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عربيات
دوليات
«عباس» يهاجم «حماس»
خوفًا من شعبيتها؟
قدرت وسائل إعالم إسرائيلية أن هجوم رئيس
ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،م ـح ـمــود عـ ـب ــاس ،على
حركة «حـمــاس» بعد انتهاء الـحــرب فــي غــزة ال
ي ــدل ب ــال ـض ــرورة ع ـلــى تـحـســن صـ ــورة عـبــاس
فــي ال ـشــارع الفلسطيني ،أو يغير وجـهــة نظره
تجاه الحركة« ،بقدر ما يدل الهجوم على تغير
مــوازيــن الـقــوى داخ ــل ال ـشــارع ملصلحة حماس
بعد الحرب».
وق ــال ــت ال ـق ـنــاة الـعـبــريــة ال ـســاب ـعــة ،قـبــل أيـ ــام ،إن
«عباس كان يرى في موافقة حماس على دخول
حكومة التوافق قبل الحرب ضعفًا من جانبها،
فيما يخشى اليوم من تمكن الحركة من دخول
الحكومة مــن مــوقــع قــوة بعد ارت ـفــاع شعبيتها
فــي الـشــارع خــال الـحــرب ،وهــو مــا يمكنها من
السيطرة على السلطة في الضفة أكثر من قدرة
فتح على السيطرة على غ ــزة» .وشبهت القناة
ع ــاقــة ع ـب ــاس ب ــ«ح ـم ــاس» بـتـلــك ال ـعــاقــة «بــن
ق ــادة ال ــدول الـعــربـيــة وتنظيم داع ــش ،إذ يطالب
الزعماء الـغــرب بضرب داع ــش ،فــي حــن تمتلك
تلك األنظمة خيرة األسلحة وال تقاتل عناصر
هذا التنظيم خوفًا من التورط مع الشارع السني
العربي».
(األخبار)

قضايا الناس متعددة ،وليس من السهل
م ـعــال ـج ـت ـهــا ،وخ ـص ــوص ــا أمـ ـ ــور ال ـح ـيــاة
كتوفير الكهرباء واملاء وفتح املعابر».
وإن ك ـ ــان م ــن دلـ ـي ــل واضـ ـ ــح ع ـل ــى حـجــم
السخط على الحركة من داخل جلبابها،
فيمكن النظر إلى ما يقوله موظفو حكومة
غزة الذين انضووا تحت لواء املؤسستني
األمنية واملدنية بإدارة «حماس» منذ ما
بعد  .2007ه ــؤالء يــذكــرون ،فــي أحــاديــث
مـنـفـصـلــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن ـهــم ف ــي األص ــل
عـنــاصــر وم ــؤي ــدون لـلـحــركــة اإلســام ـيــة،
ل ـك ــن ث ـق ـت ـهــم ب ـق ـي ــادت ـه ــم ت ــراجـ ـع ــت بـعــد
عجزها ْعن إلزام رئيس السلطة ،محمود
عباس ،دفع رواتبهم ،واألخير أعلن أكثر
من مرة أنه يرفض التسليم بضم موظفي
غزة البالغ عددهم  46ألفًا إلى مؤسسات
السلطة بحجة العبء امللقى على ميزانية
ال ـح ـكــومــة .ح ـتــى ب ـعــد الـ ـح ــرب ،ال تشير
حكومة «الوفاق» إلى أنها معنية بجدية
ب ــاس ـت ـي ـع ــاب امل ــوظـ ـف ــن الـ ــذيـ ــن عـيـنـتـهــم

