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تقرير

«حماس» تهاجم مصر :سلوكها خطر على حياة اخواننا
معركة جديدة
عنوانها اعتقال األمن املصري
أحد قياديي «حماس»،
وجدت طريقها مجددًا بني
مصر والحركة اإلسالمية.
ولم يكن من األخيرة إال أن
اتهمت القاهرة بـ«اإلساءة
إلى العالقات املصرية ــ
الفلسطينية»

غزة ــ قيس صفدي
وصفت حركة «حماس» اعتقال السلطات
امل �ص��ري��ة أح ��د ق��ادت �ه��ا األم �ن �ي�ي�ن ،محمد
خميس دبابش« ،بمثابة إساءة للعالقات
امل �ص��ري��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة» ،و«استخفافًا
ب �ح��رك��ة ع�ظ�ي�م��ة وش �ع��ب ع�ظ�ي��م ف ��ي غزة
املحاصرة» .وقال املتحدث باسم الحركة،
ف� � ��وزي ب� ��ره� ��وم ،إن دب ��اب ��ش «شخصية
اعتبارية ،وكان له دور واضح في جوالت
الحوار الفلسطيني في القاهرة» ،مشيرًا
إل� ��ى أن «اع �ت �ق��ال��ه ت �ص��رف غ �ي��ر مقبول،
وي�ت�ض�م��ن خ��دي�ع��ة واض �ح��ة ،وك ��أن معبر
رف� � � ��ح أص� � �ب � ��ح م � �ص � �ي� ��دة للشخصيات
االعتبارية».
وأض � � � ��اف ب � ��ره � ��وم أن «ح� � �م � ��اس تجري
ات �ص��االت مكثفة م��ع السلطات املصرية،
لكن حتى اللحظة لم يبرروا هذا السلوك
امل �ص��ري» ،مشيرًا إل��ى أن ال�ح��رك��ة «تنظر
ب �خ �ط��ورة ب��ال �غ��ة مل �ث��ل ه ��ذه اإلجراءات»،

م�ض�ي�ف��ًا« :ب �ع��دم��ا اس�ت�ن�ف��دن��ا االتصاالت
ال��رس�م�ي��ة ،ف ّ��وج�ئ�ن��ا بمماطلة وتسويف،
وه��ذا قد يمثل خطرًا على حياة إخواننا
مثل دبابش».
ودع � ��ا ب ��ره ��وم ال �ح �ك��وم��ة امل �ص��ري��ة «إلى
اإلف� � � ��راج ال � �ف� ��وري ع �ن��ه وج �م �ي��ع اإلخوة
املعتقلني ،ومنهم (ال�ق�ي��ادي��ان ف��ي كتائب
القسام) أيمن نوفل ومعتصم القوقا وأبناء
شعبنا الذين يتعرضون للتعذيب».
ك� ��ذل� ��ك ل� �ف ��ت ب � ��ره � ��وم إل � � ��ى أن املصادر
الصحافية املصرية املقربة من الحكومة
امل� �ص ��ري ��ة ت ��ؤك ��د أن دب� ��اب� ��ش «يتعرض
للتحقيق على يد أجهزة األمن املصرية».
واتهم هذه املصادر بنشر الشائعات عن
ش �خ �ص �ي��ة دب ��اب ��ش وخ� �ط ��ره ع �ل��ى األمن
املصري ،نافيًا االتهامات نفيًا قطعيًا.
وك��ان��ت صحيفة «األه � ��رام» ق��دّ نقلت عن
م � ُص��در أم �ن��ي م �ص��ري ق��ول��ه إن «دبابش
اع��ت�ق��ل ل��دى وص��ول��ه إل��ى ال �ق�ُ�اه��رة قادمًا
م��ن دم �ش��ق ،وإن ت�ح�ق�ي�ق��ات ت �ج��رى معه

