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العالم

فلسطين

اجتماعات بيروت :عربة المصالحة أمام «المجلس الوطني»
ال توحي األجواء التوافقية
شكليًا في اجتماعات
الفصائل الفلسطينية في
بيروت إال بتوافق عام
على خطوط أساسية تم
التوافق عليها عشرات
المرات سابقًا من دون
تنفيذ ،فيما تشبه نتائج
البيان الختامي لجلسات
اليومين الماضيين مشهد
وضع العربة أمام الحصان،
فال مجلس وطنيًا جديدًا
إال بمصالحة هي أبعد ما
تكون عن الفلسطينيين
صـحـيــح أن ال ـف ـصــائــل الفلسطينية،
بتياراتها املختلفة ،اجتمعت للمرة
األول ـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات عـ ـل ــى ط ــاول ــة
واح ــدة فــي الـعــاصـمــة ب ـيــروت ،بعيدًا
عـ ـ ــن االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـض ـع ـهــا
ال ـعــواصــم الـعــربـيــة األخـ ــرى وبــدعــوة
رس ـم ـيــة م ــن ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،لكن
م ـن ـت ـج ــات هـ ـ ــذا االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ـ ــذي لــم
ّ
يتغيب عنه سوى فصيلني صغيرين،
ّ
لم تتعد االبتسامات وبيانًا يشبه في
شكله ومـضـمــونــه بـيــانــات أخ ــرى في
اجتماعات سابقة.
الـبـيــان الـخـتــامــي تـحــدث عــن خطوط
عــامــة عـلــى شــاكـلــة «حـمــايــة وتـطــويــر
اإلنـ ـ ـج ـ ــازات الـ ـت ــي ح ـق ـق ـه ــا ن ـضــال ـنــا
ال ــوط ـن ــي ،وصـ ــون االعـ ـت ــراف الــدولــي
بحقوقنا الــوطـنـيــة الـثــابـتــة وإجـمــاع
العالم على رفض االستيطان والضم
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي غ ـي ــر الـ ـش ــرع ــي ملــدي ـنــة
الـقــدس» ،فيما كـ ّـرر «ضــرورة تجسيد
ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة ف ــي إطـ ــار منظمة
التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي
والوحيد لشعبنا».
ً
بناء على ذلــك ،تقرر «ض ــرورة تنفيذ
اتـفــاقــات وتـفــاهـمــات املصالحة كافة،
ب ــدءًا بتشكيل حكومة وح ــدة وطنية
ت ـض ـط ـل ــع بـ ـمـ ـم ــارس ــة ص ــاح ـي ــات ـه ــا
فــي جميع أراض ــي الـسـلـطــة الوطنية
الفلسطينية ،بما فيها الـقــدس ،وفقًا
للقانون األساسي ...واستكمال إعمار
ق ـط ــاع غـ ــزة وحـ ــل م ـش ـكــاتــه وال ـع ـمــل

