
عزت حامد

ف���ي ل��ق��اء أج�����راه ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون 
الفلسطيني معه كشف عضو اللجنة 
املركزية حلركة فتح روح��ي فتوح،  
عما وصفه بفشل محادثات املصاحلة 
الفلسطينية في العاصمة املصرية 

القاهرة.
وك���ان واض��ح��ا اس��ت��خ��دام فتوح 
ملصطلح “فشل” لالشارة إلى مسار 
ه��ذه املباحثات السياسية ، وهو 
مصطلح دق��ي��ق وي��ص��در م��ن قيادة 
فلسطينية عليا شاركت في مسار 

املفاوضات منذ انطالقها. 
وع��ل��ل ال��ق��ي��ادي الفلسطيني في 
هذا احل��وار أسباب هذا الفشل قائال 
إن االتفاق مع حركة حماس، ينص 
ع��ل��ى إج����راء ان��ت��خ��اب��ات متتالية، 
تبدأ بالبرملان، وخ��الل ستة أشهر 
ي��ت��م إج�����راء ان��ت��خ��اب��ات رئ��اس��ي��ة 
ومجلس وطني” مضيفا إن حركة 
حماس تراجعت قبل ال��ذه��اب إلى 
القاهرة، وطالبت بالتزامن بإجراء 

االنتخابات”.
وقال فتوح: “وصلنا إلى القاهرة 
في 15 الشهر اجلاري، لألسف فشلنا 
في التوصل إلى شيء في اليوم الذي 
تاله، وأيًضا في 17 من نفس الشهر 
التقينا مرة أخرة إال أننا لم ننجح في 
التوصل التفاق”. وأضاف: “يفترض 
أّن توضع تواريخ إلجراء االنتخابات 
التشريعية، والرئاسية، واملجلس 
ال��وط��ن��ي ب���ال���ت���وازي، خ���الل لقاء 
القاهرة، ولكّننا اصطدمنا مبوقف 
حركة حماس، بأنها تريد انتخابات 

متزامنة”.
ال��الف��ت أن ف��ت��ح ق���ال أّن سبب 
تعطيل ملف املصاحلة، ليس من قادة 

حماس في اخل��ارج، ولكن من القادة 
بغزة، ومتنى فتح أن “يتغلبوا على 
ه��ذا اخلالف”، الف��ًت��ا إل��ى أّن موقف 

الفصائل الفلسطينية كانت “تقوم 
بالتفرج، وهم يضغطون علينا، وال 

يضغطون إلجناح املصاحلة”.

بدوره قال عضو املجلس الثوري 
حل��رك��ة ف��ت��ح وم��س��ت��ش��ار رئ��ي��س 
ال���وزراء عبد اإلل��ه ألت��ي��رة: أن وفد 

“حماس” م��ن غ���زة ه��و السبب 
ال��رئ��ي��س��ي ف��ي إف��ش��ال م��ف��اوض��ات 
القاهرة األخ��ي��رة وأض���اف األثيرة 

في تصريحات الذاعة صوت الوطن 
الفلسطينية تابعتها الوسط “ أن 
هناك فشل كبير في جولة املفاوضات 

األخيرة التي عقدت في القاهرة.
وأوض����ح أن���ه ح��ت��ى اللحظة لم 
نستلم أموال املقاصة األتيرة مؤكدا 
أن احلكومة ل��ن تستمر ف��ي متويل 
“االنقالب” في غزة و موظفو السلطة 
في غزة هم مسؤوليتنا أما املؤسسات 
وال��دوائ��ر األخ���رى فهي مسؤولية 

حكومة “االنقالب”.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر إن التليفزيون 
البريطاني قال في تقرير له أن مصادر 
في حركة حماس أعربت عن توجسها 
م��ن فشل م��ح��ادث��ات امل��ص��احل��ة مع 
حركة فتح ، وهو ما قد يضر بالصورة 
العامة للحركة ويظهرها في صورة 

