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فلسطين

«فرق الموت» إلدارة معبر رفح ...و«حماس» ّ
تسرع ربط غزة بمصر
جديدة في المشهد السياسي
مفارقة ُ
ّ
الفلسطيني تعبر عنها عودة «فرق
الموت» كي تدير معبر رفح ،الذي سيفتح
بضمان (طلبه المصريون) من راعيها
محمد دحالن ،وذلك بعد عشر سنوات
دام بين «حماس» وعناصر
مضت على قتال ٍ
تلك الفرق ،لكن عودتها تأتي هذه المرة
بإذن من الحركة وتحت اطالعها
غزة ــ هاني إبراهيم

ّ
«تهم أمن
مهمة ألمن الدوحة فقط ،بل
املنطقة برمتها».
وعلى الرغم من ّ
حدة التصريح ،قالت
الــرئــاســة الـتــركـيــة ،أم ــس ،إنـهــا تمتلك
عالقات تاريخية مع الدول الخليجية،
وإن ال ــرئ ـي ــس رجـ ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ــان
يبذل مساعي لحل األزمة دبلوماسيًا
وب ــال ـط ــرق ال ـس ـل ـم ـيــة .وقـ ــال املـتـحــدث
باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن:
«أعتقد أننا بدأنا نرى ثمار الجهود
التي نبذلها حيال األزم ــة ،فالرئيس
أردوغـ ـ ــان دع ــا نـظـيــره األم ـيــركــي إلــى
ّ
ت ـب ــن ــي دور فـ ـع ــال وإيـ ـج ــاب ــي ت ـجــاه
ّ
األزمــة ،ال سيما أن التصريحات التي
أعقبت ات ـصــاالت تــرامــب مــع عــدد من
الزعماء الخليجيني تشير إلى وجود
رغ ـبــة ل ــدى األط ـ ــراف لـحــل األزمـ ــة عن
طريق الحوار».
وتكثفت أم ــس االت ـص ــاالت اإلقليمية
ب ـشــأن األزمـ ــة الخليجية ال ـتــي كانت
م ـ ـ ـ ــدار اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
اإليراني محمد جواد ظريف ،باملكلف
بـ ــأع ـ ـمـ ــال وك ـ ـيـ ــل وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لـ ـلـ ـش ــؤون ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـع ـمــان ـيــة
مـحـمــد ب ــن ع ــوض ال ـح ـس ــان ،بحسب
وكـ ــالـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء الـ ـعـ ـم ــانـ ـي ــة .وذكـ ـ ــرت
الوكالة أن الجانبني بحثا «األوضــاع
الراهنة في املنطقة والجهود املبذولة
إليجاد الحلول الدبلوماسية املناسبة
لها» .في غضون ذلك ،شهدت بورصة
قطر ،أمــس ،تعافيًا بعد أنـبــاء تمديد
املهلة املمنوحة لقطر مــن قبل الــدول
األربع املقاطعة.
(األخبار)

