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العالم

فلسطين

نتيجة واحدة في  19يومًا من المباحثات

ّ
المخابرات المصرية لـ«حماس» :الحلول تمر من القاهرة
لم ُير طحين ولم ُ
سمع ضجيج في لقاءات
ي
ٌّ
كل كان ينفي ما ّ
يمسه
«حماس».
القاهرة ــ
ّ
بصورة مباشرة ،لكن وجوه الوفد العائد إلى غزة
وإحجامهم عن مؤتمر صحافي عام يلخص 19
يومًا من الزيارة ال تدل إال على ضغوط ونتائج
«صفرية» .المشكلة هي أن مبدأ العالقة بين
الطرفين «اضطرارية» ،وال يزال التوجس حاضرًا،
وفوقه االشتراطات التي ال تميل إلى كفة
«حماس» المحاصرة هي والغزيون في القطاع
غزة ــ هاني إبراهيم
ص ــار بـحـكــم امل ــؤك ــد اآلن أن زي ــارة
وف ــد حــركــة «ح ـم ــاس» مل ـصــر ،الـتــي
اس ـت ـم ــرت  19ي ــوم ــا ،ل ــم ت ـث ـمــر عــن
نتائج واضحة للطرفني ،رغم طول
الـ ـ ــزيـ ـ ــارة .ف ـم ــن جـ ـه ــة ،لـ ــم تـسـتـطــع
القاهرة فرض رؤيتها على الحركة
في عدد من امللفات ،فيما لم تنتزع
األخ ـيــرة أي مـكــاســب تخرجها من
أزمتها أو تخفف فعليًا من أزمــات
قطاع غزة املتتالية.
وب ـي ـن ـم ــا ك ــان ــت االت ـ ـص ـ ــاالت أك ـثــر
صـعــوبــة مــع الــوفــد عـنــدمــا كــان في
مـ ـص ــر ،ف ـ ــإن اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ع ـقــدت ـهــا
القيادة الحمساوية مــع ك ــوادر في
الحركة عادت وشرحت فيها مجمل
مــا حــدث هـنــاك ،وخــاصــة أن الوفد
لم يعمد إلــى عقد مؤتمر صحافي
يـعـلــن فـيــه نـتــائــج املـبــاحـثــات التي
كان يترقب منها الغزيون انفراجًا
على صعيد املصالحة ،أو معبر رفح
على األقــل .وكما كشفت «األخبار»
فـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع األول مـ ــن الـ ــزيـ ــارة

ركز الضغط في اتجاه
حصر عالقات الحركة والملف
الفلسطيني بالمخابرات
(راجــع العدد  ٣٤٠١في  ٢١شباط)،
تـ ـح ــدث املـ ـص ــري ــون بـ ـص ــراح ــة عــن
رغبتهم في ربط امللف الفلسطيني
ومـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة س ـي ــاس ـي ــا
ّ
بالقاهرة ،وأل تعمد «حماس» إلى
التحالف مع أي محور ،ســواء كان
قطر وتركيا أو إي ــران وح ــزب الله،
بل أنذرت املخابرات املصرية قيادة
الوفد في «تهديد مبطن» بأن «مثل
هــذه التحالفات ستأتي بمزيد من
التضييق االقتصادي على حماس
وغزة».
وم ــن نــافـلــة ال ـقــول اإلش ـ ــارة إل ــى أن
رب ــط غ ــزة بــال ـقــاهــرة ح ـص ـرًا يعني
االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح الح ـ ـقـ ــا عـ ـل ــى اإلمـ ـ ـ ـ ــارات
وال ـس ـع ــودي ــة ،وهـ ــو م ــا ي ـت ـســق مع
الطلب املصري من «حماس» إكمال
التواصل مع تيار القيادي املفصول
م ــن حــركــة «ف ـت ــح» ،مـحـمــد دح ــان،
خالل أيام الزيارة.
وضمن ما أوحــى به املستضيفون
قيل إن القاهرة أرادت من استقبال
قيادة «حماس» من غزة والخارج،
مـ ــع أن م ـع ـظ ـم ـهــم م ـ ــدرج ـ ــون عـلــى
قائمة اإلره ــاب األمـيــركـيــة ،إيصال
رسالة إلى واشنطن بأهمية الدور
امل ـصــري فــي القضية الفلسطينية
وبأنه ال يمكن قبول حلول للقضية