بعدما توافرت معلومات عن وقوفه وراء
محاولة تهريب كميات كبيرة من أجهزة
ال�لاس�ل�ك��ي امل �ت �ط��ورة ،ت�ص��ل قيمتها إلى
م�لاي�ين اَّل�ج�ن�ي�ه��ات» .وأش ��ارت أي�ض��ًا إلى
أنه ُ
«يحقق معه في قضايا أخرى ،بينها
قتل الشرطي املصري أحمد شعبان».
من جهتها ،نفت «كتائب القسام» ،الذراع
العسكرية لـ«حماس» ،معلومات صحيفة
«األه � � ��رام» ،ال �ت��ي ن �ش��رت ت �ق��ري �رًا وصفته
بأنه «أس��رار محاولة حماس إسقاط أبو
مازن» ،في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني
م�ح�م��ود ع �ب��اس ،ق��ال��ت ف�ي��ه إن اعترافات
منفذي عملية الخليل «أظ�ه��رت أن هدف
العملية لم يكن مجرد قتل املستوطنني،
بل دفع إسرائيل ملحاصرة الضفة الغربية
ب��ال �ك��ام��ل ،واالن� �س� �ح ��اب م ��ن املفاوضات
املباشرة ،ودف��ع الرئيس الفلسطيني إلى
االستقالة».
وق ��ال ��ت «ك� �ت ��ائ ��ب ال� �ق� �س ��ام» إن التقرير
«ف �ب��رك��ات إع�لام�ي��ة م��ن وح��ي خ �ي��ال أحد

كتابها» ،مؤكدة أن منفذي عملية الخليل
«لم يعتقلوا» .وأضافت أن «هذا األسلوب
ال��رخ �ي��ص ال ��ذي ت�س�ت�خ��دم��ه األه � ��رام هو
األس � �ل ��وب اإلع �ل�ام ��ي ال �ص �ه �ي��ون��ي ذاته،
الذي يهدف إلى إطالق بالونات إعالمية
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات استخبارية،
كما يهدف إل��ى إث��ارة النعرات وتصوير
ح � �م ��اس ك� �م ��ا ل� ��و ك ��ان ��ت ح ��رك ��ة مفككة
ي�ت�ج��اذب�ه��ا ت �ي��ار ف��ي ال��داخ��ل أو آخ ��ر في
الخارج».
ورأت «ك�ت��ائ��ب ال�ق�س��ام» أن ال�خ�ب��ر يحمل
ف � ��ي ط� �ي ��ات ��ه «س � �ي ��اس ��ة م �م �ن �ه �ج��ة لهذه
ال�ص�ح�ي�ف��ة ف��ي ال �ت �ح��ام��ل وال �ت �ه �ج��م على
امل �ق��اوم��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،وال �ت �ب��اك��ي على
الصهاينة» .كذلك رأت أن «محاولة الزج
باسم س��وري��ا الشقيقة واللعب على وتر
(حماس ال�خ��ارج) تأتي من أج��ل الضغط
ع �ل��ى س ��وري ��ا ،وه� ��ذا ي �ع��د أس �ل��وب��ًا دنيئًا
ال أخ�لاق�ي��ًا بعيدًا ك��ل البعد ع��ن الوطنية
والقومية العربية».

قلق أميركي من انهيار املفاوضات

نتنياهو يطلب إبقاء قوات إسرائيلية في الضفة ...وأشكينازي ّ
يتحسب لـ«عنف»

