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ُ
«حماس» تهاجم عباس :ليس موضع ثقة
ّ

ّ
ّ
إسرائيل تتوقع عدوانًا على القطاع «بعد األعياد» ...وأيالون يتوعد قادة الحركة اإلسالمية

حظوط إنهاء االنقسام تبدو متدنية ،بعدما وضعت
حركة «حماس» شروطًا استباقية لزيارة الرئيس محمود عباس
لغزة ،في وقت تواصل فيه إسرائيل تهديداتها في وجه
الحركة اإلسالمية
غزة ــ قيس صفدي
ت� ��راج � �ع� ��ت ف� � ��رص ت �ح �ق �ي��ق املصالحة
الوطنية وتطلعات الفلسطينيني لزيارة
ناجحة للرئيس محمود عباس لقطاع
غ � ��زة ت �ن �ه��ي االن� �ق� �س ��ام ال ��داخ� �ل ��ي ،على
وق � ��ع وض � ��ع ح ��رك ��ة «ح � �م� ��اس» شروطًا
استباقية ،وتنامي التصعيد العسكري
على جانبي السياج الحدودي الفاصل
بني القطاع وفلسطني املحتلة عام .48
وقالت «حماس» إن عباس «ليس موضع
ث�ق��ة» ليستقبل ف��ي غ��زة ،وإن��ه يستعني
ب� ��االح � �ت�ل��ال اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي للتصعيد
ال�ع�س�ك��ري ،وي �ن��اور ع�ل��ى امل �ب��ادرة التي
أطلقها رئيس ال ��وزراء امل�ق��ال إسماعيل
هنية لتحقيق املصالحة .ووضع عضو
امل �ك �ت ��ب ال �س �ي ��اس ��ي ل �ل �ح ��رك ��ة ،مسؤول
ال �ع�ل�اق��ات ال �خ��ارج �ي��ة ،أس ��ام ��ة حمدان،
م� ��ا ي �م �ك��ن اع� �ت� �ب ��اره ��ا «ش � ��روط � ��ًا» أمام
ع� �ب ��اس ل �ت �ح �ق �ي��ق امل �ص ��ال �ح ��ة تتضمن
«وق� ��ف ال�ت�ن�س�ي��ق األم �ن ��ي واالعتقاالت
السياسية واإلق ��رار بنتائج انتخابات
عام  ،2006وأن تعرض أي حكومة مقبلة
على املجلس التشريعي» ،ال��ذي تتمتع
«حماس» بغالبية مقاعده.
وشكك حمدان في حديث نشرته صحيفة
«ال� ��رس� ��ال� ��ة» ال �ت��اب �ع��ة ل � �ـ «ح � �م� ��اس» ،في
صدقية وعد عباس بإجراء االنتخابات،
وق ��ال« :ل�ي��س ه�ن��اك أي اس�ت�ع��داد مادي
ي�م�ك��ن ال�ب�ن��اء ع�ل�ي��ه ،ف��ال�ت�ن�س�ي��ق األمني
واالع� � �ت� � �ق � ��االت ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة مستمرة،
وعباس يهدف إلى االلتفاف على موقف
هنية».
وات� �ه ��م ح� �م ��دان ع �ب��اس ب ��امل� �ن ��اورة على
املقالة إسماعيل
دع��وة رئيس الحكومة ً
هنية (لزيارة غ��زة) ،قائال إنه «يستعني
ب ��اإلس ��رائ �ي �ل �ي�ي�ن م� ��ن خ �ل��ال التصعيد
ال�ع�س�ك��ري ض��د ال�ق�ط��اع ل�ي�ق��ول لحماس
إن �ه��ا ف��ي م��وق��ف ح ��رج وع�ل�ي�ه��ا اللجوء
إليه إلنهاء التصعيد» .ورأى أن عباس
«في موقف ضعيف بعد فشل مفاوضات
ال� � �ت� � �س � ��وي � ��ة وف � � �ض� � ��ائ� � ��ح املفاوضني