ع ـ ـبـ ــر تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوز الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور امل ـ ـ ـحـ ـ ــوري
لـلـقــاهــرة ،لـكــن ه ــذا لــم يـقـنــع الــوفــد
الزائر بسبب منعه من إجراء جولة
خارجية ،رغم أن هذا املطلب قدمته
«حماس» منذ نحو عام ولم تلق إال
الرفض .كذلك ،قال املصريون للوفد
إن أي حلول للقضية الفلسطينية
ال ي ـم ـك ــن أن تـ ـك ــون عـ ـل ــى ح ـس ــاب
األراض ـ ـ ـ ــي املـ ـص ــري ــة ،م ــؤك ــدي ــن أن
الـحــديــث عــن منح الـغــزيــن أراضــي
ف ــي س ـي ـن ــاء «غـ ـي ــر ص ـح ـيــح وغ ـيــر
مقبول مصريًا».
على صعيد املـلــف الــداخـلــي ،شرح
ال ـع ــائ ــدون أن امل ـخ ــاب ــرات ضغطت
ع ـل ــى «ح ـ ـمـ ــاس» ك ـث ـي ـرًا كـ ــي تـقـبــل
األخـيــرة تسليم الجباية الداخلية
وملف األمــن للسلطة الفلسطينية
مــن دون تـقــديــم ضـمــانــات حقيقية
حول التزام السلطة َ
رفع العقوبات
ع ـ ــن غ ـ ـ ـ ــزة ،أو حـ ـت ــى ح ـ ــل م ـش ـك ـلــة
املــوظ ـفــن ال ــذي ــن عينتهم الـحــركــة،
وهــو مــا اعتبرته األخـيــرة محاولة
ل ــزي ــادة الـضـغــط االق ـت ـص ــادي على
ال ـق ـطــاع وع ـل ـي ـهــا ،وخ ــاص ــة ف ــي ما
ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ــزام ـه ــا األخـ ــاقـ ــي مــع
امل ــوظ ـف ــن ال ــذي ــن ع ـي ـن ـت ـهــم وي ــزي ــد
عـ ـ ـ ــددهـ ـ ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى  38ألـ ـ ـ ـ ــف مـ ــدنـ ــي
وعسكري.
ورغـ ــم ال ـت ـس ـه ـيــات الـطـفـيـفــة الـتــي
أوح ـ ـ ــت ب ـه ــا امل ـ ـخـ ــابـ ــرات امل ـص ــري ــة
لـلــوفــد ال ــزائ ــر ،عـبــر تـحــريــك العمل
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـت ـج ــاري ــة م ــن مـعـبــر
رف ــح وإدخـ ــال بـعــض الـبـضــائــع من
بوابة صالح الدين التابعة للمعبر،
وبحث زيــادة الكهرباء املــوردة إلى
غ ــزة ،ع ــادت ورب ـط ــت ذل ــك بــالــواقــع
األمـ ـن ــي ف ــي س ـي ـن ــاء .ك ــذل ــك ،أب ــدت
القاهرة ّانزعاجها من «كمني العلم»
ّ
ال ـ ــذي نـ ــفـ ــذ ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي عـلــى
حـ ــدود ال ـق ـطــاع وأدى إل ــى إصــابــة
أربـعــة جـنــود إســرائـيـلـيــن ،محذرة
من أن «مثل هذه العمليات قد تجر
إلـ ــى حـ ــرب ج ــدي ــدة ،غـ ــزة ف ــي غنى
عنها اآلن».
هكذا ،يمكن القول عمليًا إن الزيارة
لم تثمر سوى عن السماح للحركة
باجتماع مكتبها التنفيذي ،وهو
مكتب منبثق عن املكتب السياسي
لـهــا وي ــدي ــر س ــاح ــات عـمــل الـحــركــة
املختلفة ،وذل ــك فــي مـنــزل القيادي
م ــوس ــى أبـ ــو مـ ـ ــرزوق ف ــي ال ـق ــاه ــرة،
وهي املــرة الثانية التي ُيعقد فيها
املكتب منذ انتخابه في القاهرة.
أم ـ ـ ــا عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـت ـص ــري ـح ــات
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ـق ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
«ح ـم ــاس» ف ــي غـ ــزة ،خـلـيــل الـحـيــة،
إن الــزيــارة جــاءت بطلب مــن قيادة
«حـمــاس» ،مضيفًا فــي تصريحات
أمس أن مصر «أكــدت أنها حصلت
على موافقة دولية إلدخال مشاريع

