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يلمح إلى االنسحاب من «عملية التســو
كيري ّ

إسرائيل تدرس «إجراءات عقابية» ضد أبو مازن وتتهمه بإفشال المفاوضات
حذر وزير الخارجية األميركي الطرفني الفلسطيني
واإلسرائيلي من أن واشنطن ستعيد فحص عملية التسوية
في املنطقة بعدما لجأ الطرفان إلى خطوات أدت إلى
تهديد استمرار املفاوضات .في وقت تدرس تل أبيب
إجراءات عقابية ضد أبو مازن
علي حيدر
م � ��ع ارت � � �ق� � ��اء االش � �ت � �ب � ��اك اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وات� � �س � ��اع ن� �ط ��اق ت� �ب ��ادل
ال��رس��ائ��ل وال �ت �ه��دي��دات ،ارت �ف��ع مستوى
ال�ق�ل��ق األم�ي��رك��ي م��ن أن ي ��ؤدي ذل��ك إل��ى
ق�ط��ع ال�ط��ري��ق ع�ل��ى ال�ت��وص��ل إل��ى ات�ف��اق
على تمديد املفاوضات ،األمر الذي دفع
وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك��ي ج��ون كيري
إل��ى توجيه رسالة تحذير إل��ى الطرفني
ب ��أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة س�ت�ع�ي��د فحص
عملية التسوية في الشرق األوسط ،ردًا
على «الخطوات السلبية» التي أظهرها
الطرفان في األيام األخيرة.
وأش� ��ار ك �ي��ري إل ��ى «أن �ن��ا س�ن�ف�ح��ص ما
هو ممكن وما هو غير ممكن في عملية
السالم في الشرق االوسط» ،الفتًا إلى أن
األف��ق الزمني م�ح��دود ،وأن «ه�ن��اك حدًا
ل�ل��دور األم�ي��رك��ي ف��ي عملية ال�س�لام ،إذا
ل��م ي�ك��ن ال�ط��رف��ان ع�ل��ى اس�ت�ع��داد للقيام
ب �خ �ط��وات إي�ج��اب�ي��ة ت��دف��ع إل ��ى األم� ��ام».
وأعرب وزير الخارجية األميركي أيضًا
عن أسفه ألن «يقوم الطرفان في األي��ام
األخيرة بخطوات ال تفيد الدفع باتجاه
السالم».
وك� � � ��ان م� � �س � ��ؤول ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ن� �ق ��ل ع��ن
ال��رئ �ي��س م�ح�م��ود ع �ب��اس ق��ول��ه ل�ك�ي��ري،
ف��ي ات �ص��ال ه��ات �ف��ي أول م��ن أم� ��س ،إن��ه
«ال ت ��راج ��ع ع ��ن خ� �ط ��وة ال �ت��وق �ي��ع ع�ل��ى
االتفاقيات الدولية» .وأوضح أن «كيري
أضاف أن إسرائيل تهدد ّ
برد فعل قوي
ضد الخطوة الفلسطينية» ،مشيرًا الى
أن عباس أكد لكيري أن «مطالبنا ليست
ك �ث �ي��رة وت � �ه ��دي ��دات إس ��رائ� �ي ��ل ل ��م ت�ع��د
تخيف أحدًا ،ولها أن تفعل ما تريد».
وف � ��ي م � � � ��وازاة ص �م ��ت ن �ت �ن �ي��اه��و ،ي ��رى
امل �ح �ي �ط��ون ب��ه أن �ه��م ن �ج �ح��وا م��ن خ�لال
هذا التكتيك في «الكشف مرة أخرى عن
حقيقة أن أب��و م��ازن يبحث عن مبررات
ل�ت�ف�ك�ي��ك ع�م�ل�ي��ة ال� �س�ل�ام وال � �ه� ��روب من
املفاوضات السياسية».
ض �م��ن ه� ��ذا اإلط� � � ��ار ،دع� ��ت ش�خ�ص�ي��ات
ف��ي ح��زب الليكود رئيس الحكومة إلى
ال ��رد ب�ق�س��وة ع�ل��ى امل �س��ار الفلسطيني،
وتراوحت االقتراحات بني تجميد أموال
ض ��رائ ��ب ال �س �ل �ط��ة ون �ق �ل �ه��ا إل� ��ى ش��رك��ة
ال �ك �ه��رب��اء ،إل ��ى ب �ن��اء ن�ح��و  4000وح��دة
س�ك�ن�ي��ة ف ��ي ال �ض �ف��ة وال� �ق ��دس امل�ح�ت�ل��ة.
وأوض � � � ��ح امل� �ح� �ي� �ط ��ون ب �م �ك �ت��ب رئ �ي��س
الحكومة أنه يوجد في حوزتهم «الكثير
م��ن ال �خ �ط��وات األح ��ادي ��ة األخ� � ��رى» ،من
ضمنها دفع عمليات البناء في منطقة
«اي ــ ،»1وإغالق املعابر ،وغير ذلك ،وما
على رئيس الحكومة سوى االختيار.
وك�ج��زء م��ن التلويح بالتصعيدُ ،س� ّ�رب
ف� ��ي وس� ��ائ� ��ل اإلع� �ل ��ام االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة أن
هناك م��ن اق�ت��رح على نتنياهو الذهاب
ب �ع �ي �دًا ودراس� � ��ة خ �ي��ار ف ��رض ال �س �ي��ادة
اإلسرائيلية ،بجدية ،على املستوطنات
في الضفة الغربية ،لكن رئيس الحكومة
ّ
حتى اآلن لم يتنب ذلك .مع ذلك ،تعهدت
الشخصيات الليكودية ب��أن��ه «سيكون
هناك خطوات قاسية».
ول�ي��س بعيدًا ع��ن ال��رس��ال��ة اإلسرائيلية
امل � �ض� ��ادة ،ك �ش �ف��ت ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س»
ع��ن أن نتنياهو ووزي��ر ال��دف��اع موشيه
يعلون طلبا ،اع�ت�ب��ارًا م��ن األرب �ع��اء ،من
رئ �ي��س اإلدارة ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ت��ي ت��دي��ر
امل �ن��اط��ق ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ج �ن��رال ي��وآف
م � ��ردخ � ��اي ،اق � �ت� ��راح س �ل �س �ل��ة إج � � ��راءات
عقابية ضد الفلسطينيني.
ً
وأض��اف��ت «ه��آرت��س» ،ن�ق�لا ع��ن مسؤول
إس��رائ �ي �ل��ي ،أن ال�س�ل�ط��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
ت � �ن� ��وي ت �ج �م �ي��د ال� �ت ��رخ� �ي ��ص امل �م �ن��وح

