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العالم

فلسطين

«محادثات القاهرة» لن تفتح معبر رفح؟
ّ
ضجيجًا كثيرًا لكنهم
يسمع الغزيون ّ ُ
ال يرون «طحينًا» ،إل فتات وعود لم
يتحقق منها ٌ
يكف الثمن
شيء بعد .لم ِ
الذي تدفعه «حماس» ،كإقامة منطقة
عازلة على الحدودّ ،
المصريون
ليطبق
ّ
ومحمد دحالن ما وعدوا به ،وحتى
فتح معبر رفح جزئيًا أمس كان كابوسًا
على آالف العالقين
رغــم الـحــديــث اإلعــامــي املـتــواتــر عن
ق ـيــاديــن ف ــي وف ــد «ل ـج ـنــة الـتـكــافــل»
الفلسطينية ،ال ــذي ي ــزور العاصمة
امل ـصــريــة ال ـق ــاه ــرة مـنــذ أرب ـع ــة أي ــام،
حول «انفراجة مقبلة» مع مصر ،فإن
أوساطًا ّ
مقربة من السلطات املصرية

أعاد دحالن والمصريون
طرح وعود سابقة لم
ّ
ينفذ منها شيء
أذاب ـ ــت ه ــذه ال ــوع ــود ،إذ إن أع ـضــاء
ال ــوف ــد ،وه ــم مـمـثـلــون عــن الـفـصــائــل
األساسية باإلضافة إلى شخصيات
ح ـكــوم ـيــة ،ل ــم يـجـتـمـعــوا م ــع أي من
املسؤولني اإلماراتيني في مصر كما
كان ّ
معدًا له .وتضيف تلك األوساط
ً
أن هـ ــذه الـ ــزيـ ــارة ج ـ ــاءت ب ــدي ــا مــن
أخ ـ ــرى كـ ــان مـخـطـطــا ل ـهــا أن تـكــون
إلـ ــى اإلمـ ـ ـ ــارات ،وذل ـ ــك ب ـعــد خــافــات
(فلسطينية) ط ــرأت ح ــول توقيتها
بفعل األزمة الخليجية.
ّ
جراء ذلك ،تقرر أن تكون الزيارة في
مصر بحضور مسؤولني إماراتيني،
وهذا لم يحدث أيضًا ،وفق املصادر
ن ـف ـس ـه ــا ال ـ ـتـ ــي قـ ــالـ ــت إن الـ ـلـ ـق ــاءات

اق ـت ـص ــرت ع ـل ــى الـ ـقـ ـي ــادي امل ـف ـصــول
مـ ــن حـ ــركـ ــة «ف ـ ـتـ ــح» م ـح ـم ــد دحـ ــان
وفريقه ،وكذلك مع مسؤولي «امللف
الفلسطيني» في املخابرات املصرية.
خالل اللقاءات ،لم تعد القاهرة بفتح
مـعـبــر رف ــح ب ـصــورة يــومـيــة أو شبه
يومية بعد عيد األضحى كما يشاع،
ب ــل دارت ال ـن ـقــاشــات ح ــول ض ــرورة
استكمال حركة «حماس» التزاماتها
على الحدود ،رغم «تثمني» املصريني
هذه اإلجراءات.
وي ــوم أم ــس ،أف ــادت م ـصــادر محلية
م ـتــاب ـعــة ل ـش ــأن امل ـع ـبــر بـ ــأن «ال ـف ـتــح
االستثنائي والجزئي» استفاد منه
ال ـح ـج ــاج الس ـت ـك ـمــال خ ــروج ـه ــم ،إذ
غادر نحو  800تقريبًا من أصل 2500
ب ـ ــدأوا املـ ـغ ــادرة ف ــي األي ـ ــام الـســابـقــة
ّ
مخصصة لسفر الحجاج
التي كانت
فـقــط .فــي امل ـقــابــل ،بـقــي نـحــو ثالثني
ألف عالق في غزة ـ إضافة إلى مئات
الحجاج ـ ـ فــي انتظار أن يستفيدوا
من فرصة اليوم (الخميس) ،بعدما
لــم يـخــرج ع ــدد الـحــافــات ال ــذي كــان
م ـقــررًا لــه امل ـغ ــادرة ،علمًا ب ــأن املعبر
الــذي يستمر في استقبال العائدين
مــن خ ــارج القطاع كــان مغلقًا لنحو
خمسة شهور.
وسـ ــط هـ ــذا امل ـش ـه ــد ،ت ـف ـيــد م ـص ــادر
أخرى في القاهرة بأن «فريق دحالن»
أبـلــغ الــوفــد الــزائــر بــأن االت ـفــاق على
فتح املعبر بصورة دائمة يسير كما
هو ،على أن الصياغة النهائية لهذا
االتـفــاق سيتم التوافق عليها خالل
األي ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،فـيـمــا يـ ــدور الـنـقــاش
حــول طريقة عمل ال ـكــوادر التابعني
ل ــدح ــان عـلــى ال ـجــانــب الفلسطيني
م ــن امل ـع ـب ــر ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـســؤولــي
«ح ـ ـمـ ــاس» ،ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـقــول
فيه املصريون إن «الهيئة الهندسية
للقوات املسلحة» تواصل العمل على
توسيع املعبر.
بـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى املـ ـ ـص ـ ــادر امل ـص ــري ــة،