الحثيث مــن أج ــل إج ــراء االنـتـخــابــات
لـ ـل ــرئ ــاس ــة واملـ ـجـ ـلـ ـس ــن ال ـت ـش ــري ـع ــي
والوطني».
كذلك دعــا البيان «الرئيس أبــو مازن
(مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس) إل ـ ــى ال ـ ـبـ ــدء فـ ــورًا
ب ــاملـ ـش ــاورات م ــع الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
كــافــة مــن أج ــل ال ـتــوافــق عـلــى تشكيل
ح ـك ــوم ــة الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ،م ــؤك ـدًا
أن «ال ـل ـج ـنــة الـتـحـضـيــريــة للمجلس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي» س ـ ـ ــوف ت ـ ــواص ـ ــل ع ـم ـل ـهــا
وستعقد اجتماعاتها بصورة دورية
«بـمـشــاركــة الـقــوى الفلسطينية كافة
حتى انعقاد املجلس الوطني» ،كذلك
ع ـ ّـب ــر ع ــن «ال ـت ـق ــدي ــر ال ـك ـب ـيــر لـلـبـنــان
ال ـش ـق ـيــق رئ ـي ـس ــا وح ـك ــوم ــة وش ـع ـبــا،
وش ـك ــره ــا (ال ـل ـج ـن ــة) ل ــدول ــة الــرئ ـيــس
نبيه بري الستضافة اجتماعاتها».
ل ـكــن ،مــا هــي الـنـتــائــج الـفـعـلـيــة؟ وفــق
م ـص ــادر واك ـب ــت االج ـت ـم ــاع ــات خــال
ال ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن ،فـ ــإن م ــا ت ــم هــو
«ت ــواف ــق شـكـلــي أف ـضــل م ــن أن نـخــرج
ب ـعــد ه ــذه ال ـص ــور الـجـمــاعـيــة لـنـقــول
للعالم إن الفلسطينيني لم يستطيعوا
الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـ ـ ـ ــيء» .وأض ـ ــاف ـ ــت
ت ـلــك املـ ـص ــادر أن حــرك ـتــي «ح ـم ــاس»
و«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» لــم تــرغـبــا في
إح ـبــاط االجـتـمــاع عـبــر االش ـتــراطــات،
وهما ّ
تقدران أنه لن يحدث أي «حوار
حـقـيـقــي بـعــد ذل ـ ــك ...وال حـتــى يــوجــد
ت ـ ـفـ ــاؤل فـ ــي ج ـل ـس ــة جـ ــديـ ــدة لـلـجـنــة
التحضيرية».
الــواضــح مــن حــديــث تـلــك امل ـصــادر أن
رئـ ـي ــس ال ـس ـل ـط ــة س ـع ــى ب ـع ــد ت ـعــزيــز
شرعيته داخل حركة «فتح» واستفادة
السلطة مــن األج ــواء السياسية على
الـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،خ ــاص ــة
ف ــي قـضـيــة االس ـت ـي ـط ــان ،إلـ ــى تـعــزيــز
الشرعية الــداخـلـيــة وال ـقــول إن الـقــرار
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ت ـح ــت «صـ ـ ــوت واحـ ــد»
ضمن األطــر القديمة ،لكنه ـ كما ترى
املـصــادر ـ ـ يبقى املستفيد األكـبــر مما
حــدث ،وعمليًا ســوف يعيق الوصول
إلــى «منظمة تحرير خــارجــة عــن يده
وعن توجهاته».
أمــا عــن وضــع الـعــربــة أم ــام الحصان،
ف ـ ـكـ ــان ال ـ ـحـ ــديـ ــث الـ ـفـ ـتـ ـح ــاوي داخ ـ ــل
االج ـت ـم ــاع أنـ ــه ال ي ـم ـكــن املـ ـض ـ ّـي إلــى
«مـجـلــس وطـنــي جــديــد دون الـتــوافــق
وإتـمــام املصالحة» العالقة منذ أكثر
ً
مــن عـشــر س ـنــوات ،ب ــدال مــن أن يكون
ً
«الــوطـنــي» هــو مــدخــا إلع ــادة ترتيب
البيت الفلسطيني كله ،وهــي خطوة
أكبر من املصالحة بني فصيلني ،تقول

ّ
املـصــادر نفسها .وتعقب بأنه كــان ال
ب ــد م ــن ب ـيــان خ ـتــامــي تــواف ـقــي لـلـحـ ّـد
م ــن االن ـه ـيــار امل ـتــواصــل عـلــى صعيد
القضية.
وعـمـلـيــا ،لــم يتغيب س ــوى تنظيمني
ه ـم ــا «فـ ـت ــح االنـ ـتـ ـف ــاض ــة» ،و«ج ـب ـهــة
النضال الشعبي» التي يقودها خالد
ع ـبــد امل ـج ـيــد (خـ ـ ــارج إط ـ ــار «مـنـظـمــة
ال ـت ـح ــري ــر») ،ف ـي ـمــا ح ـض ــرت فـصــائــل
املنظمة كــافــة ،وفــي مقدمتها «فتح»
و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني»
و«ال ـج ـب ـه ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة لـتـحــريــر
فلسطني» و«ح ــزب الشعب» و«جبهة
النضال» (داخــل املنظمة) ،إلى جانب
«الجبهة الشعبية ـ ـ الـقـيــادة العامة»
و«حماس و«الجهاد اإلسالمي».
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أع ـل ـنــت «ح ـم ــاس»،
على لـســان عضو مكتبها السياسي
موسى أبــو م ــرزوق ،أنــه تم «التوصل