عشر سنوات على خروج محمد دحالن من قطاع غزة
كانت كفيلة بزيادة خبرة الرجل السياسية ،لكنها لم
ّ
تغير طابعه األمني ،الــذي بقي مالصقًا لشخصيته،
ّ
وهو عمليًا مثل صلب دوره في اإلمــارات (مستشار
أمني) إلى جانب استثماراته (شركات خدمات أمنية
وعسكرية) .وبمجرد أن اكتملت بنود االتفاق األولى
بني حركة «حماس» والقاهرة ،بمتابعة شخصية من
القيادي الفتحاوي املفصول ،كان فتح املعبر ال يحتاج
إلى اإلجراءات اللوجستية فحسب ،بل إلى ضمان مهم
للمصريني ،أال وهو حضور دحالن األمني.
هنا جاء دور «أصدقاء املاضي»ّ ،
ممن بقوا في غزة
أو هربوا خارجها أيام سيطرة «حماس» ّعلى القطاع
عسكريًا ،وعلى هــؤالء ستقع مهمة «تسلم الجانب
األمني غير املسلح» في معبر رفح بعد فتحه بصورة
دائ ـمــة ،أي ال ـخــدمــات املتعلقة بختم جـ ــوازات السفر
والتحقق مــن هــويــات املسافرين فــي كــا االتجاهني،
ضمن مرحلة أولى .وإلى جانبهم ،ثمة  500عسكري
آخــريــن مــن «ح ـم ــاس» سيضطلعون بمهمة حماية
املـعـبــر ال ــذي سينتهي الـجــانــب امل ـصــري مــن ترميمه
مــع بــدايــة أي ـلــول املـقـبــل ،وسـتـكــون مهمتهم الـحـفــاظ
على األمن وترتيب سير السفر ،فيما يكون للحركة
مـنـ ّـسـقــون ي ــداوم ــون مــع «فــريــق دح ــان» واملـصــريــن
كذلك.
وكان أحد االقتراحات املصرية أن تتولى شركات أمن
مدنية خاصة مسؤولية األمن على املعبر ،لكن حاليًا
سيعمل بهذه اآللية .وترافق التدريب «البدني» (لياقة
السالح الشخصي) ،إضافة إلى
جسدية واستعمال
ّ
التدريب اللوجستي ملن تبقى من العناصر األمنيني
لــدحــان ،مــع سماح «حـمــاس» لتيار دحــان فــي غزة
بفتح مقار تنظيمية فــي املحافظات .وظهر القيادي
سفيان أبو زايدة الذي يعمل ضمن هذا التيار ،في كلمة
أمام الفصائل الفلسطينية شمال غزة ،وهو حدث لم

أعلن روبرت موغابي أنه تبرع بمبلغ مالي لدعم استقاللية التمويل الذاتي لالتحاد (أ ف ب)

ّ
تعتد التنظيمات السماح به كي ال تتهم بالتالعب على
حبال التناقضات الداخلية في «فتح».
وتــولــى أبــو زاي ــدة ملف الـحــوار مــع «حـمــاس» فــي غزة
خلفًا للنائب فــي املجلس التشريعي أش ــرف جمعة،
املحسوب على دحــان ،فيما عــزت مصادر ذلــك إلى
خالفات داخلية في تيار دحالن ،لكن مصادر أخرى
نفت ،وقالت إن األخير أوكلت إليه «مهمات بعيدًا عن
األضواء» .ووفق االتهامات الفتحاوية الداخلية ،تشير
األص ــاب ــع إل ــى أن أس ــام ــة ال ـف ــرا (م ـحــافــظ خــانـيــونــس
الـســابــق) هــو ال ــذي ي ـتــرأس عـمــل أن ـصــار دح ــان في
غزة ،في ظل الحديث عن تهميش قيادات أخرى داخل
تيارهم املشهور باسم «اإلصالحي».
على الجبهة املقابلة ،تواصل «حماس» السير بخطى
ســريـعــة نـحــو انـفـتــاح غ ــزة عـلــى مـصــر (راج ــع الـعــدد
 ٣٢٠٦فــي  ٢١حــزيــران) ،وذل ــك فــي وقــت تكتمل فيه
«مشهدية نــادرة» في التاريخ السياسي الفلسطيني،
هي مواصلة إنشاء منطقة عازلة على حــدود القطاع
وص ـل ــت ح ـتــى اآلن إل ــى ع ـمــق م ـئــة م ـتــر تـقــريـبــا في
األراض ــي الفلسطينية ،ومــن املقرر أن تشمل حــدودًا
تصل إلى  13كلم تقريبًا.
فـلـلـمــرة األول ــى مـنــذ أح ــد عـشــر عــامــا ،وصـلــت وفــود
رسـمـيــة ممثلة للحكومة الـســابـقــة فــي غ ــزة (اللجنة
اإلدارية الحالية التي شكلتها «حماس») إلى القاهرة،
وذلك بطلب رسمي مصري ،في خطوة ّ
تعبر عن قبول
الــواقــع املستجد فــي غــزة ،وهــو مــا قــد يعقبه اعتراف
سياسي إذا اكتمل تنفيذ بنود االتفاق.
الوفد الذي بدأ أعماله أمس بعد عودة وفد حركي منذ
أكثر من أسبوع ،جاء هذه املرة برئاسة عضو املكتب
الـسـيــاســي ف ــي «ح ـم ــاس» روح ــي مـشـتـهــى ،وبــرفـقــة
أعضاء ممثلني عن «اللجنة اإلداري ــة» .ووفــق مصادر
في «حماس»ّ ،
ضم الوفد ممثلني عن قطاعات الصحة
واألمن واالقتصاد والطاقة في الحكومة السابقة.
وس ـي ـط ـل ــب األم ـ ـن ـ ـيـ ــون فـ ــي الـ ــوفـ ــد الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
م ـس ـت ـلــزمــات ،ك ـكــام ـيــرات مــراق ـبــة وأضـ ـ ــواء وأس ــاك
شائكة ،فيما يبحث بقية األعضاء ملفات شراء الوقود
ً
واألدوي ــة من مصر ،فضال عن ملف الكهرباء ،الذي
كانت القاهرة قد تعهدت فيه بنقل الخطوط الرئيسية
التي ّ
تزود بها غزة (تغطي  30ميغاوات) إلى املنطقة
الساحلية التي تبتعد نسبيًا عن مناطق االشتباك مع
«داعــش» في سيناء .وإلــى جانب محاولة استشراف
التنسيق املبكر لسفر املرضى ،سيبحث الوفد قائمة
بأنواع وأسعار البضائع التي يحتاج إليها القطاع من
أجل استيرادها من مصر.
فــي املـقــابــل ،ال يخفى أن ه ــذا الـتـقــارب ال ــذي صــارت
تفاصيله تظهر علنًا تباعًا يزعج السلطة الفلسطينية،

