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فلسطين

هدوء المواجهات ال يمنع العمليات الفردية...
وتحييد إسرائيلي لغزة عن التصعيد
على األموال ،والحقا يقعون في دوامة
نظر القضايا وتأجيلها والحكم فيها
ثــم الطعن بالحكم ثــم إع ــادة املحاكمة
وهكذا ...إلى أن يأتي الحل السهل وهو
اللجوء إلى التسوية املالية.
وع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ــوء الـ ـتـ ـع ــدي ــل ال ـ ـ ـ ــذي أق ـ ــره
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي عـ ـل ــى ق ـ ــان ـ ــون اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الجنائية في شهر آذار املاضي يمكن
العمل على السيناريو األخير بشرط
أن ي ـ ــرد امل ـت ـه ــم امل ـ ـ ــال م ـح ــل ال ـت ـعــاقــد
والجريمة ،أو ما يعادل قيمته السوقية
وق ــت إجـ ــراء الـتـســويــة ،وذل ــك بمعرفة
ل ـج ـن ــة مـ ــن الـ ـخـ ـب ــراء ي ــؤل ـف ـه ــا رئ ـيــس
مجلس الوزراء ،األمر الذي يعني إلزام
دياب ومن معه ،وأيضا من لم يصبهم
ال ـ ـ ـ ــدور ،بـ ــإبـ ــرام ت ـس ــوي ــة م ـق ـب ــول ــة مــع
الحكومة بما يوفر لها سيولة نقدية
تعينها على أزماتها ...مؤقتًا.
وبينما سطعت قضية دياب (األخبار)،
ك ـ ــان ال ـس ـي ـس ــي ي ـت ـف ـقــد اإلس ـك ـن ــدري ــة
ف ــي جــولــة مـفــاجـئــة ،مـعـطـيــا توجيهًا
بتخصيص مـبـلــغ مـلـيــار جـنـيــه (127
م ـل ـيــون دوالر) ،م ــن ص ـن ــدوق «تـحـيــا
م ـ ـصـ ــر» ،مل ـع ــال ـج ــة ش ـب ـك ــات الـ ـص ــرف،
وت ـطــويــرهــا ب ـعــدمــا غ ــرق ــت املـحــافـظــة
ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة خ ــال أس ـب ــوع ــن ،كما
تسبب ذل ــك فــي مقتل  36مــواطـنــا في
خمس محافظات.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،أجـ ـ ــريـ ـ ــت أمـ ــس
ان ـت ـخــابــات ن ـقــابــة امل ـحــامــن املـصــريــة
الـتــي يتنافس فيها  26محاميا على
م ـن ـص ــب الـ ـنـ ـقـ ـي ــب ،أبـ ـ ــرزهـ ـ ــم ال ـن ـق ـيــب
املنتهية واليـتــه ذو التوجه اليساري
ســامــح ع ــاش ــور ،وامل ـحــامــي اإلســامــي
مـنـتـصــر ال ــزي ــات ،فـيـمــا يـتـنــافــس 304
مرشحني على عضوية مجلس النقابة
الجديد.
إل ــى ذلـ ــك ،ن ـشــرت ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة
حكما قضائيا يقضي بوضع  18من
ق ـ ــادة «اإلخ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن» امل ـح ـكــوم
عليهم فــي القضية املـعــروفــة إعالميا
بــاســم «أح ـ ــداث مـكـتــب اإلرش ـ ــاد» على
قائمة اإلرهاب ملدة ثالث سنوات.

لم تتوقف العمليات
الفردية الفلسطينية برغم
انخفاض حدة المواجهات
مع العدو ،فقدشهديوم
أمس ثالث عمليات بين طعن
ودهس ،في الوقت الذي
يؤكدفيه ضابط إسرائيلي أنهم
نجحوافي إبعادغزة وتحييدها
عن المواجهة الدائرة عبر تغيير
أوامر إطالق النار
تراجعت حدة المواجهات في الضفة عما كانت عليه بداية الشهر الماضي (آي بي ايه)