ّ
تكدس نحو ثالثين ألف عالق خالل خمسة شهور من إغالق المعبر (أ ف ب)
نقلت أن اللجنة تــوافــق على تدشني
«مشاريع إنسانية وإغــاثـيــة» تشمل
ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـص ـح ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
وأزمـ ــة ال ـطــاقــة« ،لـكـنـهــا ل ــم ت ـقــدم ّ
أي
سقف زمني حول تنفيذها ،واكتفت
بــوعــود بالنظر فيها وامل ـســاعــدة ما
أمـ ـك ــن» .ل ـك ــن ،امل ــؤك ــد ح ـتــى الـلـحـظــة
أن اإلم ـ ــارات هــي الـتــي سـتـمـ ّـول هــذه
ال ـجــوانــب ،إضــافــة إل ــى تــوفـيــر تكلفة
ملف «املصالحة املجتمعية» املتعلقة

بدفع تعويضات لضحايا االنقسام
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي .وت ـ ـكـ ــرر الـ ــوعـ ــد ب ـت ـمــويــل
إم ــارات ــي لـبـنــاء مـحـطــة كـهــربــاء على
الحدود مع غزة.
كــذلــك ،ط ــرح «فــريــق دحـ ــان» ملفات
ج ــدي ــدة ،م ـثــل إن ـش ــاء مـسـتـشـفــى في
العريش وتحويل الحاالت الصحية
املرضية إليه ،مع استقدام وفود طبية
مصرية إلــى القطاع بني حني وآخــر،
إلى جانب زيادة عدد املنح التعليمية

املـصــريــة لطلبة غ ــزة ،وأي ـضــا زي ــادة
كميات الكهرباء املصرية الواردة إلى
القطاع ،علمًا بأن غالبية هذه الوعود
ق ــدم ــت ف ــي م ــؤت ـم ــرات ع ــن الـسـخـنــة
التي جرت قبل أشهر ،لكن لم يحدث
ّ
أي ت ـقــدم فـعـلــي فـيـهــا ،وس ــط تـفــاؤل
ض ـئ ـيــل ل ـ ــدى ب ـع ــض أعـ ـض ــاء ال ــوف ــد
بإمكانية تحقيق شيء قبل عودتهم
املرتقبة إلى غزة.
في غضون ذلك ،ترأس رئيس حكومة