املعطل للمصاحلة الفلسطينية. 
وأشار التقرير أيضا إلى إن الكثير 
من املصادر توقعت ذلك ، وأوضحت 
أيضا أن فشل مباحثات املصاحلة مع 
حركة فتح من املمكن أن يلحق الضرر 
وبصورة كبيرة باحلركة وعالقاتها 

مع مصر.
واملعروف إن القاهرة هي الوسيط 
السياسي ملباحثات املصاحلة بني 
فتح وحماس ، وه��و الوسيط الذي 
استضاف مؤخرا احلركتني للتباحث 
في عدد من األم��ور السياسية املهمة 

التي تتعلق بتحقيق املصاحلة. 
وق���ال م��ص��در رف��ي��ع ف��ي حماس 
في غ��زة إل��ى أن املسؤول عن نتائج 
املفاوضات مع ق��ادة حركة فتح هو 
ع��دد من القيادات التابعة حلماس 
، وعلى رأسها نائب رئيس املكتب 
ال��س��ي��اس��ي حل��رك��ة ح��م��اس صالح 
ال��ع��اروري. واض��اف هذا املصدر أن 
العاروري لم يخدم املصاحلة ، ولكنه 
فقط خدم تعزيز مصلحته الشخصية 

وليس مصلحة احلركة.

قيادات فتح وحماس

عقب إقرار عدد من كبار القادة بفشل مباحثات املصاحلة

استمرار التفاعالت السياسية على الساحة الفلسطينية 

غانتس: إسرائيل مستعدة
لتسوية مع »حماس«

أبلغ وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، 
امل��ب��ع��وث األمم���ي لعملية ال��س��الم نيكوالي 
مالدينوف، ب��أن ب��الده مستعدة للتوصل إلى 
تسوية مع حركة “حماس” وحتسني أوضاع 

سكان قطاع غزة.
وق���ال غانتس ف��ي تغريدة بحسابه على 
تويتر : “التقيت باملبعوث األممي مالدينوف.. 
وشكرته على مساهمته في استئناف التنسيق 

األمني واملدني مع الفلسطينيني”.
وق��ال وزي��ر ال��ش��ؤون املدنية الفلسطيني 
حسني الشيخ، في تغريدة، إن��ه “على ضوء 
االتصاالت الدولية التي قام بها الرئيس محمود 
ع��ب��اس )..( سيتم إع���ادة م��س��ار العالقة مع 

إسرائيل كما كان”.
وكان الرئيس الفلسطيني أعلن في 19 مايو 
املاضي، وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، 
ردا على اعتزامها بدء تنفيذ خطة الضم ألراض 

واسعة من الضفة الغربية واألغوار )شرق(.
وأض���اف غانتس ف��ي تغريدته، أن��ه أبلغ 

املبعوث األممي بأن “إسرائيل مستعدة للتوصل 
إل��ى تسوية وحت��س��ني أوض���اع س��ك��ان غ��زة، 
إذا م��ا وصلنا لتفاهمات على تهدئة طويلة 
املدى وإع��ادة األبناء )أسرى لدى حماس( إلى 

الوطن”.
ولم يصدر تعقيب فوري من “حماس” حول 

ما أفاد به “غانتس”.
ويعاني قطاع غزة، نقصا حادا في األدوية 
واملستلزمات واألج��ه��زة الطبية، إضافة إلى 
أزم��ة كهرباء ح��ادة، وتصاعد ملعدالت الفقر 
والبطالة، جراء احلصار اإلسرائيلي املفروض 
عليه منذ 2006. وحتتفظ “حماس” بأربعة 
إسرائيليني، اثنان منهم جنديان، أُس��را خالل 
احلرب اإلسرائيلية على غزة صيف عام 2014 
)دون اإلف��ص��اح ع��ن مصيرهما أو وضعهما 
الصحي(، في حني دخل االثنان اآلخران غزة في 

ظروف غير واضحة خالل السنوات املاضية.
وت��ط��ال��ب “حماس” ب��اإلف��راج ع��ن أس��رى 

فلسطينيني مقابل اإلسرائيليني األربعة.