إلـ ــى اتـ ـف ــاق ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـتـشـكـيــل
مـجـلــس وط ـنــي جــديــد يـضــم الـجـهــاد
االسـ ــامـ ــي وحـ ـ ـم ـ ــاس» .وقـ ـب ــل إن ـه ــاء
ال ـل ـج ـنــة أع ـم ــال ـه ــا ،قـ ــال ف ــي تـصــريــح
صحافي إن «املجلس الجديد سيمثل

«المجلس الوطني» الجديد لن يبصر
النور قريبًا رغم التوافق الشكلي
كل مكونات الشعب الفلسطيني ،من
خالل انتخابات حرة ومباشرة».
رغـ ـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،أوضـ ـ ـ ــح أبـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــرزوق أن
الـجـهــة ال ـتــي سـتـشــرف عـلــى العملية
االنـتـخــابـيــة فــي الــداخــل الفلسطيني
هي «حكومة وحــدة وطنية موجودة
ف ــي ال ــداخ ــل الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي الضفة
الغربية وقطاع غــزة ،وهــذه الحكومة

ت ـبــاشــر ك ــل أع ـمــال ـهــا وم ـهــام ـهــا الـتــي
توافقنا عليها في األيــام املقبلة» ،ما
يـعـنــي أن الـقـضـيــة سـتـبـقــى مــرهــونــة
ً
بتشكيل هذه الحكومة أوال.
ووفق املعلومات ،فإن املوافقة املبدئية
ال ـتــي أعـلـنـتـهــا «ح ـم ــاس» و«ال ـج ـهــاد
اإلسـ ــامـ ــي» ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي املـجـلــس
الوطني أمامها معوقات عدة ،أهمها
أن إجـ ـ ـ ـ ــراء ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات «الـ ــوط ـ ـنـ ــي»
و«التشريعي» وتشكيل حكومة وفاق
وطني لإلشراف عليها يحتاجان إلى
إنهاء االنقسام بني «حماس» و«فتح»،
وهو ما يبدو مستبعدًا حتى اآلن ،ما
يعني أن املجلس الجديد لن يتشكل
فـ ــي الـ ـق ــري ــب الـ ـع ــاج ــل ،وأن م ــواف ـق ــة
الـحــركـتــن املـبــدئـيــة م ــا ه ــي إال ورق ــة
ض ـغ ــط فـلـسـطـيـنـيــة ف ــي وجـ ــه الـ ــدول
العربية ،في حال قرر رئيس «منظمة
التحرير» ،محمود عباس ،أي مناورة

هذه المرة األولى منذ سنوات التي تجتمع فيها القوى اإلسالمية والوطنية الفلسطينية (األناضول)

تحليل إخباري

«شتم المقاومة الفلسطينية» تمهيد للحوار بين أنقرة وتل أبيب
علي حيدر
مع اإلعالن في تل أبيب عن بدء الحوار السياسي مع
أنقرة ،للمرة األولى منذ عام  ،2010تتكشف جوانب
إضافية لإلهانة التي وجهها نائب رئيس الوزراء التركي،
محمد شيمشك ،إلى مقاومة الشعب الفلسطيني.
ويشي التعاقب بني الحدثني بأن هذه الشتيمة لم تكن
سوى جزء من عمليات التمهيد الالزمة؛ فلو لم يكن
املوقف التركي ضمن هذا املنسوب من الشتم للمقاومة،
لكان من املشكوك فيه أن توافق تل أبيب على استكمال
املسار السياسي املتصاعد بني الدولتني.
وسيشهد هذا املسار تطورًا في االتصاالت السياسية
باتجاه «الحوار السياسي» ،كما لفتت صحيفة «هآرتس»،
والذي يجري للمرة األولى منذ حادثة سفينة مرمرة ،مع
وصول املدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية ،يوفال
روتم ،بعد حوالى أسبوعني ،إلى أنقرة ،للقاء نظيره
التركي .وتشكل هذه الخطوة تتويجًا ملسار القطيعة مع
تلك املرحلة التي حاول فيها الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان أن يقدم نفسه كناصر للشعب الفلسطيني ،مع
التذكير بأنه لم يتجاوز السقوف الحمراء اإلسرائيلية