األردن

االنتخابات المحلية :اإلسالميون إلى «الحضن الدافئ» مجددًا
ّ
وطني مشهود» كما يراه
«يوم
ّ
ّ
إسالميو األردن ،وال سيما اإلخوانيون
نفسهم ضحية أنفسهم...
الذين وجدوا
ّ
ّ
والنظام ،لكنهم حققوا نتائج «جيدة»
قياسًا إلى عقد من الغياب ،وكذلك إلى
نتائج االنتخابات النيابية السابقة
عمان ــ عبد الرحمن أبو سنينة
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا أشـ ـ ـ ـ ــاد املـ ـ ـل ـ ــك األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـبــد
ال ـل ــه ال ـث ــان ــي ،بــالـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة
للمجالس املحلية (البلديات ومجالس
امل ـحــاف ـظــات ال ــام ــرك ــزي ــة) ال ـت ــي جــرت
أول مــن أم ــس ،أف ــاد «الـتـحــالــف املــدنــي
ـ ـ راصـ ــد» ،بــرصــده خــروقــات فــي املــدن
الـكـبــرى ،عـمــان وال ــزرق ــاء وإرب ــد .وقــال
«راصـ ـ ـ ـ ــد» (م ــؤسـ ـس ــة م ـج ـت ـمــع مــدنــي
ممولة خارجيًا) في مؤتمر أمــس ،إنه
س ـي ــزود اإلعـ ـ ــام بــالــوثــائــق امل ـص ــورة
عــن ال ـخ ــروق ال ـتــي تـنــوعــت بــن تــأخــر
فتح مــراكــز االق ـتــراع وش ــراء األص ــوات
وأع ـم ــال ال ـش ـغــب ،خــاصــة أن األخ ـيــرة
«أثــرت في إرادة الناخبني والتصويت
ّ
األمـ ـ ــي» ،إضــافــة إل ــى ح ــدوث خـلــل في
الــربــط اإللـكـتــرونــي وغ ـيــاب اسـتـخــدام
ال ـ ـح ـ ـبـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــري فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض مـ ــراكـ ــز
االقتراع ،بجانب استخدام هويات غير
هوية األحوال املدنية.
مــع ذل ــك ،جــاء التطور الــافــت فــي هذه

االن ـت ـخ ــاب ــات بــال ـن ـتــائــج ال ـت ــي حـصــل
ع ـلـي ـهــا اإلس ــامـ ـي ــون ،خ ــاص ــة «ح ــزب
ج ـب ـه ــة الـ ـعـ ـم ــل اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي» (الـ ـت ــاب ــع
ل ـج ـمــاعــة اإلخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــون ـ ـ ـ ّ
األم)،
إذ اسـتـبــق ال ـحــزب الـنـتــائــج الرسمية
ب ـب ـيــان أع ـلــن ف ـيــه تـحـقـيــق «اإلخـ ـ ــوان»
ف ــوزًا بــرئــاســة ث ــاث بـلــديــات مــن أصــل
ست جرى الترشح لها مباشرة ،كذلك
ن ـج ـح ــوا ب ــإي ـص ــال ث ــاث ــة م ــن رؤسـ ــاء
البلديات عبر الدعم املباشر (لم يكونوا
على قوائم مرشحيهم) ،علمًا أن إعالن
دعــم غير املنتمني سابقة يبادر إليها
الـحــزب فــي بـيــان رسـمــي .وفــي مقدمة
البلديات التي فــازوا برئاستها بلدية
الـ ــزرقـ ــاء ،ح ـيــث س ـي ـتــرأس ـهــا ال ـق ـيــادي
اإلخواني علي أبو السكر.
أما في ّ
عمان ،ففاز «التحالف الوطني
لإلصالح» (االسم االنتخابي لـ«جبهة
الـعـمــل») بخمسة مرشحني لعضوية
«م ـج ـلــس أم ــان ــة ال ـعــاص ـمــة» م ــن أصــل
(ُ 42ينتخب فيه  28والباقي تعيني)،
ف ـي ـمــا ح ـص ــل ال ـت ـح ــال ــف ع ـل ــى صـعـيــد
م ـق ــاع ــد امل ـج ــال ــس ال ـب ـل ــدي ــة وامل ـح ـل ـيــة
ع ـل ــى  41م ـق ـع ـدًا م ــن ن ـح ــو  154عـلــى
صعيد اململكة ،إضــافــة إلــى  25مقعدًا
ف ــي م ـجــالــس امل ـحــاف ـظــات الــامــركــزيــة
من أصل  48في ثماني محافظات (لم
يترشح التحالف في أربــع محافظات
عشائرية).
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــزب «الـ ـ ــوسـ ـ ــط»
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي (مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــون م ـت ــدي ـن ــون
وإخــوان سابقون) ،أعلن الحزب فوزه
بــرئــاســة ث ــاث بـلــديــات و 9مـقــاعــد في