أزمة تيجراي اإلثيوبية
على طاولة مجلس األمن

مأساة التجراي

أعلنت جبهة تيغراي اإلثيوبية أنها دمرت 
ل��واء عسكريا مدرعا للجيش اإلثيوبي في 

تخوم ميكلي عاصمة اإلقليم.
تأتي ه��ذه التطورات امليدانية في وقت 
أعلن مجلس األمن الدولي، أنه سيعقد أمس  
الثالثاء، بطلب من ث��الث دول هي تونس 
وجنوب إفريقيا و”سان فنسان وغرينادين” 
أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة 
تيغراي االنفصالية اإلثيوبية، بحسب ما 

أفادت مصادر دبلوماسية.
وقالت املصادر إن املجلس سيلتئم في 
اجتماع مغلق سيعقده عبر الفيديو، من دون 
أن يّتضح في احلال ما إذا كان سيصدر في 

ختامه بيان رئاسي أم ال.
ويأتي االجتماع بعد إعالن رئيس اإلقليم 
االنفصالي أن شعبه “مستعد للموت”، 
وذلك غداة املهلة التي حّددها رئيس الوزراء 
اإلثيوبي أب��ي أحمد ومنح مبوجبها قادة 
املنطقة الواقعة في شمال البالد 72 ساعة 
ل��الس��ت��س��الم. وف��ي آخ��ر ت��ط��ورات ال��ن��زاع 
احملتدم في البالد بني احلكومة االحتادية 

واجلبهة الشعبية لتحرير تيغراي، نفى 
زع��ي��م اجل��ب��ه��ة، االث��ن��ني، تطويق ال��ق��وات 
االحت��ادي��ة ملدينة ميكيلي عاصمة اإلقليم 
على مسافة نحو 50 كيلومترا، مثلما قالت 
احلكومة. وق��ال دبرصيون جبراميكائيل 
لرويترز: “لم يحدث مثل هذا التطويق حتى 
اآلن”. وح��ذر اجليش اإلثيوبي ف��ي وقت 
سابق، املدنيني في عاصمة إقليم تيغراي 
من أنه لن تكون هناك “رحمة إذا لم “ينقذوا 
أنفسهم” قبل ه��ج��وم أخ��ي��ر ل��ط��رد زعماء 
املنطقة املتحدين، وهو تهديد قالت هيومن 
راي��ت��س ووت��ش أم��س األح���د، إن��ه ق��د “يعد 

انتهاكا للقانون الدولي”.
وكان أعضاء مجلس األمن ال�15 تطّرقوا 
ف��ي منتصف نوفمبر اجل���اري إل��ى النزاع 
الدائر في تيغراي، لكن تلك املباحثات لم تكن 
رسمية، إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي 
استضافه األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 

غوتيريش، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وب��ن��اء عليه سيكون االج��ت��م��اع املغلق 
ال���ذي سيعقد ال��ي��وم ال��ث��الث��اء أول جلسة 

رسمية يبحث خاللها مجلس األمن العملية 
العسكرية التي تشّنها أدي��س أب��اب��ا ضد 
اإلقليم االنفصالي منذ مطلع اجلاري والتي 
أسفرت عن فرار أكثر من 40 ألف شخص إلى 

السودان املجاور.
وكان رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد، 
شّن في الرابع من نوفمبر حملة عسكرية 
على منطقة تيغراي بهدف اإلطاحة بسلطات 
اإلقليم التي يّتهمها بالتمرد على احلكومة 

املركزية والسعي إلسقاطها.
وبعد حوالى ثالثة أسابيع من بدء هذه 
العملية، تخطط السلطة الفيدرالية اإلثيوبية 
ل��� “فرض حصار” على ميكيلي عاصمة 
تيغراي ومقّر احلكومة احمللية املنبثقة من 