ــينهما
أمــا قـيــادة السلطة الـتــي تـقــود «فـتــح» في
الــوقــت نـفـســه ،فـتـقــول إنـهــا ق ــررت خــوض
أس ـلــوب امل ـقــاومــة الشعبية بــالـتــوافــق مع
الـفـصــائــل األخـ ــرى ،والسـيـمــا فــي الضفة،
وك ـ ــان م ـه ـن ــدس هـ ــذا ال ـف ـك ــر ه ــو مـحـمــود
عباس نفسه بحجة أنها ترمي إلى حماية
الـشـعــب ،لكن مـمــارســات األج ـهــزة األمنية
ه ـن ــاك ال تـشـيــر ح ـتــى إل ــى أي دع ــم لـهــذه
السياسة.
«حـ ـم ــاي ــة الـ ـشـ ـع ــب» هـ ــي الـ ـفـ ـك ــرة نـفـسـهــا
املـ ــوجـ ــودة لـ ــدى قـ ـي ــادة «فـ ـت ــح» ف ــي غ ــزة،
وعــن ذلــك يقول أمــن سر املجلس الثوري
لـلـحــركــة ،أم ــن مـقـبــول ،إن ــه «ك ــان بــإمـكــان
فـصــائــل املـقــاومــة تجنيب الـشـعــب ويــات
الحرب فعال في الحرب األخيرة» .يضيف
ل ــ«األخ ـبــار»« :ك ــان لــديـنــا مــاحـظــات على
املـقــاومــة فــي غ ــزة ،لكن لــم يكن بمقدورنا
إعــانـهــا خ ــال ال ـح ــرب ،وخــاصــة أن ــه كــان

«ح ـم ــاس» ،وف ــي أحـســن األح ــوال توضح
محافل رسمية أن هناك إمكانية لقبول
املدنيني من دون العسكريني.
ورغ ــم حــالــة ال ـتــردي املعيشي ،فما يزيد
قـ ـه ــر ك ـث ـي ــري ــن مـ ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ــي غـ ــزة،
وخــاصــة الـحــرف الـصـغـيــرة واملـتــوسـطــة،
أن حكومة «حماس» استمرت في جباية
ال ـ ـضـ ــرائـ ــب حـ ـت ــى مـ ــن أص ـ ـحـ ــاب ال ــدخ ــل
امل ـح ــدود ،وإن كــانــت قــد أوق ـفــت ذل ــك في
مراحل قصيرة سابقا .هنا ترى األوساط
السياسية أنه رغم إعالن الحركة قبولها
التحدي بخوض االنتخابات ،فــإن هناك
مخاوف من انتكاسة على أبواب صناديق
االقتراع التي ستفتح للرئاسة واملجلس
التشريعي ،وإن كــانــت األص ــوات نفسها
تـلـ ّـمــح إل ــى أن ال ـحــرب األخ ـيــرة ستساعد
«حماس» على تخطي هذا الهاجس ،لكن
إدارة ملف ما بعد الحرب قد يبعد الخيط
عن رأس اإلبرة مجددا.
املـصــادر الحركية نفسها عــادت لتصرح

