف��ي االن��ت��خ��اب��ات 
الرئاسية ل��ع��ام 2013 ب��ان لديه 

“عقلية عسكرية«.
واتهم قاليباف احلكومة بانها 
حكومة “ال 4 باملئة االكثر ثراء في 
املجتمع” معتبرا انه يتعني تعبئة 
موارد البالد ملساعدة الفئات الفقيرة.

البنتاغون يرجح مقتل زعيم 
»داعش« في أفغانستان

أعلن البنتاغون أمس األول أن زعيم تنظيم 
ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة ف��ي أفغانستان رمب��ا قتل 
األسبوع احلالي خالل عملية في شرق البالد، 
والتي قتل خاللها جنديان أميركيان في ظروف 

ال تزال قيد التحقيق.
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية 
جيف ديفيس إن نحو 50 جنديا أميركيا و40 
عسكريا من القوات اخلاصة األفغانية نقلوا جوا 
مساء األربعاء قرب مقر رئيسي لتنظيم الدولة 
اإلسالمية في والية نانغارهار )شرق( يستخدم 
من قبل عبد احلسيب، الذي يعتبره البنتاغون 

زعيم التنظيم اجلهادي في أفغانستان.
وذكر بيان للقوات األميركية في أفغانستان 
“بعد دق��ائ��ق م��ن ال��ه��ب��وط تعرضت قواتنا 
املشتركة الطالق نار كثيف من اجتاهات مختلفة 
ومن مواقع قتالية مجهزة بشكل جيد«. واضاف 

البيان “ورغم ه��ذا متكنت قواتنا بنجاح من 
االطباق على العدو وقتلت عدة قياديني رفيعي 
املستوى من مجموعة خراسان وحوالى 35 

مقاتال«. 
وي��ق��ع املجمع ق��رب منطقة األن��ف��اق حيث 
أل��ق��ت ال��ق��وات االميركية ف��ي 13  أب��ري��ل “أم 
القنابل”،  وه���ي اق���وى قنبلة غ��ي��ر ن��ووي��ة 

استخدمتها القوات األميركية في املعارك. 
ويعتقد مسؤولون في البنتاغون أن عبد 
احلسيب قتل خالل تلك العملية، لكن ال تأكيد 
حتى ال��س��اع��ة، وف��ق دي��ف��ي��س. وأش���ار بيان 
للقيادة األميركية في أفغانستان أنه “في حال 
تأكد، فإن مقتل األمير )عبد احلسيب( وأتباعه 
سيؤثر بشكل كبير على عمليات )تنظيم الدولة 
اإلسالمية( في أفغانستان وسيساعدنا على 

حتقيق هدفنا بتدميره في العام 2017«.
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مارين لوبن 
ستختار نيكوال انيان 

رئيسا للوزراء 
في حال انتخابها

اعلنت مارين لوبن مرشحة اجلبهة 
الوطنية لالنتخابات الرئاسية أمس 
السبت انها ستعني في حال انتخابها 
نيكوال دوبون-انيان رئيسا للوزراء، 
وذل��ك خ��الل مؤمتر صحافي مشترك 
مع رئيس حزب “انهضي يا فرنسا” 
املتمسك بالسيادة الوطنية الذي انضم 
الى صفوفها. ومشيدة بدوبون-انيان 
“الوطني املخلص” لدعمه الذي اعلنه 
مساء اجلمعة، مؤكدا انه “يفتخر بهذا 
التحالف للدفاع ي��دا بيد عن مشروع 
مشترك” متهيدا ل��ل��دورة الثانية من 
االقتراع، قالت لوبن “في حال انتخابي 
رئ��ي��س��ة ل��ف��رن��س��ا س��اخ��ت��ار نيكوال 

دوبون-انيان رئيسا للوزراء«.