جبهة حترير شعب تيغراي.
وكان األمني العام لألمم املّتحدة أنطونيو 
غوتيريش دع��ا اجلمعة إل��ى “فتح ممرات 
إنسانية” في إثيوبيا لتوفير املساعدات 
للسكان العالقني في النزاع الدائر في إقليم 
تيغراي، معرباً عن أسفه لرفض أديس أبابا 

أي شكل من أشكال الوساطة.
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ضغوط متزايدة على ميامنار 
إلعادة الالجئني الروهنغيا 

منذ أن فازت أونغ سان سو تشي بوالية ثانية في السلطة مبيامنار، 
يبدو أن الضغط الدولي على إدارتها يتزايد بشأن إعادة الجئي أقلية 

الروهنغيا املسلمة املضطهدة إلى وطنهم في البلد اآلسيوي.
وشهدت ميامنار، ذات األغلبية البوذية والبالغ عدد سكانها أكثر 
من 54 مليون نسمة، انتخابات برملانية في 8 نوفمبر اجلاري، في ظل 

تهميش نحو مليوني شخص من الروهنغيا في الداخل واخلارج.
وفاز حزب “الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية” احلاكم، بقيادة 
الزعيمة الفعلية للبالد أونغ سان سو تشي، بوالية ثانية في السلطة 

تستمر 5 سنوات، بعد فوزه في انتخابات 2015.
وواجهت االنتخابات انتقادات هائلة من جميع أنحاء العالم؛ حيث 
ُحرم من املشاركة فيها حوالي 2.8 مليون من األقليات العرقية، مبن 
فيهم 600 ألف من الروهينغا، الذين ال يزالون في ميامنار وأكثر من 

مليون آخرين في بنغالديش.
وأثار حرمان األقليات العرقية من التصويت مخاوف بشأن ما إذا 

كان ميكن إعادة الجئي الروهنغيا بسالم إلى وطنهم.
وتخطط بنغالديش، وه��ي تستضيف أكثر من 1.1 مليون من 
الجئي الروهنغيا، لتكثيف الضغط على ميامنار إلعادة الالجئني، مع 

بداية الوالية الثانية حلكومة سو تشي.
وترغب بنغالديش في إشراك الصني، احلليف الرئيسي مليامنار، 
في عملية إعادة الروهنغيا، لتتمكن دكا من حتقيق هدفها خالل والية 

سو تشي الثانية.
وزير خارجية بنغالديش، أبو الكالم عبد املؤمن، أعلن أنه سيطلب 
من احلكومة املنتخبة حديًثا في ميامنار حتديد إطار زمني إلعادة 

الروهنغيا إلى وطنهم في إقليم أراكان )راخني- غرب( بشكل دائم.
وقال عبد املؤمن لوسائل إعالم محلية أمس  الثالثاء: “سنطلب 
منهم إعطاءنا موعًدا لبدء إعادة الروهينغا للوطن )..( نحن مستعدون 

إلعادتهم”.
وأض���اف: “أكد لنا أص��دق��اؤن��ا، مثل الصني واليابان واالحت��اد 
األوروبي واململكة املتحدة، أنهم سيساعدوننا كي تأخذ ميامنار زمام 

املبادرة”.
وتشارك بنغالديش فى آلية ثالثية األطراف، مع الصني وميامنار، 
لتسريع قضية ع��ودة الالجئني. وص��رح عبد املؤمن، في تصريح 
لألناضول، إن بنغالديش متفائلة بشأن بدء إعادة الروهنغيا بشكل 

دائم.
وتابع: “مستعدون إلعادة املهّجرين من ميامنار إلى بلدهم، ومبا 
أن ميامنار وافقت على استعادتهم وضمان سالمتهم وأمنهم، فنحن 