بأن أحد أبرز الدوافع «وراء ذهاب حماس
إل ــى إن ـهــاء االن ـق ـســام وال ـع ــودة إل ــى مربع
املقاومة هو تراجع شعبية الحركة على
املستوى املحلي» ،مؤكدة أنها (حماس)
ت ـ ـحـ ــاول اآلن أن ت ـح ــاك ــي ت ـج ــرب ــة ح ــزب
ال ـلــه ال ــذي يـحـتـفــظ بـمـقــاعــد ف ــي الـبــرملــان
اللبناني مع اإلبقاء على بندقية املقاومة.
وقــد جــاءت الـحــرب فــي السابع مــن تموز
امل ــاض ــي عـلــى غـيــر رغ ـبــة «حـ ـم ــاس» ،كما
تـ ـق ــول امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،لـ ـتـ ـب ــدل نـ ـظ ــرة الـ ـن ــاس
تجاهها ،وتغير مفاهيم كثيرة ارتبطت
بتمسك م ـســؤولــي «ح ـم ــاس» باملناصب
الحكومية على حساب املقاومة ،وال سيما
بعد تشكيل فرق عسكرية تسمى «الضبط
امل ـي ــدان ــي» ك ــان هــدفـهــا قـبــل ال ـح ــرب منع
الفصائل وال ـقــوى مــن إط ــاق الـصــواريــخ
على البلدات املحتلة عام .1948
تستطرد تلك املصادر التي تحفظت على
هوياتها« :لقد كنا نضطر إلــى دفــع نحو
مـلـيــونــي دوالر شـهــريــا مــرتـبــات للضبط
املـ ـي ــدان ــي الـ ـ ــذي ي ـح ــرس ال ـ ـحـ ــدود ،وذل ــك
ت ـف ــادي ــا مل ــواج ـه ــة م ـب ــاش ــرة م ــع االح ـت ــال
ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،ألن ـن ــا ك ـنــا ن ـعــد أنـفـسـنــا
للمعركة ،وهذا ما أوصلنا إلى الجهوزية
ال ـت ــي ظ ـهــرنــا بـ ـه ــا» .وأضـ ــافـ ــت« :ح ـمــاس
عصية على االنـكـســار ،بــل هــي ت ــزداد قوة
مع الوقت ،لكن مراكمة شعبيتها ال تأتي
إال من أدائها على األرض (امليدان)» ،مقرة
فــي الــوقــت عينه بــأن األداء الحكومي أثر
سلبيًا على شعبية «حـمــاس» في مراحل
عديدة.
وعمدت كتائب القسام ،الذراع العسكرية
لـ ــ«حـ ـم ــاس» ،خـ ــال الـ ـح ــرب إلـ ــى تـعــزيــز
النظرة املجتمعية نحو الحركة ،وال سيما
أنها اتبعت سياسة إعالن املفاجآت ضمن
ســابـقــة فــي تــاريــخ ال ـص ــراع الفلسطيني
ـ اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وص ـ ــارت ت ـحــرق أوراق ـه ــا
شيئًا فشيئًا ،مــا عــزز االلـتـفــاف الشعبي
منذ بداية الحرب حــول املقاومة عمومًا.
كـ ــل ذل ـ ـ ــك ،أسـ ـه ــم ب ـ ـصـ ــورة مـ ـب ــاش ــرة فــي
تحسني صورة «حماس» داخل تنظيمها
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،ث ــم ف ــي األوس ـ ـ ـ ــاط الـشـعـبـيــة
لكن ليس على املــدى القريب ،ويظهر أن
الـحــركــة سعت بعد الـحــرب مـبــاشــرة إلى
تصدير استطالعات رأي عبر مراكزها،
لكنه من املوضوعي تسليط الضوء على
اسـتـطــاع رأي نـشــره املــركــز الفلسطيني
للبحوث السياسية واملسحية بدعم من
مؤسسة «كونراد أديناور» في رام الله.
تضمن هذا االستطالع ّ
عينة بلغ عددها
 1270شخصًا في الضفة املحتلة وقطاع
غزة ما بني  26إلى  30من الشهر املاضي،
وأظـهــر أن  %79يعتقدون بــأن «حماس»
ان ـت ـصــرت ،فـيـمــا ت ـقــول نـسـبــة مــن  %3إن

أجهزة السلطة تمنع
تنفيذ خيار املقاومة
الشعبية الذي تبنته
قيادتها (آي بي ايه)

قادة في الحركة
يحاولون تعطيل العمل
المسلح في غزة
بــاإلمـكــان قـبــول امل ـبــادرة املـصــريــة لــوال أن
ّ
التوصل
التجاذبات اإلقليمية حالت دون
إلى وقف النار مبكرا».
بشأن موقفهم من املقاومة املسلحة ،يرى
مقبول أنــه ال يمكن تجاهل وج ــود «فتح
ال ـع ـس ـكــريــة» ف ــي غـ ــزة ،مــوض ـحــا بــال ـقــول:
«جميعنا في الحركة عسكر وكنا معتقلني
داخ ــل الـسـجــون اإلســرائـيـلـيــة ،وال شــك أن
من تتحدثون عنهم (كتائب األقصى) كان
لهم اتصاالت مع قادة خارج غزة ويتلقون
األوامر منهم» .وعن الضفة املحتلة ،يقول