ما قل
ودل
ُ
تعيد إسرائيل املوقع األثري
الروسي «فناء سيرغي» املوجود
في القدس إلى روسيا ،في مراسم
رسمية تقام اليوم ،بعدما
اشترطت روسيا استعادة املوقع
الستقبال رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو .وذكرت
صحيفة «يديعوت أحرونوت»
أن روسيا أبلغت إسرائيل بأن
استعادة «فناء سيرغي» هي شرط
الستقبال نتنياهو في موسكو
األربعاء املقبل .وكان نتنياهو
قد طلب زيارة روسيا للتباحث مع
املسؤولني الروس في قضايا تهم
إسرائيل ،وعلى رأسها املطالبة
بعدم بيع صواريخ أرض ــ بحر
متطورة إلى سوريا.
(يو بي آي)

الفلسطينيني ،ورغم ذلك يضع الشروط
ويقول إنه سيزور غزة لتأليف حكومة،
ال ل �ل �ح ��وار» .وت ��اب ��ع« :إن ع �ب��اس ليس
م ��وض ��ع ث� �ق ��ة ل �ي �س �ت �ق �ب��ل ف� ��ي غ � ��زة كما
ي��ري��د وي� �ق ��رر ،ل �ك��ون��ه ط �ع��ن املؤسسات
الفلسطينية وعمل على إغ�لاق املجلس
ال�ت�ش��ري�ع��ي ،وال ي ��زال ي�لاح��ق املقاومني
ويفكك املؤسسات التي دعمت الشعب».
وفي السياق ،وصف املستشار السياسي
ل�ه�ن�ي��ة ،ي��وس��ف رزق ��ة ،اس �ت �ع��داد عباس
لزيارة غزة بأنه «خطوة إيجابية ،لكنها
ناقصة؛ ألنها استجابة إعالمية أحاطت
ب�ه��ا ش ��روط م�س�ب�ق��ة ك�ق��ول��ه :إن �ن��ي أزور
غزة ال للحوار ،بل إلقامة حكومة وحدة
وط�ن�ي��ة ،وت�ح��دي��د م��وع��د لالنتخابات».
وقال إن «هذه األمور ال يمكن أن تحصل
بمجرد ال��زي��ارة ،ب��ل ب��ال�ح��وار والتوافق
امل� �س� �ب ��ق ب �ي��ن ح � �م� ��اس وف � �ت� ��ح وسائر
ف �ص��ائ��ل ال �ع �م��ل ال��وط �ن��ي الفلسطيني،
وهذا لم يحصل حتى اآلن».
وذكر رزقة أنه «ال بد من تحويل املشهد
اإلع�ل�ام ��ي إل ��ى م��وق��ف س �ي��اس��ي محدد
امل�ع��ال��م ،وي�ك��ون ه�ن��اك ح��وار ش��ام��ل بني
مختلف األط ��راف» .ورأى أن��ه خ�لال هذا
الحوار «ينبغي تهيئة األج��واء والبيئة
املناسبة للنجاح من خالل إطالق سراح
املعتقلني السياسيني ،وإع��ادة االعتبار
للمجلس ال�ت�ش��ري�ع��ي ،ال ��ذي ي�ن�ب�غ��ي أن
ي �ك��ون ل ��ه دور أس ��اس ��ي ف ��ي املصالحة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي ��ة وت� ��رت � �ي� ��ب اإلجراءات
املستقبلية».
م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ،أك � � � ��دت ح � ��رك � ��ة الجهاد
اإلسالمي أن طرح أبو مازن للمصالحة
ال يكفي .وقال القيادي في الحركة نافذ
ع � ��زام ،ع �ق��ب اج �ت �م��اع ح��رك �ت��ه بـ «فتح»:
«يجب أن نطرح امللفات العالقة املتمثلة
بمنظمة التحرير وان�ت�خ��اب��ات املجلس
الوطني واملرجعية وآل�ي��ة ات�خ��اذ القرار
في الساحة الفلسطينية».
وفيما تبدو ف��رص نجاح زي��ارة عباس
ل � �غ� ��زة ض� �ئ� �ي� �ل ��ة ،رف � �ع� ��ت إس� ��رائ � �ي� ��ل من
م �س �ت��وى ت �ه��دي��دات �ه��ا ل� �ـ «ح� �م ��اس» ،إذا

