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غزة

«حماس» تسعى إلى احتواء األزمة مع مصر

قتيل وعشرات الجرحى في مواجهات رفحّ ...
وعباس يدافع عن الجدار

أزمة جديدة تضاف إلى مجموعة األزمات بني حركة «حماس»
ومصر ،تجلت في مقتل جندي مصري في مواجهات مع
متظاهرين فلسطينيني عند رفح ،حاولت الحركة اإلسالمية
امتصاصها ،ووصفها بـ«سحابة صيف عابرة»ّ .مشكلة تزامنت
مع توجيه النائب البريطاني جورج غاالوي ،من غزة ،انتقادًا
شديد اللهجة إلى القاهرة
غزة ــ قيس صفدي
دخلت حركة «حماس» في أزمة جديدة ّمع
مصر ستزيد من تعقيد العالقة املتوترة
ً
أص �ل��ا ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن ،ع �ق��ب م�ق�ت��ل جندي
م �ص��ري وإص ��اب ��ة ت�س�ع��ة آخ ��ري ��ن ،وجرح
نحو  35متظاهرًا فلسطينيًا ،في صدامات
عنيفة على جانبي الحدود الفلسطينية ـــــ
املصرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
أزم � � ��ة دف � �ع ��ت ع� �ض ��و امل� �ك� �ت ��ب السياسي
ل �ـ«ح �م��اس» م�ح�م��ود ال��زه��ار إل ��ى «تأكيد
وج ��ود ات �ص��االت ب�ين ال�ح��رك��ة وم�ص��ر من
أج��ل اح �ت��واء األزم ��ة» .وق ��ال ،للصحافيني
ل��دى استقباله قافلة «ش��ري��ان الحياة »3
ف��ي غ��زة م�س��اء أول م��ن أم��س ،إن «حماس
معنية تمامًا بانتهاء األزم��ة التي نشبت
ّ
مع مصر بأي صورة من الصور» ،مشيرًا
إلى أن «اتصاالت تجرى بني قيادة الحركة
اإلس�لام �ي��ة وال �ق �ي��ادة امل �ص��ري��ة لتوضيح
الحقائق وامل��واق��ف» .وأض��اف إن «الوضع
س ��اخ ��ن وي �ح �ت ��اج إل � ��ى ش � ��يء م ��ن لاّالوقت
للتغلب عليه ،وهناك ّتوتر شديد إ أننا
نحاول جاهدين أن نفكك األزمة».
وكانت وزارة الداخلية التابعة للحكومة
امل �ق��ال��ة ق ��د أع �ل �ن��ت ف ��ي وق ��ت س��اب��ق أنها
«س �ت �ج��ري ت�ح�ق� ًي�ق��ًا ف��ي ال �ص��دام��ات على
ال �ح��دود» ،داع �ي��ة ال�س�ل�ط��ات ّامل�ص��ري��ة إلى
«ف �ت��ح ت�ح�ق�ي��ق م �م��اث��ل ل�ت�ج��ن��ب ت �ك��رار ما
ح � ��دث» .وف ��ي ت�ف��اص�ي��ل ال �ص ��دام ��ات ،قتل
الجندي املصري أحمد شعبان ( 21عامًا)
وأص �ي ��ب ت�س�ع��ة م ��ن زم�ل�ائ ��ه ،ف�ي�م��ا جرح
نحو  35فلسطينيًا ،في مواجهات عنيفة
اندلعت على جانبي الحدود على هامش
تظاهرة دع��ت إليها «ح�م��اس» احتجاجًا
ع �ل��ى اع� �ت ��داء األم � ��ن امل� �ص ��ري ع �ل��ى قافلة
«ش ��ري ��ان ال �ح �ي ��اة» ف ��ي م �ي �ن��اء العريش،
ومصادرة جزء من مساعدات القافلة.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن «شعبان
قتل إثر إصابته بعيار ناري أطلقه مسلح
ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ف�ي�م��ا أص �ي��ب ت�س�ع��ة آخرون
ج ��راء إل �ق��اء ال �ح �ج��ارة م��ن ج��ان��ب عشرات
ّ
الفلسطينيني».
املتظاهرين
وق� � � ��ال م� �ت� �ظ ��اه ��ر ش� � � ��ارك ف � ��ي املواجهة،
ل�ـ«األخ�ب��ار» ،إن «شعبان ك��ان يطلق النار
ّ
تحصن
على املتظاهرين من ب��رج مراقبة
داخله في الجانب املصري من الحدود»،
موضحًا أن «مسلحًا فلسطينيًا استهدفه
انتقامًا للجرحى في صفوف املتظاهرين».
في املقابل ،أعلنت مصادر طبية في غزة
«إصابة  35متظاهرًا برصاص قوات األمن
امل�ص��ري��ة ،بينهم خمسة ف��ي ح��ال الخطر،
منهم حالتا موت سريري».
وردد امل �ت �ظ��اه��رون ه �ت��اف��ات ض��د النظام
امل �ص��ري ،ال ��ذي ات �ه �م��وه «ب��ال��وق��وف وراء
حصار غ��زة ،وعرقلة قوافل املتضامنني»،
ف�ي�م��ا ت�س�ل��ق م�ت�ظ��اه��رون ي��رف�ع��ون رايات
«ح� �م ��اس» ال �خ �ض ��راء ال� �ج ��دار الحدودي
ق �ب �ي��ل ان � � ��دالع امل� ��واج � �ه� ��ات .واستغرقت
ق� ��وات األم� ��ن ال��وط �ن��ي وال �ش��رط��ة التابعة
ل �ح �ك��وم��ة ال �ح��رك��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة وق �ت��ًا قبل
ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى امل �ت �ظ��اه��ري��ن وتفريقهم
مستخدمة ال �ه ��راوات .وف��ي ال�س�ي��اق ،رأى
رئيس الحكومة املقالة ،إسماعيل هنية،
أن ما حدث على الحدود «سحابة صيف
عابرة في سماء الشعبني الشقيقني الذين
ت��رب�ط�ه�م��ا ال �ع �ق �ي��دة وال� �ع ��روب ��ة» ،متقدمًا
ب��ال �ت �ع��ازي إل ��ى ال �ق �ي��ادة امل �ص��ري��ة بوفاة
الجندي شعبان .وأكد أن «الدماء املصرية
والفلسطينية غالية علينا جميعًا» ،داعيًا
إلى «ض��رورة ضبط النفس والتحلي بكل
امل �ع��ان��ي األخ ��وي ��ة واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ة التي
تربط مصر وفلسطني».
وك��ان أم�ين س��ر كتلة «ح�م��اس» البرملانية