حذرت الواليات
املتحدة من أن املفاوضات
املباشرة بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني لن تصمد حتى
نهاية األسبوع ،في ظل إصرار
الفلسطينيني على ضرورة
تجميد االستيطان وتأكيد
اإلسرائيليني عدم وجود
تسوية قريبة
ج � � ��دد ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي محمود
ع�ب��اس ،م��ن ن�ي��وي��ورك ،موقفه ال��داع��ي إلى
ضرورة تجميد االستيطان في حال رغبة
إسرائيل في الحفاظ على سير املفاوضات
املباشرة.
وإن ك ��ان ع �ب��اس ق��د اك �ت �ف��ى ،خ�ل�ال لقائه
م��ع ال��رئ�ي��س اإلس��رائ�ي�ل��ي شعمون بيريز
موقف السلطة
في نيويورك ،بالتأكيد أن
ُ
م��ن اس �ت �م��رار امل �ف��اوض��ات ق��د «أب �ل ��غ إلى
الحكومة اإلسرائيلية وهي تعرفه» ،فإنه
اس�ت�ف��اض ف��ي ال �ش��رح ع��ن ج��وه��ر املوقف
الفلسطيني خ�ل�ال م�ق��اب�ل��ة أج��رت�ه��ا معه
وكالة «معا».
وأوضح عباس أنه «إذا ّ
جمدت إسرائيل
االس �ت �ي �ط��ان مل ��دة ش �ه��ر ،ن �ف��اوض �ه��م ملدة
ّ
ش � �ه� ��ر ،وإن ج � �م� ��دوه� ��ا ل� �ث�ل�اث ��ة شهور
ّ
نفاوضهم لثالثة ش�ه��ور ،وإذا ل��م تجمد
إسرائيل االستيطان فإننا لن نفاوضها».
وأض � � � ��اف «ب � �ك� ��ل ص � ��راح � ��ة وه � � � � ��دوء ،أنا
ال أخ� � ��اف ،وم� ��ش ف ��ارق ��ة م �ع��ي ،وه � ��ذا ما
بالتزامن مع كشف مصادر
ل��دي» ،وذل��ك ّ
إس��رائ �ي �ل �ي��ة م��ط �ل �ع��ة ع ��ن إص � � ��دار وزارة
الخارجية اإلسرائيلية تعليمات ّلبعثاتها
الدبلوماسية ب��االس�ت�ع��داد ل�ش��ن حمالت
إعالمية كبرى ضد السلطة الفلسطينية
وعباس شخصيًا ،خالل أيام ،إذا انسحب
من املفاوضات املباشرة.
وع ��ن امل �ط��ال �ب��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة باالعتراف
ب �ي �ه��ودي��ة ال ��دول ��ة ال �ع �ب��ري��ة ،أك� ��د عباس
التزام السلطة الفلسطينية «بنص وثيقة
أوس�ل��و ،وه��و أم��ر واض��ح يقول باعتراف
م �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ح ��ري ��ر ب� �ح ��ق إس ��رائ � �ي ��ل في
مقابل اعتراف إسرائيل بمنظمة
الوجود،
ً
التحرير ممثال شرعيًا ووح�ي�دًا للشعب
الفلسطيني».
وت� �ط � ّ�رق ع �ب��اس إل ��ى ت� �ط ��ورات األوضاع
األمنية ف��ي الضفة الغربية ،وبينما ندد

جندي اسرائيلي يحاول منع فلسطينيني من التصدي الستفزازات املستوطنني في قرية بورين (جعفر عاشيتيه ــ أ ف ب)
ب��اغ �ت �ي��ال ال� �ق� �ي ��ادي ف ��ي ك �ت��ائ��ب القسام
ال��ذراع العسكرية لحركة «ح�م��اس» ،إياد
ش�ل�ب��اي��ة ،أع ��رب ع��ن «ق�ل�ق��ه م��ن املعلومات
ال�ت��ي ت�ق��ول إن إي ّ��ران ت��دف��ع م�ل�ي��ون دوالر
عن كل عملية تنفذ من أراض��ي السلطة»،
الفتًا إلى أن «العمليات األخيرة عمليات
سياسية موجهة لسرقة القرار السياسي
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن ��ي وال � �س � �ط� ��و ع � �ل� ��ى القرار
املستقل».
من جهته ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي
ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و إن امل �ح��ادث��ات يجب
يفرضها
أن تستمر م��ن دون أي ش ��روط ّ
الفلسطينيون ،مشيرًا إلى «أننا تخلصنا

م ��ن ال � �ش � لاّ�روط امل �س �ب �ق��ة ق �ب��ل املحادثات،
وينبغي أ نعيدها بعد ب��دء املحادثات
بخمس دقائق».
وأك��د نتنياهو ،في خطاب له عبر فيديو
كونفرانس ،أمام اجتماع ملؤتمر املنظمات
اليهودية األميركية ،ع��دم وج��ود تسوية
ق��ري �ب��ة ب �ش ��أن م ��وض ��وع ت �م��دي��د تجميد
االستيطان ،مشيرًا إلى التزامه بمواصلة
املفاوضات «بالرغم من أنه غير راض عن
جهود الرئيس الفلسطيني».
ودع��ا نتنياهو السلطة الفلسطينية إلى
ض � ��رورة أن ت��أخ��ذ ف ��ي االع �ت �ب��ار وجودًا
إسرائيليًا أمنيًا على امتداد منطقة غور