الضفة الغربية أيضًا شهدت تظاهرة النهاء االنقسام (مجدي محمد ــ أ ب)
ت��واص��ل تساقط ال�ص��واري��خ م��ن القطاع
على املدن والبلدات اإلسرائيلية .وهدد
نائب وزير الخارجية داني أيالون قادة
ال�ح��رك��ة اإلس�لام �ي��ة ب��ال�ق�ت��ل إذا تواصل
تساقط الصواريخ والقذائف .وقال« :إذا
قررت حماس تصعيد الوضع قسنضع
حدًا لذلك .لدينا مستويات عدة للتحرك
قبل إرس ��ال ق��وات ب��ري��ة إل��ى ق�ط��اع غزة،
بما ف��ي ذل��ك تهديدات مباشرة موجهة
إلى قادة حماس».
ت �ح��ذي��ر أي ��ال ��ون ج ��اء ف ��ي وق ��ت ال يزال
فيه ال��وض��ع شديد التوتر على جانبي
ال�س�ي��اج ال �ح��دودي م��ع ال �ق �ط��اع .ونقلت

حمدان يطالب
بوقف التنسيق
األمني واالعتقاالت
واإلقرار بنتائج انتخابات
عام 2006

إذاع ��ة الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي ع��ن مصادر
«ق� � �ي � ��ادة امل �ن �ط �ق ��ة ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة» قولها
إن «م� � � �ش � � ��اورات م �ك �ث �ف ��ة ت � �ج� ��ري هذه
األي ��ام داخ��ل ال�ق�ي��ادة ل�ط��رح ح�ل��ول أمام
املستوى السياسي للرد على التصعيد
املستمر مع قطاع غزة» .وقالت املصادر
العسكرية اإلسرائيلية إن «هذه الردود
قد تبدأ بعد انتهاء فترة األع�ي��اد ،التي
يحتفل بها ال�ي�ه��ود ه��ذه األي ��ام ،ومنها
عيد املساخر».
وأف� � ��ردت وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام اإلسرائيلية
مساحات واسعة للحديث عن التصعيد
العسكري ف��ي ال�ق�ط��اع ،وق��درات فصائل
امل� �ق ��اوم ��ة ،ورأت أن «األم � � ��ور تتدحرج
على نحو خطير على ح��دود القطاع».
وب �ح �س��ب ت �ق��دي��رات إس��رائ �ي �ل �ي��ة ،سقط
خ�ل�ال األي� ��ام ال �ث�لاث��ة امل��اض �ي��ة أك �ث��ر من
 60ق��ذي �ف��ة ه � ��اون ،وص� ��واري� ��خ محلية،
وص� ��واري� ��خ م ��ن ط � ��راز «غ � � ��راد» روسية
ال� �ص� �ن ��ع ،ف� ��ي م �ن ��اط ��ق ع � ��دة ف� ��ي النقب
الغربي ،وقفت كتائب عز الدين القسام،
الذراع العسكرية لحركة «حماس» ،وراء
إطالق معظمها.
وأع �ل��ن م�ت�ح��دث ب��اس��م ج�ي��ش االحتالل
سقوط صاروخ من طراز «غراد» ،مساء
أول من أمس ،على مدينة عسقالن جنوب
إس ��رائ �ي ��ل ،م ��ن دون أن ي�س �ب��ب انفجار
ال � �ص ��اروخ وق� ��وع إص ��اب ��ات أو أضرار.
ك ��ذل ��ك أط� �ل ��ق ن ��اش� �ط ��ون فلسطينيون
أم ��س ،ق��ذي�ف��ة ه ��اون سقطت ف��ي منطقة
النقب الغربي ،من دون وق��وع إصابات
أو أض��رار ،بحسب اإلذاع��ة اإلسرائيلية.
وتدهورت األوضاع امليدانية في القطاع
إثر استشهاد ناشطني اثنني في كتائب
ال � �ق � �س� ��ام ف � ��ي ق� �ص ��ف ج� � ��وي استهدف
م��وق��ع ت��دري��ب ج�ن��وب مدينة غ��زة ،فيما
نجا ن��اش��ط فلسطيني أم��س م��ن قصف
إسرائيلي استهدفه ،بينما كان يستقل
دراجة نارية بالقرب من مفترق الشهداء،
جنوب مدينة
غزة.
وفي مدينة رفح ،أقصى جنوب القطاع،
توغلت آليات عسكرية إسرائيلية مئات
األم �ت��ار ف��ي ح��ي النهضة ش��رق املدينة،
وسط إطالق نار كثيف في تجاه املنازل
ال �س �ك �ن �ي��ة واألراض� � � ��ي ال ��زراع � �ي ��ة .وقال
سكان ومزارعون في الحي إن الجرافات
العسكرية ال�ت��ي راف�ق��ت ق��وات االحتالل،
ج��رف��ت وأع � ��ادت ت �س��وي��ة م �س��اح��ات من
األراضي الزراعية.