ال �ن��ائ��ب م�ش�ي��ر امل �ص��ري ق��د ق ��ال ف��ي كلمة
غ��اض �ب��ة أم� ��ام امل �ت �ظ��اه��ري��ن ق�ب�ي��ل اندالع
املواجهات« :جئنا اليوم لنعلي الصرخات
ونقول :ال الرصاص املصهور وال الجدار
امل �ص �ب��وب ي�م�ك��ن أن ي �ف��رض ع�ل��ى شعبنا
ت��راج�ع��ًا أو تقهقرًا أو استسالمًا أو رفعًا
للرايات البيضاء» .دوليًا ،أعرب املتحدث
باسم األم�ين العام لألمم املتحدة ب��ان كي
م ��ون ،م��ارت��ن ن �ي��زرك��ي ،ع��ن ق�ل�ق��ه «بسبب
ح � ��وادث ال �ع �ن��ف ع �ل��ى ال �ح ��دود م��ع غزة»،
داع� �ي ��ًا إل� ��ى «ال � �ه� ��دوء واح � �ت� ��رام السيادة
املصرية».
في هذا الوقت ،سمحت السلطات املصرية
لقافلة «شريان الحياة  »3بدخول القطاع
م��ن خ�لال معبر رف��ح ال �ح��دودي .واحتشد
مئات الفلسطينيني إلى جانب ممثلني عن
الحكومة و«حماس» أمام معبر رفح وعلى
جانبي ال�ط��رق امل��ؤدي��ة إل�ي��ه ف��ي استقبال
القافلة ال�ت��ي ي�ق��وده��ا ال�ن��ائ��ب البريطاني
ج � ��ورج غ� � � ��االوي ،ال� � ��ذي ح �ظ��ي بترحيب
خاص ،وحمله فلسطينيون على األكتاف.
وق��ال غ ��االوي ،ف��ي مؤتمر صحافي عقده
في معبر رفح مساء أول من أمس« ،جئنا
م ��ن  17دول� � ��ة ،وس ��اف ��رن ��ا أك �ث ��ر م ��ن شهر
لنكون معكم في فلسطني .نحن فخورون
بوجودنا معكم» .وشن هجومًا الذعًا على
النظام امل�ص��ري ،م�ش��ددًا على أن «الشعب
امل�ص��ري يستحق الكثير بعد تضحياته
وت�ح��ري��ره لسيناء ًوق �ن��اة ال�س��وي��س ،فهو
بذلك يستحق قيادة أكثر حكمة» .إلى ذلك،
ّ
جدد رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود
ع�ب��اس ،دف��اع��ه ع��ن ال �ج��دار امل �ص��ري .وقال
خالل زيارته إلى الكويت أول من أمس إن
«ق�ي��ام مصر ببناء ج��دار م��ع غ��زة ه��و حق
م �ش��روع ل �ه��ا» .وت �س��اءل ع��ن أس �ب��اب حفر
األن �ف��اق ،داع�ي��ًا إل��ى «ض ��رورة ال �ع��ودة إلى
ال �ج��ذور ح�ت��ى تنتهي ه��ذه املشكلة التي
ّ
سببت الحصار على قطاع غزة».