جاء رفض الجولة الخارجية لقيادة «حماس» كإشارة سلبية جدًا على طبيعة العالقة (أ ف ب)

«حماس» ترفض «كشف المصير»
وتربط صفقة األسرى بالمصالحة
علمت «األخبار» أن «حماس» رفضت طلب املخابرات املصرية كشف مصير الجنود
اإلسرائيليني األسرى لديها من دون حل إشكالية صفقة «وفاء األحرار» السابقة ،ودون
أن ُيكشف املصير بال «ثمن دسم» ،وخاصة أن الحديث عن أربعة أسرى وقد يكونون
أكثر .وأبلغت الحركة املصريني أن موفقها «ثابت» من هذه القضية ،وأن أي حراك يجب
أن يمر بالتزام إسرائيل تطبيق كامل بنود «صفقة شاليط» عام  ،2011لكن «يبدو أن
الحكومة اإلسرائيلية ال ترغب في تحريك هذا امللف حاليًا» ،وهو ما يعني تجميد أي
خطوات تفيد إسرائيل ،وخاصة أن القاهرة هي الوسيط للصفقة السابقة ويجب عليها
ً
أخذ دورها كامال .لكن «حماس» واجهت الضغط املصري بأن ربطت التحرك في صفقة
جديدة بإتمام املصالحة الفلسطينية ،وهو ما بدا مناورة لتخفيف الضغط.
في سياق متصل ،نقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» اإلسرائيلية أن الرئيس
األملاني ،فرانك فالتر شتاينماير ،أعلن أنه سيطلب من أجهزة املخابرات في بالده
االتصال بقيادة «حماس» وبحث
قضية اإلسرائيليني الذين «تحتجزهم»
الحركة ،مضيفًا خالل مراسم افتتاح
موقع تذكاري في مخبأ «فالينتني» في
مدينة بريمن لذكرى قتلى يهود في
الحرب العاملية الثانية ،أنه أبدى استعداده
لرعايته هذا األمر بعد طلب مرسل من
عائلة جنديني إسرائيليني مفقودين في
غزة .لكن مصادر في «حماس» أكدت
ّ
تصر على إكمال امللف مع
أن الحركة
الوسيط املصري «ألسباب عدة».
(األخبار)

إلــى غــزة ووع ــدت بــزيــادة الكهرباء
وتحسينها» .وأضاف الحية« :نريد
أن تــدخــل الـبـضــائــع مــن مـصــر إلــى
غ ـ ــزة مـ ـب ــاش ــرة ونـ ــرفـ ــض اشـ ـت ــراط
السلطة الفلسطينية مــرورهــا عبر
االحـتــال ...نريد أن تقوم الحكومة
(الــوفــاق) بواجباتها فــي غــزة ،وإال
فلنبحث عــن حكومة أخ ــرى( ،ألن)
إقـ ــرارهـ ــا م ــوازنـ ـت ــن ،واحـ ـ ــدة بـغــزة
وأخرى دونها ،دليل على أنها غير
جادة (في املصالحة)».