مدافعا« :أهالي الضفة تفاعلوا بوضوح
مع أهلنا في غزة ،لكن هناك من يفكر في
إطــاق انتفاضة جــديــدة ،وهــو قــرار يجب
أن يـكــون شعبيا ال حزبيا حتى ال تكون
الـعــواقــب وخيمة على الشعب كما حدث
في انتفاضة .»2000
أم ــا مـمـثــل «ف ـت ــح» ف ــي ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة،
جـ ـم ــال نـ ـ ـ ــزال ،ف ـ ـبـ ــارك دور املـ ـق ــاوم ــة فــي
ح ــرب غ ــزة ،وخــاصــة أنـهــا وجـهــت رســالــة
قــويــة م ـفــادهــا أن ـهــا ال تـسـعــى إل ــى الـنـيــل
م ــن املــدن ـيــن ب ــل الـعـسـكــريــن .ي ـقــول ن ــزال
ل ــ«األخ ـبــار» إن جميع الفصائل اعتمدت
نهج املقاومة السلمية في توقيعها وثيقة
ال ـتــوافــق الــوط ـنــي« ،ل ـكــن ال ـحــرب األخ ـيــرة
أجبرت املقاومة على استخدام السالح»،
مختتما بتأكيد أن «فتح» هي «الوحيدة
ال ـ ـتـ ــي جـ ـمـ ـع ــت ب ـ ــن الـ ـبـ ـن ــدقـ ـي ــة وغ ـص ــن
الزيتون».

إســرائـيــل هــي الـتــي انـتـصــرت ،لكن نسبة
 %17رأت أن الـطــرفــن خــرجــا خــاســريــن.
وكــانــت الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى ( )%86تؤيد
إطالق صواريخ املقاومة من القطاع على
إســرائـيــل .مــع ذلــك ،هناك  %57يرفضون
حل التنظيمات املسلحة في القطاع ،فيما
تــؤيــد نـسـبــة م ــن  %25ه ــذا اإلج ـ ــراء بعد
إنهاء الحصار وإجــراء االنتخابات ،كما
تؤيد  %13اإلجراء نفسه في حال السالم
مع إسرائيل .كذلك يمكن االلتفات إلى أن
نسبة التقويم اإليـجــابــي ترتفع لرئيس
السلطة محمود عباس إلى  %49في غزة،
مقابل  %33فــي الضفة ،لكنها تنخفض
لخالد مشعل في القطاع إلى  ،%70مقابل
 %83في الضفة.
يـ ـع ــود امل ـح ـل ــل ع ــوك ــل ل ـي ــوض ــح أن أداء
امل ـق ــاوم ــة ش ـكــل رافـ ـع ــة لـشـعـبـيـتـهــا على
املستوى املحلي ،وكــذلــك عربيًا ودولـيــا،
م ـس ـتــدركــا« :ع ـنــدمــا ن ــزف كـثـيــر م ــن ال ــدم
وزاد الــدمــار ،تأثر الـنــاس باملآسي أكثر،
ل ـكــن ك ــل ال ـن ـســب ال تـسـتـقــر ع ـلــى حـ ــال».
وأضـ ـ ـ ــاف« :امل ـش ـك ـل ــة أن امل ـ ــزاج الـشـعـبــي
م ـت ـق ـلــب وال ي ـم ـك ــن ال ـت ـع ــوي ــل ع ـل ـي ــه فــي
صناديق االقـتــراع الحـقــا ،ومــن املــؤكــد أن
املجتمع الفلسطيني قلق وال ــرأي العام
متذبذب».
في املقابل ،تبدو شعبية «حماس» على
مستوى الضفة آخذة في ازدياد ،وخاصة
م ــع اس ـت ـم ــرار م ـم ــارس ــات الـسـلـطــة تـجــاه
امل ـق ــاوم ــة وت ـع ـثــر ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـس ــوي ــة ،مــع
ت ـصــاعــد االس ـت ـي ـطــان وح ـم ــات الـجـيــش
اإلسرائيلي .وحتى في الوقت الــذي كان
يسجل فيه الغزيون اعتراضًا كبيرًا على
س ـيــاســات «حـ ـم ــاس» ال ـح ـكــوم ـيــة ،كــانــت
شعبية الحركة بخير في الضفة ،بداللة
امل ـس ـيــرات الـتـضــامـنـيــة الـتــي جــابــت مــدن
ال ـض ـفــة وه ــي تـحـمــل ال ــراي ــات ال ـخ ـضــراء
الـ ـت ــي ك ـ ــان ح ـت ــى وق ـ ــت ق ــري ــب م ـح ـظــورًا
حملها ويخاف من فعل ذلك.
ف ــي امل ـح ـص ـلــة ،ت ــرى املـ ـص ــادر ال ـحــرك ـيــة،
ً
الـتــي تـحــدثــت طــويــا إل ــى «األخ ـب ــار» ،أن
صمود «حماس» في الحروب الثالث منذ
ً
 2008حتى  ،2014فضال عن إنجاز صفقة
«وفاء األحرار» عام  ،2011كانت «من أهم
إنـ ـج ــازات ح ـمــاس ف ــي املــرح ـلــة املــاضـيــة،
ومن شأنها أن تعاظم شعبيتها».
واآلن م ــا ي ـض ــع «ح ـ ـمـ ــاس» وت ـجــرب ـت ـهــا
السابقة في محط االختبار هو نجاحها
فــي اجـتـيــاز أزم ــة مــا بـعــد ال ـحــرب األكـبــر
مــن سابقتيها ،إذ مضى أكـثــر مــن ثالثة
أســابـيــع عـلــى وق ــف ال ـن ــار ،وال ت ــزال آثــار
ال ـحــرب والـحـصــار قــائـمــة حـتــى اللحظة،
فيما الخالفات السياسية تنهش الجسد
الفلسطيني املصاب بالنار اإلسرائيلية.