نعتقد أن احلكومة اجلديدة ستفي بالتزامها”.
وأردف: “حان الوقت للقيادة الدولية التخاذ مبادرة استباقية من 
أجل عودة )الروهنغيا( الساملة واآلمنة والكرمية”. وشدد على أن 
عودة الروهنغيا بشكل دائم إلى وطنهم أمر حاسم لتحقيق السالم 

واالستقرار في املنطقة بأكملها.
وحذر من أنه “إذا تأخرت العودة إلى الوطن، فقد يؤدي ذلك إلى 
ظهور جيوب من التطرف، قد تخلق حالة من عدم اليقني في املنطقة، 

مما يحبط اآلمال في مستقبل أفضل للمنطقة.”

ترامب: قرار نقل السلطة 
ال يعني املوافقة على 

نتائج االنتخابات
ق��ال الرئيس األمريكي دون��ال��د ت��رام��ب، إن ال��ق��رار الذي 
اتخذته إدارة الشؤون العامة )GSA ( ببدء عملية نقل 
السلطة إلى جوزيف بايدن، ال يعني أنه موافق على نتائج 

االنتخابات.
وأض��اف ترامب، في تغريدة على “تويتر”: “ما عالقة 
السماح الذي منحته إدارة الشؤون العامة للعمل التمهيدي 
مع الدميقراطيني، باالستمرار في متابعة قضايانا في احملاكم 
املختلفة حول ما سيتم اعتباره أكثر االنتخابات فسادا في 

التاريخ السياسي األمريكي؟ نحن نتحرك بأقصى سرعة”.
وذكرت شبكة CNN، أن GSA أبلغت بايدن باستعدادها 

لبدء إجراءات تسليم الرئاسة في البالد.
بدوره أوصى ترامب، إميلي مورفي رئيسة GSA، وكذلك 
أعضاء إدارت���ه ب� “القيام مبا هو ضروري” فيما يتعلق 

باإلجراءات األولية املتعلقة بنقل وتسليم السلطة.

الدفاع الروسية: منعنا 
املدمرة األميركية »جون 

ماكني« من انتهاك حدودنا
أعلنت وزارة ال��دف��اع ال��روس��ي��ة أن السفينة املضادة 
للغواصات “األدميرال فينوغرادوف” منعت امل��دم��رة 

األمريكية “جون ماكني” من انتهاك حدود روسيا.
وحسب الوزارة، فإن املدمرة جون ماكني املوجودة في بحر 
اليابان منذ عدة أيام، انتهكت أمس  الثالثاء في متام الساعة 
06:17 بتوقيت موسكو، املياه اإلقليمية الروسية في خليج 
بطرس األكبر، “متجاوزة خط احل��دود البحرية مبسافة 

كيلومترين”.
وح��ذرت “األدميرال فينوغرادوف” وهي سفينة كبيرة 
مضادة للغواصات تابعة ألسطول احمليط الهادئ، كانت 
تراقب املدمرة األمريكية عن كثب، حذرت املدمرة األمريكية 
عبر قناة االتصال الدولية من عدم جواز مثل هذه األعمال 
وإمكانية اللجوء ملناورة االص��ط��دام إلجبار املتسلل على 
اخل��روج من املياه اإلقليمية. وبعد التحذير وتغيير مسار 
“األدميرال فينوغرادوف”، غادرت املدمرة جون ماكني على 

الفور متوجهة إلى املياه احملايدة “.