ماذا يفعل الوفد المصري
في غزة؟
علمت «األخـبــار» أن الوفد املصري
الذي يواصل جوالته في غزة حاول
م ـمــارســة ض ـغ ــوط ع ـلــى «ح ـم ــاس»
م ـشــاب ـهــة ل ـل ـض ـغــوط ف ــي ال ـق ــاه ــرة،
وكلها تهدف إلى دفعها إلى التنازل
عن الجباية الداخلية وتسليم ملف
األم ـ ـ ــن مـ ــن دون م ـق ــاب ــل ف ـع ـل ــي أو
ضمانات ،رغم أن الحركة هدفت من
زيــارة الوفد إلى وضعه في صورة

املـلـفــات كــافــة والـعــرقـلــة الـتــي تتهم
بها «فتح» ،لكن الوفد املصري هدد
عدة مرات بمغادرة القطاع للضغط
عـلــى ال ـحــركــة ،وه ــو م ــا ردت عليه
بــأن موقفها ثابت ولــم يتغير ،لكن
الحية عاد أمس وقال إنه «عرضنا
أن يوضع مبلغ الجباية عند جهة
محايدة ،وبعد شهر إذا لم تدفع رام
الـلــه ،يـجــري دفــع امل ــال ملــوازنــة غزة
ورواتب املوظفني».
كــذلــك ،التقى الــوفــد يومي الثالثاء
واألربعاء املاضيني قائد «حماس»
في غزة يحيى السنوار ،الذي أبدى
اسـتـعــداده لتسليم الجباية وملف
األمن وفق اتفاقات القاهرة «بشرط
ضـ ـم ــان حـ ـق ــوق امل ــوظ ـف ــن وإعـ ــان
استيعابهم (ف ــي كـشــوف رام الـلــه)
ودفع رواتب لهم» ،فيما التقى الوفد
رئـيــس «ح ـمــاس» إسماعيل هنية،
فور عودة األخير من القاهرة ،علمًا
ب ــأن ه ــذه امل ــرة األول ــى الـتــي تتغير
ف ـي ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــة املـ ـص ــري ــة ب ـشــأن
األمن في غزة ،على عكس ما كانت
تصر عليه «املخابرات العامة» في
ع ـه ــد خ ــال ــد ف ـ ـ ــوزي ،ح ـي ـن ـمــا كــانــت
ت ــرى ض ـ ــرورة ب ـقــاء األمـ ــن مرحليًا
مــع «ح ـمــاس» .ولـعــل تعليق عضو
«ال ـل ـج ـن ــة امل ــرك ــزي ــة ل ـح ــرك ــة ف ـت ــح»،
جـبــريــل ال ــرج ــوب ،أمـ ــس ،يـتـســاوق
مــع ذل ــك ،إذ ق ــال إن «تـعــامــل فــوزي
م ــع امل ـل ــف الـفـلـسـطـيـنــي كـ ــان عـلــى
نحو خطأ ويتعارض مع مصلحة
مصر».

ردود سلبية من رام الله
أم ـ ـ ــا رام الـ ـ ـل ـ ــه ،ت ـض ـي ــف امل ـ ـصـ ــادر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ف ـي ـن ـح ـص ــر رده ـ ــا
حاليًا بأنها ستصرف سلفًا مالية
ل ـغ ــزة ب ـم ـق ــدار م ــا سـ ــوف تـتـسـلـمــه
مــن جبايات غــزة ،وهــو مــا رفضته
«حـ ـم ــاس» ال ـت ــي طــال ـبــت ب ـض ــرورة
اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب م ـ ــا ت ـج ـن ـي ــه ال ـح ـك ــوم ــة
م ــن إي ـ ـ ـ ــرادات غـ ــزة ع ـب ــر م ــا ي ـعــرف