شهدت األراضــي الفلسطينية املحتلة،
يـ ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ــس ،ثـ ـ ـ ــاث عـ ـمـ ـلـ ـي ــات فـ ــرديـ ــة
أسـ ـ ـف ـ ــرت ع ـ ــن إص ـ ــاب ـ ــة  6م ـس ـتــوط ـنــن
ب ـجــراح مختلفة ،وصـفــت ج ــراح ثالثة
منهم بالبالغة .وتأتي هــذه التطورات
ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع حـ ــدة امل ــواجـ ـه ــات بني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن وال ـ ـع ـ ــدو فـ ــي ال ـض ـفــة
املحتلة عما كانت عليه في بداية الهبة
الجماهيرية بداية الشهر املاضي.
واستشهد الشاب سليمان شاهني (23
عامًا) من مدينة البيرة إثر إطالق النار
عليه مــن ق ــوات ال ـعــدو املـتـمــركــزة على
حــاجــز زع ـت ــرة (ج ـن ــوب ش ــرق نــابـلــس)
شمال الضفة ،بعد دهسه مجموعة من
املستوطنني كانت موجودة في املكان،
ما أسفر عن إصابة أربعة مستوطنني
بجراح مختلفة ،أحدهم بحالة خطيرة.
ك ــذل ــك أص ـي ـب ــت الـ ـفـ ـت ــاة حـ ـل ــوة ع ـل ـيــان
حمامرة ( 22عامًا) بجراح خطيرة بعد
إطالق النار عليها إثر محاولتها تنفيذ
عملية طعن لحارس أمني على مدخل
مستوطنة «بيتار عيليت» قرب القدس
املحتلة ،واملـحــاذيــة لبلدتها حــوســان،
التي شهدت مواجهات عنيفة استمرت
حـ ـت ــى م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ـ ــس .وذكـ ـ ـ ـ ــرت ال ـق ـن ــاة
العبرية الثانية أن الفلسطينية حاولت

طعن الحارس فأصابته بجراح طفيفة
قبل إطــاق النار عليها .وأظهر مقطع
فـيــديــو لـكــامـيــرا مــراقـبــة نـشــرتــه مــواقــع
عـبــريــة الـفـتــاة أث ـنــاء هـجــومـهــا بسكني
على حــارس أمني كــان يفحص بطاقة
هويتها.
أيـ ـض ــا ،ت ـع ــرض م ـس ـتــوطــن إســرائ ـي ـلــي
ف ــي األرب ـع ــن م ــن الـعـمــر لـلـطـعــن أثـنــاء
وجـ ــوده فــي مــركـبـتــه بــالـقــرب مــن قرية
النبي إلياس شرقي قلقيلية ،ووصفت
مصادر العدو الطبية حالته الصحية
م ــا ب ــن مـتــوسـطــة إل ــى خـطـيــرة بسبب
إصابته بطعنات فــي أطــرافــه العلوية،
فـيـمــا تـمـكــن املـنـفــذ م ــن االن ـس ـحــاب من

استشهد أحد
الشبان في عملية
دهس على حاجز زعترة

امل ـك ــان ،وق ــد ســارعــت ق ــوات م ـعــززة من
الجيش للبحث عنه .وإثــر ذلــك ،أغلقت
ق ــوات ال ـعــدو كــل ال ـش ــوارع املــؤديــة إلــى
قلقيلية ،ما تسبب بأزمة مرورية خانقة
وتعطيل حــركــة املــركـبــات الفلسطينية
على تلك الطرق.
في املقابل ،أغلق املستوطنون الشارع
ال ــرئ ـي ـس ــي فـ ــي بـ ـل ــدة حـ ـ ـ ــوارة ج ـنــوبــي
نابلس ومفترق مستوطنة «يتسهار»،
واعتدوا على املحال واملنازل في البلدة
تحت حماية جنود العدو وأنظارهم.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ان ــدل ـع ــت مــواج ـهــات
طفيفة بني الفلسطينيني وجيش العدو
فــي مـنــاطــق فلسطينية ع ــدة (ال ـقــدس،
ال ـب ـيــرة ،بـيــت لـحــم ،قلقيلية ،طــولـكــرم)
أدت إل ــى إصــابــة خمسة أش ـخــاص في
ط ــول ـك ــرم ،إح ــداه ــا ب ــال ــرص ــاص ال ـحــي،
وأربـ ـ ـ ــع ب ــال ــرص ــاص املـ ـع ــدن ــي امل ـغ ـلــف
باملطاط.
فــي الـسـيــاق نفسه ،عـمــدت قــوة خاصة
إلــى اعتقال الـشــاب مجد صالحية من
منزله بالقرب من الصليب األحمر في
ال ـب ـي ــرة ،ق ـبــل أن يـقـتـحــم ج ـيــش ال ـعــدو
املكان لتأمني انسحاب القوات الخاصة.
وفي وقت سابق ،اقتحم  43مستوطنًا
إســرائـيـلـيــا املـسـجــد األق ـصــى مــن جهة