مقتل مواطنني في غزة بانفجار
مجهول
قتل مواطنان فلسطينيان
وأصيب ثالثة آخرون ،مساء
أمس ،إثر انفجار غامض شرق
مدينة غزة .وقال املتحدث باسم
وزارة الصحة ،أشرف القدرة إن
عامًا)،
عبد الله أبو عصر (ُ 23
وأيمن أبو جبة ( 23عامًا) ،قتال
وأصيب ثالثة آخرون بجراح
متفاوتة جراء انفجار غامض
وقع في حي الشجاعية .وأضاف
القدرة أن مالبسات االنفجار
الغامض لم تتضح حتى أمس،
فيما قدرت مصادر أخرى أن
يكون بسبب مخلفات االحتالل.
(األناضول)

إجراءات جديدة على
«أبو سالم» و«بيت حانون»
أعلن رئيس هيئة الشؤون املدنية
في السلطة الفلسطينية ،حسني
الشيخ (الصورة) ،أنه ستضاف
خالل األسابيع املقبلة إجراءات

جديدة على املعابر بني قطاع
غزة واألراضي املحتلة .وأضاف
الشيخ ،عبر صفحته على
«الفايسبوك» أمس ،أنه سيجري
توسيع معبر «كرم أبو سالم»
التجاري ليتسع ألكثر من ٧٠٠
شاحنة يوميًا ،كذلك ستشمل
اإلجراءات بدء تصدير املزروعات
واألسماك من غزة .وأفاد أيضًا
بأنه ُ
سي َ
سمح لرجال األعمال من
الضفة وغزة وطالب الجامعات
بالتنقل بني املنطقتني.
في املقابل ،قال رئيس جمعية
األعمال في غزة ،علي
رجال
ُ
الحايك ،إنهم أبلغوا باإلجراءات
املعلنة ،لكنهم يرون أن اإلجراءات
املعلنة غير كافية.

حكم بسجن والدة محرر
مبعد إلى غزة
أصدرت محكمة االحتالل في
معسكر سالم ،شمال جنني في
الضفة املحتلة ،حكمًا تعسفيًا
بحق والدة املحرر في صفقة
«وفاء األحرار» واملبعد إلى قطاع
غزة شادي بالونة (من مخيم
طولكرم) ،وذلك بالسجن ملدة
عام ودفع غرامة قيمتها  24ألف
شيقل ( 660دوالرًا) .واستنكرت
عائلة بالونة أمس الحكم على
ّ
رسمية بالونة ( 54عامًا) وعدته
انتقامًا من ابنها املحرر ،مؤكدة
نفيها التهم التي صدر على
أساسها الحكم ،وهي متعلقة
بتلقي أموال واملساعدة في نقلها
إلى «جهات معادية» .وطالبت
العائلة باإلفراج عن والدة األسير
املحرر ،التي اعتقلت في الرابع
شباط املاضي ،وذلك لكبر سنها
ومعاناتها من عدد من األمراض
التي تهدد حالتها الصحية.
(األخبار)