مل�ش�غ��ل ال �ه��وات��ف ال�ن�ق��ال��ة الفلسطينية
«ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة» ،ل �ت �ط��وي��ر ش �ب �ك��ة ال �ب �ن��ى
ال�ت�ح�ت�ي��ة ف��ي ق �ط��اع غ ��زة .ك��ذل��ك تعتزم
ت �ق �ل �ي��ص أن� �ش� �ط ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن ف��ي
املنطقة «ج» في الضفة الغربية املحتلة،
حيث ت�م��ارس إس��رائ�ي��ل سيطرة مدنية
وع �س �ك��ري��ة ك��ام �ل��ة .ول �ف �ت��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة
إل��ى أن إسرائيل جاهزة أيضًا لتجميد

تل أبيب درست سحب
جنسية األسرى من
فلسطينيي الـ48
أصيب فلسطينيان في مواجهات أمس بني فلسطينيني والجيش اإلسرائيلي (عباس موماني ـ أ ف ب )
ن�ق��ل ال�ض��رائ��ب ال�ت��ي تجمعها لحساب
ال �س �ل �ط��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ك �م��ا س �ب��ق أن
ف �ع �ل��ت ف� ��ي ك� ��ان� ��ون األول  ،2012ب�ع��د
منح األم��م املتحدة فلسطني صفة دولة
مراقبة.
الى ذلك ،وضمن سياسة الردع الهادف
إل��ى تحقيق ن��وع م��ن «ت� ��وازن ال��رع��ب»،

مصر

ت ��م اإلع �ل ��ان ع ��ن ن �ي��ة وزي � ��ر االق �ت �ص��اد
اإلس ��رائ �ي �ل ��ي ،ن �ف �ت��ال��ي ب �ي �ن �ي��ت ،ال �ق �ي��ام
ب ��إع ��داد دع� ��وى ض��د ال�س�ل�ط��ة ال��وط�ن�ي��ة
الفلسطينية ف��ي اله� ��اي .اس �ت �ن��ادًا إل��ى
سببني :األول إطالق صواريخ من قطاع
غ��زة! وال�ث��ان��ي التشجيع على اإلره��اب!
أما في ما يتعلق بالقراءة اإلسرائيلية

لخلفية قرار الرئيس أبو مازن التوقيع
ع � �ل ��ى م� ��واث � �ي� ��ق وم� � �ع � ��اه � ��دات دول � �ي� ��ة،
ف �ق��د اس �ت �ع��رض��ت ص �ح �ي �ف��ة «ي��دي �ع��وت
أحرونوت» ثالثة أسباب رأت أنها تقف
وراء املواقف التي وصفتها باملتطرفة»،
ف� ��ي أع � �ق� ��اب األزم � � � ��ة ال � �ت� ��ي ن �ش �ب ��ت ف��ي
امل �ف��اوض��ات .وأوض �ح ��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة أن