ب ـ ــاب املـ ـغ ــارب ــة بـ ـح ــراس ــة م ـ ـشـ ــددة مــن
ع ـن ــاص ــر الـ ــوحـ ــدات ال ـخ ــاص ــة وح ــرس
الـ ـح ــدود ال ـت ــي ان ـت ـش ــرت م ـنــذ ســاعــات
ال ـص ـب ــاح األول ـ ـ ــى ب ـك ــام ــل ع ـت ــاده ــا فــي
ب ــاح ــات امل ـس ـج ــد أمـ ـ ــس ،وش ــرع ــت فــي
اسـتـفــزاز املـصـلــن والـتـضـيـيــق عليهم.
وق ــد م ـنــع ال ـع ــدو  60ام ـ ــرأة م ــن دخ ــول
امل ـس ـج ــد أثـ ـن ــاء اق ـت ـح ــام امل ـس ـتــوط ـنــن
واحتجز هويات املصلني على البوابات
لـضـمــان خــروج ـهــم م ــن املـسـجــد ومـنــع
الرباط داخله.
وفي وقت متأخر من مساء أمس ،أعلنت
مـ ـص ــادر إســرائ ـي ـل ـيــة س ـق ــوط صـ ــاروخ
أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة
فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس مـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات «شـ ــاعـ ــر
ه ـن ـي ـغــف» ف ــي ال ـن ـقــب امل ـح ـت ــل ،جـنــوب
فلسطني املـحـتـلــة .كـمــا أشـ ــارت إل ــى أن
ص ـف ــارات اإلن ـ ــذار دوت فــي مستوطنة
«ن ــاح ــل عـ ــوز» ومـحـيـطـهــا إل ــى ال ـشــرق
مــن غ ــزة ،قـبــل أن يسقط ال ـصــاروخ في
منطقة مفتوحة جرى تمشيطها.
وبـ ـش ــأن غ ـ ــزة ،قـ ــال ض ــاب ــط إســرائ ـي ـلــي
أمس إن توجيهات املستوى السياسي
والعسكري في إسرائيل تقضي بإبقاء
القطاع خــارج دائــرة املواجهة الحالية
ف ــي ال ـض ـفــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن ـهــم نجحوا
فــي ذلــك .وأض ــاف قائد «الكتيبة »890
الـتــابـعــة ل ـل ــواء املـظـلـيــن ،ال ـي ــاب ال ـبــاز،
فــي تصريحات لصحيفة «مـعــاريــف»،
«أعتقد بأننا نجحنا فــي تحقيق ذلك
بصورة هادئة وأفهمناهم أننا نتحدث
ع ــن ح ـ ــدود هـ ــذا م ــن ج ـه ــة ،ومـ ــن جـهــة
أخرى منعنا تصعيدًا زائدًا عن الحاجة
كان سيدخلنا في مرحلة من الغثيان».
وتابع الباز« :ال أحد يرغب في مواجهة
جديدة مع غزة ،لذلك فقد جرى احتواء
املـ ــواج ـ ـهـ ــات الـ ـت ــي وقـ ـع ــت وتـ ـق ــع عـلــى
ال ـس ـيــاج ح ــول ال ـق ـطــاع ،وج ــرى تغيير
إجراءات فتح النار حيث كانت النيران
تطلق على كــل مــن يقترب مــن السياج
ألقــل مــن  100مـتــر ،ولـكــن الــواقــع اليوم
تغير».
(األخبار ،صفا)