أملانيا تعرض عقد اجتماع للسالم
مبشاركة فلسطني وإسرائيل

أب��دت أملانيا، استعدادها لدفع جهود 
عملية السالم في الشرق األوس��ط، عبر 
عقد اجتماع ملجموعة ميونخ تشارك فيه 

فلسطني وإسرائيل.
ج��اء ذل��ك خ��الل ات��ص��ال عبر الفيديو 
كونفرانس، ب��ني الرئيس الفلسطيني 
محمود ع��ب��اس، واملستشارة األملانية 
أجن��ي��ال م��ي��رك��ل، وف���ق وك��ال��ة األن��ب��اء 

الفلسطينية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن ميركل “استعداد 
أملانيا لدفع جهود صنع السالم لألمام من 
خالل مجموعة صيغة ميونخ” التي تضم 

أملانيا وفرنسا ومصر واألردن.
وأكدت ميركل “االستعداد لعقد اجتماع 
ل��ه��ذه امل��ج��م��وع��ة، م��ع ك��ل م��ن فلسطني 
وإسرائيل على مستوى وزراء اخلارجية، 
األمر الذي سيساعد بدفع جهود السالم 

الى األمام خالل الفترة احلالية”.
وأك��دت املستشارة األملانية “أهمية 

اخلطوة الفلسطينية باستعادة العالقة 
مع اجلانب اإلسرائيلي”.

وفي 17 نوفمبر اجلاري أعلنت السلطة 
الفلسطينية استئناف التنسيق “األمني 
واملدني” مع إسرائيل بعد وقفه بقرار من 
عباس، في 19 مايو املاضي، احتجاجا 
على مخطط إسرائيلي يستهدف ضم نحو 

ثلث مساحة الضفة الغربية احملتلة.
م��ن جانبه، شكر عباس املستشارة 
األملانية على مواقف بالدها السياسية 
الداعمة للقانون الدولي. وأبدى “استعداد 
فلسطني ل��ل��ذه��اب ل��ل��م��ف��اوض��ات وف��ق 

الشرعية الدولية”.
وفي 25 سبتمبر املاضي، طالب عباس 
األم���ني ال��ع��ام ل��ألمم امل��ت��ح��دة أنطونيو 
غوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد 
مؤمتر دولي للسالم، مطلع 2021، إلجناز 
حل الدولتني، وإنهاء االحتالل، وحتقيق 
استقالل الدولة الفلسطينية بعاصمتها 

القدس الشرقية.
وت��وق��ف��ت م��ف��اوض��ات ال���س���الم بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني منذ أبريل 
2014، لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل 
إط���الق س���راح معتقلني ق��دام��ى، ووق��ف 

االستيطان.
وتشكلت مجموعة ميونخ على هامش 
مؤمتر ميونخ لألمن ف��ي فبراير بداية 
العام اجلاري، بهدف دفع عملية السالم، 
ح��ي��ث ع��ق��دت امل��ج��م��وع��ة أول اجتماع 
بحضور وزراء خارجية فرنسا وأملانيا 

ومصر واألردن.
وف���ي 24 سبتمبر امل���اض���ي، عقدت 
املجموعة ثالث اجتماعاتها في األردن 
مبشاركة وزراء خارجية األردن ومصر 
وف��رن��س��ا وأمل��ان��ي��ا وم��ب��ع��وث��ة االحت���اد 
األوروب���ي، أك��د املجتمعون خالله على 
حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على 

أساس حل الدولتني.
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نتنياهو يعلن أنه 
سيزور البحرين 

قريبا بناء على دعوة 
من ولي عهدها

أعلن رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي، 
بنيامني نتنياهو، أمس  الثالثاء، أنه 
س��ي��زور البحرين قريبا، بناء على 
دعوة ولي العهد البحريني، سلمان بن 

حمد آل خليفة.
وأك����د ن��ت��ن��ي��اه��و ف���ي “تويتر”، 
أن��ه حت��دث��ت هاتفيا م��ع ول��ي العهد 
البحريني، مشيرا إل��ى أن اجلانبني 
“متحمسان للغاية لثمار السالم التي 
سيجلبها البلدان في وقت قصير جدا”.

وأكد وزير خارجية البحرين، عبد 
اللطيف الزياني، األس��ب��وع املاضي، 
أنه نقل طلبا رسميا لفتح سفارة لدى 
إسرائيل، ووافق على طلب إسرائيلي 
لفتح سفارة في العاصمة البحرينية 

املنامة.