اختبارًا ملفوضية االتـحــاد (الجهاز
التنفيذي للمنظمة) ،برئاسة موسى
فـقــي ،ال ــذي تـسـلــم مـهـمــات منصبه،
ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،راف ـعــا
شعار «إسكات السالح في أفريقيا»
ب ـح ـل ــول عـ ــام  .2020وان ـت ـق ــد ف ـقــي،
أم ـ ــس ،الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء الف ـت ـقــادهــا
التضامن مع البلدان األفريقية التي
تــواجــه مـخــاطــر املـجــاعــة والـجـفــاف.
وق ــال« :ال يمكنني إخ ـفــاء إحباطي
ال ـع ـم ـيــق أم ـ ــام ص ـم ــت األفـ ــارقـ ــة فــي
مواجهة املأساة الرهيبة للمجاعة»،
ً
م ـت ـس ــائ ــا« :مـ ــا الـ ـ ــذي حـ ــدث لـلـقـيــم
األفــري ـق ـيــة لـلـتـضــامــن واإلخ ـ ـ ــاء؟ ما
ال ـ ــذي ح ـ ــدث مل ـج ـت ـم ـع ـنــا املـ ــدنـ ــي؟».
ّ
ولــإشــارة ،فــإن األمــم املتحدة سبق
ّ
أن أع ـل ـنــت خ ــال ال ـع ــام ال ـج ــاري أن
العالم يواجه «أســوأ أزمــة إنسانية
منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية»
مـ ــع م ــواجـ ـه ــة  20مـ ـلـ ـي ــون شـخــص
لـســوء التغذية واملـجــاعــة فــي اليمن
وال ـ ـ ـصـ ـ ــومـ ـ ــال وج ـ ـ ـنـ ـ ــوب ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان
ونيجيريا.