متظاهرون فلسطينيون يرمون حجارة على القوات املصرية عند رفح أول من أمس (محمد عبد  -أ ف ب)

ّ
واشنطن تشدد على التفاوض لعامني :حذار إهدار الوقت
دخلت الواليات املتحدة،
أمس ،مباشرة على
خط الحراك العربي ـــــ
اإلسرائيلي الستئناف
مفاوضات التسوية ،عبر
تأكيد مبعوث واشنطن
إلى الشرق األوسط ،جورج
ميتشل ،مهلة السنتني
الواردة في الخطة التي
تزمع اإلدارة األميركية
طرحها

علي حيدر
أك� � ��د امل� �ب� �ع ��وث األم � �ي� ��رك� ��ي ال � �خ� ��اص إلى
ال� �ش ��رق األوس � � ��ط ،ج � ��ورج م �ي �ت �ش��ل ،أمس
ض��رورة استمرار العملية السياسية بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني ،مشددًا على
إم �ك��ان ال �ت��وص��ل ال ��ى ات �ف��اق ب�ي�ن الطرفني
خالل عامني من بدء املفاوضات.
وع� �ب ��ر ّ م �ي �ت �ش��ل ،ق �ب �ي��ل زي� ��ارت� ��ه املنطقة،
ع��ن أم��ل��ه أن يتفق ال�ج��ان�ب��ان الفلسطيني
واإلسرائيلي على ذل��ك ،الفتًا الى ضرورة
أن «ال تستمر املفاوضات ألكثر من عامني»
وإل� � ��ى ع � ��دم وج� � ��ود أي س �ب��ب الستمرار
العملية التفاوضية لوقت كبير.
وب� �ش ��أن امل� �س ��ار ال � �س� ��وري ،ش� ��دد ميتشل
ع�ل��ى وج� ��وب ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ق �ن��اة الحوار
م��ع س��وري��ا ب �م��وازاة امل �س��ار الفلسطيني،
مؤكدًا أن تل أبيب ملتزمة بالتوصل الى
اتفاق سالم مع دمشق .وفي إطار الحراك
األميركي ،قال رئيس طاقم موظفي البيت
األب�ي��ض ،راح��م عمانوئيل ،خ�لال لقاء مع
ال �ق �ن �ص��ل اإلس ��رائ �ي �ل ��ي ف ��ي م��دي �ن��ة لوس
أنجلس ،ييكي ديان ،إن الرئيس األميركي
ب��اراك أوباما يعتزم زي��ارة إسرائيل خالل
النصف األول من العام الجاري.
ون �ق �ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «ي��دي �ع��وت أحرونوت»
عن عمانوئيل قوله للقنصل اإلسرائيلي