هكذا اختطف «املوساد» املهندس الفلسطيني من أوكرانيا
غزة ــ األخبار
ك�ش��ف امل�ع�ت�ق��ل الفلسطيني واملهندس
ض � ��رار ي��وس��ف أب� ��و س �ي �س��ي ،تفاصيل
ع �م �ل �ي��ة اخ� �ت� �ط ��اف ��ه م � ��ن ق� �ب ��ل عناصر
ف ��ي ج �ه��از االس �ت �خ �ب��ارات اإلسرائيلي
(امل� ��وس� ��اد) ف ��ي  19ش �ب��اط امل ��اض ��ي في
أوك ��ران� �ي ��ا ،ون �ق �ل��ه إل ��ى إس��رائ �ي��ل .وقال
أب��و سيسي ( 42ع��ام��ًا) ،مل�ح��ام��ي املركز
الفلسطيني لحقوق اإلنسان الذي يتابع
ملف اختطافه ،وتمكن من زيارته للمرة
األول��ى أول من أمس في سجن عسقالن
ال�ع�س�ك��ري ،إن��ه «ك��ان يستقل ق�ط��ارًا من
م��دي �ن��ة خ ��ارك ��وف ب �ق �ص��د ال �ت��وج��ه إلى
العاصمة كييف ملقابلة شقيقه يوسف
القادم من هولندا».
وذك � � ��ر أب� � ��و س� �ي� �س ��ي ،وه� � ��و م ��دي ��ر قسم
ال �ت �ش �غ �ي��ل ف ��ي م �ح �ط��ة ت��ول �ي��د الكهرباء
ف��ي غ ��زة ،ف��ي إف��ادت��ه ال�ت��ي ن�ش��ره��ا املركز
الفلسطيني ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان أم ��س ،إنه
«خ �ل�ال وج� ��وده ع�ل��ى م�ت�ن ال �ق �ط��ار ،دخل
غ ��رف �ت ��ه ث�ل�اث ��ة أش � �خ� ��اص ،اث � �ن� ��ان منهم
ي ��رت ��دي ��ان زي � ��ًا ع �س �ك��ري��ًا ،وال� �ث ��ال ��ث كان
ب�م�لاب��س م��دن�ي��ة ،وط��ال�ب��وه ب��إب��راز جواز
س �ف��ره ،إال أن ��ه رف ��ض ذل� ��ك ،ف �ع �م��دوا الى
ت�ه��دي��ده واالس�ت�ي�لاء على ج��واز سفره».

وقال إن هؤالء األشخاص أجبروه «تحت
ال�ت�ه��دي��د أي �ض��ًا ع�ل��ى ال �ن��زول ف��ي محطة
قريبة ،ومن ثم نقلوه مكبل اليدين ومغطى
الرأس في سيارة إلى كييف ،واحتجزوه
في شقة ،كان فيها ستة أشخاصّ ،
عرفوا
عن أنفسهم بأنهم من جهاز االستخبارات
اإلسرائيلي (املوساد)».
وأوض� � � � ��ح أب � � ��و س� �ي� �س ��ي أن «عناصر
امل��وس��اد ش��رع��وا ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق م�ع��ه على
الفور ،ثم نقلوه إلى طائرة حلقت به ملدة
 4إل ��ى  5س��اع��ات وه�ب�ط��ت ف��ي م �ط��ار ال
يعرفه .وبعد نحو نصف ساعة ،عادت
ال�ط��ائ��رة وأق�ل�ع��ت م��ن ج��دي��د مل��دة ساعة
تقريبًا ،حيث وجد نفسه بعد هبوطها
ف��ي إس��رائ �ي��ل» .وق ��ال إن��ه «ل��م يسمح له
بمقابلة محام ملدة  14يومًا ،قبل أن تمدد
ٍ
 11يومًا إضافيًا ،وإنه خضع للتحقيق
املكثف خالل تلك الفترة من دون التعرف
إلى حقوقه القانونية كمعتقل».
وأكد املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
أن «شكوكًا ت�س��اوره ح��ول م��دى تواطؤ
ج �ه��ات دول� �ي ��ة ف ��ي ع�م�ل�ي��ة االختطاف،
وخ �ص��وص��ًا أن أب ��و س�ي�س��ي ل��م يعتقل
لدى السلطات األوكرانية وفق إجراءات
قانونية ،ول��م ي�ع��رض على أي سلطات
ق�ض��ائ�ي��ة م �ح �ل �ي��ة» .وق� ��ال إن ��ه «يخشى