أول ه� ��ذه األس� �ب ��اب ي �ع ��ود إل� ��ى غ�ض��ب
الفلسطينيني املبرر من خ��رق إسرائيل
ل �ت �ع �ه ��دات �ه ��ا ب� ��إط�ل��اق س � � ��راح ال��دف �ع ��ة
الرابعة من األسرى ،واإلعالن عن تكرار
ع� �ط ��اءات س��اب �ق��ة ل �ب �ن��اء أك �ث��ر م ��ن 700
وح��دة سكنية ف��ي مستوطنة جبل أبو
غ�ن�ي��م ف��ي ال �ق��دس .وأن ال�س�ب��ب ال�ث��ان��ي

هل تحظر حركة  6إبريل في ذكرى انطالقــ

تترقب حركة  6أبريل
في ذكرى انطالقتها
السادسة اليوم النطق
بالحكم في حظر
انشطتها .الحركة
التي أدت دورًا مهمًا في
التأسيس لثورتي مصر
تعيش امتحانها الصعب
في ظل االنقسامات
واملواجهات مع السلطة

القاهرة ـ أحمد سليمان
ت ��واج ��ه «  6إب ��ري ��ل» م� ��آزق ع ��دة ف ��ي وق��ت
واح � ��د ،رب �م��ا ه��ي األص �ع��ب ع �ل��ى ال�ح��رك��ة
م��ن تأسيسها ق�ب��ل  6أع ��وام ،ل�ع��ل اب��رزه��ا
ان �ش �ق��اق ب �ع��ض أع �ض��ائ �ه��ا وت��أس�ي�س�ه��م
ج �ب �ه��ات م �س �ت �ق �ل��ة ،أو ان �ض �م��ام �ه��م إل��ى
أحزاب سياسية مختلفة ،أو صدور أحكام
قضائية ضد ع��دد من أب��رز شبابها ،على
رأسهم محمد عادل وأحمد ماهر ،وأخيرًا
ال�ق�ض�ي��ة ال �ت��ي ي�ت�ن�ظ��ر أن ت �ص��در محكمة
األم � � ��ور امل �س �ت �ع �ج �ل��ة ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ال �ي��وم
حكمها فيها ،والتي أقامها أحد املحامني
مطالبًا بحل الحركة.
وم �ع��روف أن ال�ح��رك��ة اش�ت�ق��ت اس�م�ه��ا من
ت ��اري ��خ إض� � ��راب ل�ق�ل�ع��ة ال� �غ ��زل وال�ن�س�ي��ج
امل�ص��ري��ة «غ ��زل امل�ح�ل��ة» ع ��ام  ،2008ال��ذي

تنظم الحركة اليوم احتجاجات رفضًا لقانون التظاهر (أرشيف)

ُع � َّ�د ش� ��رارة ان �ط�ل�اق ال �ح��رك��ة ع�ل��ى أك�ت��اف
بعض الشباب ،الذين أسهموا في الدعوة
والحشد لإلضراب ،قبل أن يقرروا التأطر
في إطار رسمي من خالل تأسيس الحركة،
التي ارتفعت أسهمها بشدة بعد «ثورة 25
يناير».
ً
« 6اب ��ري ��ل» ،ال �ت��ي ك��ان��ت ج ��زءًا أص �ي�لا من
الحراك االحتجاجي ضد  4أنظمة تعاقبت
على حكم مصر في السنوات األخيرة ،بدءًا
من الرئيس األسبق حسني مبارك ،أو عهد
املجلس العسكري ،الذي شهد الصدام بني
ال�ط��رف�ين ذروت ��ه ع�ق��ب ب�ي��ان رس�م��ي ص��در
على صفحة ال �ق��وات املسلحة على موقع
«فايسبوك» ،يتهم الحركة بالوقوف وراء
«مخطط الفتنة ،التي تسعى إليها حركة
ش �ب ��اب  6أب� ��ري� ��ل ،ل �ل��وق �ي �ع��ة ب�ي�ن ال�ش�ع��ب
وال� �ج� �ي ��ش ،وال� �ت ��ي م ��ا ه ��ي إال ه� ��دف م��ن
أه��داف تسعى إليها (الحركة) منذ فترة،
وق ��د ف�ش�ل��ت ف �ي ��ه» ،ك �م��ا ش ��ارك ��ت ال�ح��رك��ة
ف��ي م�ع�ظ��م ال�ف�ع��ال�ي��ات االح�ت�ج��اج�ي��ة ضد
امل�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري ،وع�ل��ى رأس �ه��ا محمد
م�ح�م��ود وم�ج�ل��س ال � ��وزراء ،ق�ب��ل أن تعود
لدعم محمد مرسي في جولة اإلع��ادة في
االنتخابات الرئاسية ،في مواجهة أحمد
شفيق ،قبل أن تنقلب عليه وتتظاهر أمام
منزل األول بـ «البرسيم» ،وأمام منزل وزير
الداخلية بـ «املالبس الداخلية الحريمي».
وه ��ي ال �ت��ي ك��ان��ت ف��ي ط�ل�ي�ع��ة ح� ��راك «30
يونيو» املناهض لجماعة اإلخ ��وان ،قبل
أن تعود للتظاهر مرة أخ��رى ضد النظام
الجديد الحاكم للبالد اآلن ،احتجاجًا على
ق��ان��ون ال�ت�ظ��اه��ر ،وه��ي ال �ت �ظ��اه��رات التي
أت��ت على ما بقي من العالقة بني الحركة
وال�ن�ظ��ام عقب « 3.ي��ول�ي��و» .املنسق العام
للحركة عمرو علي ،أوضح أن الحركة منذ