فــي املـقــابــل ،يبقى مـلــف الـصــراعــات
املسلحة ومـكــافـحــة اإلره ــاب األكـثــر
أول ــوي ــة ب ــن امل ـل ـفــات ال ـشــائ ـكــة على
منصة القمة ،إذ ال تزال دول جنوب
الـ ـس ــودان ،وال ـكــون ـغــو ،وال ـصــومــال،
ول ـ ـي ـ ـب ـ ـيـ ــا ،وم ـ ـح ـ ـيـ ــط ال ـ ـب ـ ـح ـ ـيـ ــرات،
ودول منطقة الـســاحــل ،تشكل بــؤر
ص ــراع ــات دمــويــة ت ـهــدد أم ــن ال ـقــارة
بأكملها ،فيما تتهدد أمــن بعضها
مجموعات إرهابية نمت ،باألخص،
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع تـ ـص ــاع ــد ال ـف ــوض ــى
ف ــي ل ـي ـب ـي ــا ،الـ ـت ــي أصـ ـب ــح جـنــوبـهــا
ع ـلــى م ـ ّـر األع ـ ــوام امل ــاض ـي ــة بـمـثــابــة
نقطة ارت ـكــاز ألعـمــال التهريب غير
ال ـشــرعــي ،وال ـه ـجــرة عـبــر املـتــوســط،
ونقطة ربط بني الجماعات املتطرفة
ال ـت ــي ت ـن ـت ـشــر بـ ـص ــورة خ ــاص ــة فــي
منطقة الساحل األفريقي.
ويـ ـن ــاق ــش امل ـج ـت ـم ـع ــون فـ ــي أديـ ــس
أبـ ـ ــابـ ـ ــا خ ـ ـطـ ــط االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ل ـت ــوس ـي ــع
برامج التنمية والتجارة والتكامل
االقـ ـتـ ـص ــادي واالن ـ ــدم ـ ــاج ب ــن دول
الـ ـق ــارة .وم ــن أبـ ــرز امل ـس ــاع ــي ضمن