معرفة ومساعدة
مباشرة من أجهزة األمن
األوكرانية باختطاف
المهندس

من تدهور حالته الصحية ،وخصوصًا
أنه يعاني أيضًا من حصوة في املرارة،
وي� �ت� �ن ��اول أدوي � � ��ة ل �ه��ا ع�ل�اق ��ة بسيولة
ال��دم ،ويعاني م��ن حالة نفسية صعبة،
إث��ر خضوعه لجلسات تحقيق طويلة
ومتواصلة» ،مطالبًا «ب��اإلف��راج الفوري
عنه».
وك ��ان أب ��و س�ي�س��ي ق��د غ ��ادر ق �ط��اع غزة
ف��ي  18ك��ان��ون ال �ث��ان��ي امل ��اض ��ي ،برفقة
زوج �ت��ه األوك ��ران �ي ��ة وأوالده� �م ��ا الستة
لزيارة أهلها ،وإتمام إج��راءات حصوله
ع �ل��ى ال �ج �ن �س �ي��ة األوك ��ران � �ي ��ة .وفرضت
إسرائيل تعتيمًا أمنيًا وإعالميًا واسعًا
على عملية خطفه ،قبل اعترافها رسميًا

ب��امل�س��ؤول�ي��ة ع��ن ال�ع�م�ل�ي��ة خ�ل�ال جلسة
للمحكمة املركزية يوم الخميس املاضي،
ب�ح�س��ب م��ا ن�ش��رت صحيفة «هآرتس»
أول من أمس على موقعها اإللكتروني.
وق��ال��ت «ه ��آرت ��س» إن ق��اض�ي��ة املحكمة
سمحت بإزالة أمر حظر النشر على نحو
ج��زئ��ي ع��ن القضية ،وأك ��دت وج��ود أبو
سيسي في أح��د السجون اإلسرائيلية،
من دون الكشف عن أسباب االعتقال أو
تفاصيل التحقيق.
ومل �ح��ت «ه ��آرت ��س» إل ��ى وج� ��ود معرفة
وم �س��اع��دة م �ب��اش��رة م ��ن أج� �ه ��زة األمن
األوك ��ران � �ي ��ة ب��اخ �ت �ط��اف امل �ه �ن��دس أبو
سيسي .كذلك نقلت ع��ن رئيس الوزراء
األوكراني ميكوال أزاروف ،خالل زيارته
إسرائيل أواخ��ر األسبوع املاضي ،قوله
إن ��ه «ل�ي�س��ت ل��دي�ن��ا م�ع�ل��وم��ات واضحة
حاليًا .القضية رهن تحقيق املسؤولني
عن أمن الدولة .وإلى أن نعلم أمرًا مؤكدًا
ال يمكننا الرد».
وكانت وزارة الداخلية في أوكرانيا قد
أعلنت في بيان أن أبو سيسي «اختفى
ف� ��ي ظ � � ��روف غ ��ام� �ض ��ة» ف� ��ي  18شباط
امل��اض��ي ،أث �ن��اء رك��وب��ه ق �ط��ار رك ��اب من
م��دي �ن��ة خ ��ارك ��وف ش� ��رق أوك ��ران� �ي ��ا إلى
العاصمة كييف.