إن «اإلدارة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ت �ع �ب ��ت منكم،
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ون وال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ،وأنتم
ت� �ه ��درون وق �ت��ًا ث�م�ي�ن��ًا وت� �ف � ّ�وت ��ون فرصة
ال� �ت ��وص ��ل إل � ��ى س� �ل� ��ام» ،م � �ح� ��ذرًا م� ��ن أنه
«س�ن�ص��ل إل ��ى م��رح�ل��ة ن��رف��ع ف�ي�ه��ا أيدينا
ع��ن ه ��ذا ال �ص��راع ال�لان �ه��ائ��ي وسنترككم
وح� ��دك� ��م» .ف ��ي اإلط � � ��ار ،أع � ��رب وزراء في
حكومة بنيامني نتنياهو ملوقع «يديعوت
أح � ��رون � ��وت» اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ع ��ن تفاؤلهم
ب��اس�ت�ئ�ن��اف امل �ف��اوض��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ـــــ
اإلسرائيلية .ولفت املوقع إلى أن املسؤولني
في القدس املحتلة ينتظرون الرسالة التي
س �ت �ص��در ع��ن واش �ن �ط��ن ،ب �ع��د ل �ق��اء وزير
الخارجية املصري أحمد أبو الغيط ووزير
االس�ت�خ�ب��ارات امل�ص��ري عمر سليمان ،مع
مسؤولي اإلدارة األميركية.
وذك ��رت صحيفة «ه��آرت��س» أن الواليات
امل�ت�ح��دة ت�س�ع��ى إل��ى اس �ت �ص��دار ب�ي��ان من
الرباعية الدولية ،التي ستعقد جلسة لها
ف��ي األس �ب��وع امل�ق�ب��ل ف��ي ب��روك �س��ل ،يدعو
إل��ى اس�ت�ئ�ن��اف امل �ف��اوض��ات ب�ين إسرائيل
وال �س �ل �ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف ��ي أق � ��رب وقت
م�م�ك��ن ،ب �ع��دم��ا ف�ش�ل��وا ف��ي امل� ��رة السابقة
بسبب معارضة روس�ي��ا .ولفت موظفون
إسرائيليون رفيعو املستوى إلى أن اإلدارة
األم �ي��رك �ي��ة م �ع �ن� ّ�ي��ة ب� ��أن ي �ش �ك��ل اجتماع
الرباعية دعما دوليًا لعباس.

وأشارت «هآرتس» أيضًا إلى أن السعودية
ت� ��دع� ��م امل� � � �ب � � ��ادرة امل � �ص� ��ري� ��ة الستئناف
امل�ح��ادث��ات ب�ين إس��رائ�ي��ل والفلسطينيني،
وأنها تسعى إلى توفير دعم س��وري لها.
وأوضحت أن عباس أع��رب عن استعداده
ل�ق�ب��ول ال�خ�ط��ة امل �ص��ري��ة ب �ش��رط أن تلقى
أيضًا دعمًا من الزعماء العرب.
فلسطينيون،
وفي السياق ،لفت مسؤولون
ً
أم��س ،إل��ى أن القيادة الفلسطينية ودوال
ع ��رب� �ي ��ة ت �ع �م��ل ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م � ��ع اإلدارة
األم �ي��رك �ي��ة م��ن أج ��ل ب �ل��ورة أف �ك��ار إلحياء
عملية السالم وفق أسس وج��داول زمنية
م �ح��ددة .وق ��ال م�س��ؤول فلسطيني «نحن
ب �ل��ورن��ا م��وق�ف��ًا ع��رب�ي��ًا م�ش�ت��رك��ًا م��ن خالل
ل� �ق ��اءات م ��ع ال �س �ع��ودي��ة وم �ص��ر واألردن
وغيرها» .وأش��ار إلى أن املوقف سيحمله
إل � ��ى واش� �ن� �ط ��ن أب � ��و ال �غ �ي ��ط وسليمان،
م �ت �ح��دث��ًا ع ��ن «ت� �ح ��رك س� �ع ��ودي وأردني
مع اإلدارة األميركية» .وق��ال إن «الجميع
والفلسطينية
سيناقش األف�ك��ار العربية
ّ
ال �ت��ي ت �ب �ل��ورت» .إال أن امل �س ��ؤول ق��ل��ل من
إمكان واشنطن إقناع حليفتها إسرائيل
بقبول ه��ذه األف�ك��ار ،ألن اإلدارة األميركية
«ت��راج��ع دوره��ا وتراجعت ع��ن وعودها».
وأض� ��اف «إذا ل��م تقتنع اإلدارة باألفكار
ال �ع��رب �ي��ة ف�س�ت�ض�غ��ط ع �ل �ي �ن��ا م� ��رة أخرى
للدخول في مفاوضات مع إسرائيل» من