واألخ ـي ــرة سيقابل رئيسها مـحـمــود عـبــاس نظيره
امل ـصــري عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،فــي ال ـقــاهــرة ،قبيل
توجهه لحضور القمة األفريقية ،فيما أرسل «وسطاء»
محليني ودول ـي ــن لـلـقــاء «ح ـم ــاس» فــي غ ــزة وتـقــديــم
حلول التفافية (آخــر ذلك العرض الــذي قدمه مبعوث
األم ــم املـتـحــدة لعملية التسوية فــي املنطقة نيكوالي
م ــاديـ ـن ــوف ،خـ ــال ل ـقــائــه ق ـبــل أي ـ ــام رئ ـي ــس املـكـتــب
السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية في غزة ،وورد
فيه استعداد االتحاد األوروبي لدفع تكلفة كهرباء غزة
ً
بدال من السلطة).
وطبقًا إلفادات متعددة من «فتح» و«حماس» ،تتشابه
الحال مع القاهرة التي أخبرت عباس أن العرض الوحيد
حاليًا هو قبول مبادرة «الرباعية العربية» التي طرحت
قبل املؤتمر السابع لحركة «فتح» (في تشرين الثاني
املاضي) ،والقاضية بقبول إجــراء مصالحة فتحاوية
داخلية (مع دحالن تحديدًا) ثم مصالحة مع «حماس».
أم ــا ع ـبــاس ،فـيـشـتــرط ّعـلــى «ح ـم ــاس» إن ـهــاء الـعــاقــة
مــع دح ــان ،وإع ــان حــل مبدئي للجنة اإلداريـ ــة التي
ش ـك ـل ـت ـهــا ،ف ــي م ـقــابــل أن ي ــرس ــل وفـ ـ ـدًا م ــن أع ـضــاء
«امل ــرك ــزي ــة» لـعـقــد اج ـت ـمــاع ع ــاج ــل م ــع هـنـيــة وإع ــان
تشكيل حكومة وحــدة وطنية على برنامج سياسي
يشبه برنامج حكومة الوحدة التي شكلت عام ،2006
وعلى أســاس اتـفــاق مكة ،ووفــق اتـفــاق مبدئي سابق
تــم الـتــوافــق عليه فــي بـيــروت بــن الـقـيــادي الفتحاوي
عزام األحمد والحمساوي موسى أبو مزروق قبل عدة
أشهر برعاية لبنانية.
وتزامن كل ذلك مع تصريحات لقيادات فتحاوية سعت
إلى ترطيب األجــواء مع «حماس» ،ومنها حديث أمني
ســر «فـتــح» جبريل الــرجــوب ،الــذي يوصف بأنه عدو
ّ
تضحي
ل ــدود ل ــدح ــان ،حينما ق ــال إن «ح ـمــاس لــن
ب ــدم ــاء شـهــدائـهــا وتـتـصــالــح م ــع دح ـ ــان» ،عـلـمــا بــأن
الرجوب سبق أن رفضت مصر استقباله ،معلنة أنه
«شخصية غير مرغوب فيها».
ل ـكــن قـ ـي ــادات ف ــي «حـ ـم ــاس» ق ــال ــت إن ال ـح ــرك ــة غير
مستعدة ألن «تــذهــب فــي إطــار التخلي عــن دح ــان...
ألن ذلك كان شرطًا أوليًا في املباحثات الثنائيه معه»،
مستدركة أنه في حال تراجع عباس كليًا عن «إجراءاته
العقابية ،واع ـتــرف بشرعية املــوظـفــن الــذيــن ّ
عينتهم
حماس منذ  ،2007يمكن العمل على مصالحة معه،
لكنها ستشمل أيضًا استيعاب دحالن في غزة».
إلــى ذل ــك ،مــن املـقـ ًَـرر أن يلقي إسماعيل هنية خطابًا
سياسيًا «تــاريـخـيــا» غـدًا األرب ـعــاء ،يعلن فيه رسميًا
تــوجـهــات الـحــركــة فــي املــرحـلــة املـقـبـلــة ،وه ــو الـحــديــث
ال ــرس ـم ــي األول ل ــه م ـن ــذ ان ـت ـخ ــاب ــه رئ ـي ـس ــا لـلـمـكـتــب
السياسي.

هــذا امللف تأسيس منطقة أفريقية
لـلـتـجــارة ال ـحــرة ،لتشجيع الـتـبــادل
الـتـجــاري واالقـتـصــادي بــن أعضاء
االت ـح ــاد األف ــري ـق ــي .وع ـلــى مـسـتــوى
امل ـن ـظ ـم ــة ،ي ـب ـح ــث ال ـ ـقـ ــادة األفـ ــارقـ ــة
ملفات عدة ،منها إصالح مؤسسات
االتحاد ،واملساهمة في تمويل هذه
امل ــؤس ـس ــات ع ـبــر تـخـصـيــص نسبة
 0.02في املئة من ضريبة واردات كل
دولة عضو.
ّ
جدير بالذكر أن رئيس زيمبابوي
روب ـ ـ ــرت م ــوغ ــاب ــي ،أع ـل ــن أمـ ــس أن ــه
«قـ ـ ّـدم مـبـلــغ مـلـيــون دوالر لــاتـحــاد
ّ
األفــري ـقــي» ،كــاشـفــا أن املـبـلــغ حصل
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا ب ـ ـ ـ ــاع « 300رأس
مــاشـيــة» ،وذلــك ليفي بــوعــد كــان قد
ّ
قطعه قبل عامني .وقال موغابي إن
ما قام به «عمل متواضع ورمــزي»،
يهدف إلى تأمني استقاللية لعملية
التمويل الــذاتــي لالتحاد األفريقي،
وال ــذي يعتمد ب ـصــورة كـبـيــرة على
منح دولية.
(األخبار ،األناضول)