تقرير

السيسي لعباس :عودتكم تضمن مساعدة غزة
ّ
جدد عبد الفتاح السيسي تأكيده
أن عودة السلطة الفلسطينية ممثلة
في محمود عباس وحكومته هي
األمل الوحيد لضمان حرية الحركة
على معبر رفح مع غزة وتدفق
المساعدات ًاإلنسانية .لكن هذه األجواء
َ
لم تلق قبوال لدى «حماس» التي نفت
مناقشة مقترحات حول المعبر
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
جـ ّـدد الرئيس املـصــري عبد الفتاح السيسي تشديده
على أن إعــادة إشــراف السلطة الفلسطينية ممثلة في
مـحـمــود عـبــاس وحـكــومـتــه ،إل ــى قـطــاع غ ــزة ،هــي الحل
الــوح ـيــد ل ـض ـمــان تــدفــق امل ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة وفـتــح
معبر رفح في كال االتجاهني بصورة دائمة ،وذلك في
رسالة غير مباشرة لحركة «حماس» التي تسيطر على
القطاع.
وأوضــح السيسي لضيفه ،يوم أمــس ،أن عــودة غزة إلى
حـضــن الـسـلـطــة وع ـمــل األخ ـي ــرة فـيـهــا وف ـقــا لـلـمـقــررات
الدولية ستكون لهما نتائج إيجابية على انتظام العمل
على املعبر ،الفتًا إلى أن اإلجراءات التي تتخذها القاهرة

مــن أجــل «تــأمــن» حــدودهــا الشرقية يجب أن تتواصل
بالتنسيق الكامل مع السلطة.
ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر م ـصــريــة
لـ«األخبار» إن السيسي حصل على ضوء أخضر من
«أبو مــازن» باملوافقة على العودة إلى طاولة املفاوضات
مــع الجانب اإلسرائيلي مــن دون ش ــروط ،ولكن عباس
جدد شكواه من تصرفات «حماس» أخيرًاّ ،
منبهًا إلى أن
ّ
قياديو الحركة في الحصول
من غير املقبول أن يستمر
على دعم بعض الدول العربية حتى اآلن.
وأضافت املصادر أن السيسي وعد عباس بالوقوف
إلــى ج ــواره ودع ـمــه مــع مــواصـلــة الـتـبــاحــث مــع اإلدارة
األميركية مــن أجــل «ممارسة ضغوط على إسرائيل
مــن شأنها تخفيض حــدة التوتر قــريـبــا» ،كــذلــك أعــاد
التذكير بأن الخط االستراتيجي ملصر «إقامة الدولة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ـلــى حـ ــدود ال ــراب ــع م ــن يــون ـيــو 1967
وعــاص ـم ـت ـهــا الـ ـق ــدس ال ـش ــرق ـي ــة» ،ألن ال ـت ــوص ــل إل ــى
«ت ـســويــة ع ــادل ــة وشــام ـلــة م ــن شــأنــه أن يـخـلــق واق ـعــا
إقـلـيـمـيــا جــدي ـدًا سـيـســاهــم فــي ال ـحــد مــن االض ـطــراب
الذي يشهده الشرق األوسط».
أما البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة املصرية ،فاكتفى
بــال ـقــول إن ع ـبــاس ثـ ّـمــن «ال ـج ـه ــود امل ـصــريــة ال ـصــادقــة
واملساعي ُامل ّ
قدرة للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية
الفلسطينية وتـهــدئــة األج ــواء املشحونة الـتــي تشهدها
األراضــي الفلسطينية املحتلة في الوقت الــراهــن» .وقال
املتحدث الرسمي باسم الرئاسة ،السفير عالء يوسف،
إن اللقاء شهد تباحثًا في األوضــاع اإلنسانية واألمنية