نشأتها حققت ال�ع��دي��د م��ن األه� ��داف ،من
أهمها املشاركة في الشرارة األولى لثورة
« 25ي�ن��اي��ر» ،وم�ح��اول��ة تقويض  60عاما
من الحكم العسكري ،الذي أمم املجال العام
على نحو كامل عبر إجبار مبارك ورموز
نظامه على التنحي عن الحياة السياسية.
وأضاف علي ،لـ «األخبار» ،إنه بالرغم من
ال�ت��راج��ع ال ��ذي ح��دث ف��ي م�ج��ال ال�ح��ري��ات
عقب « 30ي��ون�ي��و» ،إال أن ه�ن��اك تراكمات
ت��رس �خ��ت ف ��ي ال � �ش� ��ارع امل � �ص� ��ري ،داع �م��ة
ل �ل �ح��ري��ة وال � �ع� ��دال� ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة .وم ��ع
استمرار الضغط في الشارع ،سيكون لها
م� ��ردود ك�ب�ي��ر ي��رف��ع س�ق��ف ال �ح��ري��ات م��رة
أخرى.
وح� ��ول ال�ق�ض�ي��ة ال �ت��ي ت��واج�ه �ه��ا ال�ح��رك��ة
ف��ي امل�ح��اك��م امل�ص��ري��ة ال �ي��وم ،ق��ال ع�ل��ي إن
«املشهد املصري الحالي معقد جدًا ،ويزيد
من تعقيده الدور الذي تؤديه املحاكم في
تصفية ال�خ�لاف��ات السياسية ب�ين ال��دول��ة
وم �ع��ارض �ي �ه��ا م �م��ن ي �ت �م �س �ك��ون ب��امل �س��ار
ال��دي�م�ق��راط��ي ،وي��رف�ض��ون ال �ع��ودة إل��ى ما
ق �ب��ل  25ي �ن��اي��ر ،إال أن ال �ه ��دف ال��رئ�ي�س��ي
ل�ل�ق�ض�ي��ة ه ��و ال �ت �ش��وي��ش ع �ل��ى ف�ع��ال�ي��ات
الحركة وتظاهراتها ،وبث روح الرعب في
الشارع املصري مرة أخرى ،وخاصة أنها
ل�ي�س��ت ال�ق�ض�ي��ة األول� ��ى م��ن ن��وع�ه��ا ال�ت��ي
تواجهها الحركة منذ نشأتها».
وح � � ��ول اس � �ت � �ع � ��دادات ال� �ح ��رك ��ة ل ��ذك ��راه ��ا
ال� �س ��ادس ��ة ،ق � ��ال امل �ن �س��ق ال� �ع ��ام ل�ل�ح��رك��ة
رؤوف الشخيبي ف��ي محافظة البحيرة،
لـ «األخ�ب��ار» ،إن «التخطيط والتوجيهات
امل ��رك ��زي ��ة ي �ق �ض �ي��ان ب � ��أن ت� �ق ��ام ف �ع��ال �ي��ات
وت� � �ظ � ��اه � ��رات ل� �ل� �ح ��رك ��ة ف � ��ي امل� �ح ��اف� �ظ ��ات
ج�م�ي�ع�ه��ا ،ال ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ف �ق��ط ،رف�ض��ًا
لقانون التظاهر الذي أقرته الحكومة قبل