«ال ــام ــرك ــزي ــة» و 5م ـق ــاع ــد ف ــي أمــان ــة
عـ ـم ــان و 16ف ــي م ـج ــال ــس ال ـب ـل ــدي ــات،
وبذلك أصبح عدد مرشحي «الوسط»
الفائزين .33
م ــع ذل ــك ،أفـ ــادت م ـص ــادر ف ــي «الـهـيـئــة
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــاب» بـ ـ ـ ــأن ن ـســب
امل ـشــاركــة وال ـت ـصــويــت كــانــت متدنية
ّ
ولم تتخط حاجز  %40على املستوى
اإلجـمــالــي للناخبني ،إلــى حــن ظهور
م ــا ي ــؤك ــد ذل ــك أو يـنـفـيــه م ــع الـنـتــائــج
ال ــرس ـم ـي ــة الـ ـت ــي س ـت ـع ـل ـن ـهــا «ال ـه ـي ـئــة
املستقلة لالنتخابات».
«اإلخــوان املسلمون» ،الذين انسحبوا
م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة عـ ــام 2007

احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى «شـ ـبـ ـه ــات ت ــزوي ــر»
ث ــم ت ـل ـق ــوا ض ــرب ــات ان ـش ـق ــاق قــاس ـيــة،
يـ ـع ــودون ب ـقــوة ه ــذه املـ ــرة ب ـعــد ضــوء
ً
أخـضــر حـكــومــي ال يـخـفــى .فـمـثــا أبــو

فازت «اإلخوان»
برئاسة الزرقاء ،أكبر
بلديات المملكة

انسحب «اإلخوانيون» من انتخابات عام  2007احتجاجًا على «شبهات تزوير» (أرشيف)

السكر (الفائز في أكبر بلديات األردن)
كــان قــد منع فــي االنتخابات النيابية
األخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن ّ الـ ـت ــرش ــح ب ـس ـب ــب ُح ـكــم
ق ـضــائــي ب ـحــقــه يـتـعـلــق ب ــأم ــن ال ــدول ــة
الداخلي والـخــارجــي وإث ــارة النعرات،
وذل ـ ــك ب ـعــد زي ــارت ـ ُـه ب ـيــت ع ـ ــزاء أحـمــد
فضيل الخاليلة (امللقب بأبي مصعب
الزرقاوي).
لكن عقب فوزه أمس ،رأى نائب املراقب
الـعــام للجماعة ،زكــي بني ارش ـيــد ،أن
ف ــوز أب ــو الـسـكــر «ع ـنــوان لالنتخابات
الـبـلــديــة» ،علمًا أن أبــو السكر كــان قد
رد على سؤال صحافي حول قانونية
ترشحه لرئاسة البلدية بأنه ال يوجد
مـ ــا ي ـم ـن ــع ت ــرشـ ـح ــه ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ــه
ق ــد ت ــواص ــل م ــع م ـحــامــن ف ــي ال ــداخ ــل
وال ـخ ــارج أك ــدوا لــه قــانــونـيــة ترشحه.
ك ــذل ــك ش ـ ــدد ع ـل ــى أن رف ـ ــض تــرش ـحــه
لــانـتـخــابــات النيابية ك ــان لــ«أسـبــاب
سياسية».
أم ــا مـ ــاذا سـيـتــرتــب ع ــن ه ــذه ال ـع ــودة،
خ ــاص ــة أن ـه ــا أتـ ــت ب ـعــد امل ـش ــارك ــة في
االنتخابات النيابية؟ فتقول الكاتبة
املقربة من اإلسالميني ربا كراسنة ،إن
«النتيجة كانت متوقعة ،وفيها رسائل
إل ــى ال ــداخ ــل وال ـ ـخـ ــارج ...اإلســام ـيــون
اسـ ـتـ ـط ــاع ــوا أن ي ـث ـب ـت ــوا أنـ ـه ــم ال ـق ــوة
الحزبية الفعالة في املجتمع» ،مشيرة
إلـ ـ ــى أن فـ ــوزهـ ــم ي ـع ـط ــي رسـ ــالـ ــة إل ــى
املجتمع الدولي مفادها أنه «ال يجوز
االستمرار في سياسة التضييق عليهم
وتهميشهم ،خاصة بعد وصولهم إلى
ال ـبــرملــان ،واآلن فــي املـجــالــس البلدية