عباس :زمن
المفاوضات مرتبط بمدة
تجميد االستيطان

األردن ،ش ��رق ال�ض�ف��ة ال �غ��رب �ي��ة .وق ��ال إن
إسرائيل لن تقبل صيغة تتضمن وجود
قوات أجنبية لحفظ السالم على الجانب
الشرقي للضفة الغربية ،معتبرًا أن «القوة
ال ��وح �ي ��دة ال �ت��ي ي �م �ك��ن االع �ت �م ��اد عليها
والوثوق بها للدفاع عن الشعب اليهودي
هي قوة الجيش اإلسرائيلي».
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،أع �ل��ن ال �ب �ي��ت األبيض
أن ال��رئ �ي��س األم �ي ��رك ��ي ب � ��اراك أوب ��ام ��ا ال
ي� �ن ��وي امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي م� �ف ��اوض ��ات سالم
م��ع اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين على
هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،تزامنًا م��ع تأكيد الناطق باسم
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة م ��ارك تونر
أن املفاوضات املباشرة هي ه��دف طويل
امل� � ��دى ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن� ��ه «س �ت �ك��ون هناك
لحظات من اإلحباط على األرجح».
وفي السياق ،تحدث السفير األميركي لدى
إسرائيل جيمس كانينغهام ،أمام مبعوثي
االت � �ح� ��اد األوروب � � � � ��ي ،ع ��ن «ق� �ل ��ق حقيقي
يساور اإلدارة األميركية من أن االتصاالت
ل��ن تصمد بعد نهاية األس �ب��وع الحالي»
بسبب ّ
تشبث الطرفني بمواقفهما.
ون � � �ق � � �ل� � ��ت ص � �ح � �ي � �ف� ��ة «ه � � � � ��آرت � � � � ��س» عن
دب � �ل ��وم� ��اس � �ي �ي�ن أوروب� � � �ي� �ي ��ن ق� ��ول � �ه ��م إن
ك��ان �ي �ن �غ �ه��ام أك � ��د أن اإلدارة األميركية
تمارس الضغط على الجانبني للتوصل
إل��ى ات �ف��اق ب�ش��أن امل��وض��وع ،م��وض�ح��ًا أن
ب�لاده ستقدم «اقتراحًا توفيقيًا فقط إذا
طلب الجانبان ذلك ،وهذا لم يحدث حتى
اآلن ،ونحن قلقون ألنه لم يبق وقت طويل
للتوصل إلى حل».
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،دع��ت ال�ل�ج�ن��ة الرباعية
ف ��ي ب �ي��ان إس��رائ �ي��ل إل ��ى ت �م��دي��د تجميد
االس�ت�ي� ًط��ان ف��ي الضفة الغربية املحتلة،
م � ��ؤك � ��دة أن ال �ت �ج �م �ي��د ل� ��ه أ ّث � ��ر إيجابي
الطرفني
ع�ل��ى س�ي��ر امل �ف��اوض��ات .وح��ث��ت
ّ
اإلس��رائ �ي �ل��ي وال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ع �ل��ى تجنب
«األفعال االستفزازية» ،كذلك أكدت أهمية
ات �ف��اق��ات ال �س�ل�ام امل ��وازي ��ة ب�ي�ن إسرائيل
وك ��ل م��ن س��وري��ا ول �ب �ن��ان .ودع� ��ت الدول
العربية إلى «دعم املفاوضات اإلسرائيلية
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وال� �ت� �ق ��دم ع �ل��ى املسارات
األخرى باتخاذ خطوات جريئة».
وف��ي م� ��وازاة امل��واق��ف ال�س�ي��اس�ي��ة ،تحدث
رئ � �ي � ��س أرك � � � � ��ان ال � �ج � �ي ��ش اإلسرائيلي
غ��اب��ي أش�ك�ي�ن��ازي ،خ�ل�ال اج�ت�م��اع للجنة
ال �خ��ارج �ي��ة واألم � ��ن ال �ت��اب �ع��ة للكنيست،
ع��ن ت �ق��دي��رات ل�ل�ج�ي��ش ب��اح�ت�م��ال اندالع
مواجهات وعمليات تفجيرية في األراضي
الفلسطينية ف��ي ح��ال ف�ش��ل املفاوضات.
وأوضح أن املواجهات ،في حال حدوثها،
لن تكون واسعة مثلما كان الوضع في عام
 2000عندما اندلعت االنتفاضة الثانية.