املتدهورة في األراضي الفلسطينية واالحتقان املتزايد،
«كما بحث الرئيسان التحركات العربية القادمة لتدعيم
السلطة الفلسطينية ،باإلضافة إلــى املساعي اإلقليمية
والدولية الرامية إلى استئناف املفاوضات بني الجانبني
الفلسطيني واإلسرائيلي».
ّ
وكان أبو مازن قد استهل زيارته للقاهرة ،مساء أول من
أمس ،بلقاءين مع وزير الخارجية سامح شكري ،واألمني
العام للجامعة العربية نبيل العربي ،في لقاءات استمرت
حتى ساعة متأخرة مــن املـســاء ،قبل سفر االثـنــن إلى
الرياض من أجل حضور اجتماع وزراء الخارجية العرب
املقرر اليوم االثنني.
في املقابل (األخبار)ّ ،
ردت «حماس» بالقول إن ما نقلته
بعض وسائل اإلعــام عن مشاركة «حماس» في اتفاق
مصري ـ فلسطيني على آليات لفتح معبر رفح «ال أساس
له من الصحة» .وأعادت مطالبتها بـ«فتح معبر رفح ،بما
يضمن حرية الفلسطينيني في السفر والتنقل ...هو حق
أصيل من حقوق شعبنا دون أي قيود ،وبعيدًا عن كل
ّ
يضر أمن مصر واستقرارها».
ما
ولـ ـ ــم ي ـك ــن ذلـ ـ ــك ال ـس ـب ــب ال ــوحـ ـي ــد ل ـل ـت ــوت ــر بـ ــن مـصــر
و«حماس» ،ويبدو أن عالماته بدأت بالعودة؛ فقد ّ
حمل
نائب رئيس املكتب السياسي للحركة ،إسماعيل هنية،
السلطات املصرية« ،املسؤولية الكاملة» عن مقتل صياد
فلسطيني بــرصــاص الـجـيــش امل ـصــري قـبــالــة شــواطــئ
جنوب قطاع غــزة الخميس املــاضــي .وقــال هنية ،خالل
تأديته «واجــب الـعــزاء» لعائلة الصياد أول من أمــس ،إن
ً
واعتداء
«هذه الحادثة تمثل استخفافًا بالدم الفلسطيني،

ّ
األخوة التي تربطنا
صارخًا على القيم والتاريخ وروابط
بالشعب املصري» .واستدرك« :صحيح أن غضبنا كبير،
لكن لن تنحرف البوصلة والبندقية ...وستبقى في وجه
العدو اإلسرائيلي».
فــي غـضــون ذل ــك ،أعـلــن الجيش املـصــري أنــه ّدم ــر أمس
 31فتحة نـفــق عـلــى الـشــريــط ال ـح ــدودي مــع قـطــاع غــزة
خــال الشهر املــاضــي ،وفــق بيان للمتحدث العسكري.
وقـ ــال ال ـب ـيــان الـ ــذي نـشــر عـلــى امل ــوق ــع الــرس ـمــي لـ ــوزارة
الدفاع املصرية ،إنه في مجال اكتشاف وتدمير األنفاق
عـلــى الـشــريــط ال ـح ــدودي تمكنت ق ــوات ح ــرس الـحــدود
مــن اكتشاف وتدمير  31فتحة نفق جــديــدة فــي مدينة
رفــح» ،عارضًا صورًا قال إنها لفتحات األنفاق التي تم
تدميرها.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،دع ـ ــا وزيـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة ل ــوك ـس ّـم ـب ــورج ،ي ــان
أسـ ـلـ ـب ــورن ،إل ـ ــى ت ـس ــري ــع إعـ ـم ــار م ــا خ ــل ـف ـت ــه ال ـح ــرب
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى ق ـطــاع غ ــزة ص ـيــف ال ـع ــام املــاضــي.
ووصــف أسلبورن ،خــال مؤتمر عقده في غــزة أمس،
وضع القطاع بـ «الكارثي» ،بعدما وصل عبر معبر «بيت
حــانــون ـ ـ إيــريــز» الـخــاضــع للسيطرة اإلســرائـيـلـيــة ،في
زيــارة قصيرة التقى خاللها مسؤولني أمميني ووزراء
فــي حـكــومــة الــوفــاق الفلسطينية .وق ــال أس ـل ـبــورن إن
رفــع الـحـصــار عــن غ ــزة ،ودع ــم مــا وصـفــه «األم ــل» في
نفوس الشباب ،سيمنعان «موجات جديدة من العنف
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني» ،مشيرًا إلى أن دولته
تدعم الفلسطينيني «سياسيًا وماليًا ،وستواصل دعم
قطاع غزة على مختلف املجاالت».