واألميركية ،حتى في ذروة املواجهة الكالمية مع الطرف
اإلسرائيلي ،كما أنه لم ينتقل إلى مرحلة دعم املقاومة
الفلسطينية.
من الواضح أن هذا الحوار الثنائي ليس مقدمة
الستكشاف هل باإلمكان الحصول على أثمان
«مالئمة» ،على أن ُيبنى على الشيء مقتضاه ،بل خطوة
استكمالية لخيار القطيعة الظرفية مع مرحلة ،2010
وتمهيد لالرتقاء في مسار التطبيع الذي حسمت تركيا
أمرها به .وعادة ما يكون هذا املستوى من الحوار
(مديرا وزارة الخارجية) تعبيدًا للطريق لرفع مستوى
الحوار إلى مستوى وزراء ،ووفق نتائجه وتطور
الظروف السياسية ،نحو مستويات أعلى.
امتدادًا لهذا املسار الذي بات باإلمكان تحقيقه على
وقع املواقف التركية ،لم يعد من الصعوبة الجزم بأن
ما يجري حتى اآلن ليس سوى مقدمات سوف تظهر
نتائجه تباعًا على املستوى الثنائي واإلقليمي ،وأيضًا
في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية .مع ذلك ،لم يترك
املسؤول اإلسرائيلي ،الذي نقلت عنه «هآرتس» ،محاور
الحوار املرتقب غامضة ،موضحًا أنها ستشمل قضايا
سياسية وأمنية ،مثل :الحرب السورية ،والعالقات مع

روسيا والوضع في قطاع غزة والضفة املحتلة ،إضافة
إلى تعزيز العالقات الثنائية على مختلف املستويات.
ً
لكن املواقف التركية الرسمية املتتالية ،وصوال إلى
اإلهانة األخيرة ،تشي بأن التركي هو في موقع من
يسترضي اإلسرائيلي ،في مقابل أن األخير هو في
ّ
ويجر التركي نحو ثوابته
موقع من يقطف الثمار
وخياراته .واستنادًا إلى التطورات اإلقليمية في سوريا
واملنطقة ومفاعيلها على أطراف الصراع ،يصير مفهومًا
العالقة التبادلية بني تطورات العالقات الثنائية التركية ـ
اإلسرائيلية ،وبني متغيرات امليدان في الساحة السورية.
وبعبارة أدق :يأتي مسار تطبيع العالقات بني أنقرة
وتل أبيب كجزء من مخطط مضاد الحتواء مفاعيل
االنتصارات التي حققها محور املقاومة في الساحة
السورية.
أما عن معالم الحوار املتصلة بالضفة والقطاع ،فباتت
ّ
النتائج واضحة من املقدمات التي َّ
عبدها كل من
أردوغان ،عندما دعا قبل أشهر إلى أفضل العالقات مع
إسرائيل ،ونائب رئيس الوزراء التركي بإهانة مقاومة
الشعب الفلسطيني .وليس بعيدًا عن هذه األجواء ،يأتي
أيضًا إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو،

قبل يومني ،أن املنطقة تشهد «تغيرات سياسية إقليمية
دراماتيكية ،من املتوقع أن يكون بعضها جيدًا جدًا
بالنسبة إلى إسرائيل» .ومن الواضح أنه يشير بذلك إلى
أكثر من مسار؛ فإلى جانب تطبيع العالقات الثنائية مع
تركيا وتطويرها ،هناك أيضًا مسار تعزيز العالقات
مع السعودية وبعض دول الخليج ،وهو أكد في مناسبة
أخرى أن ما يجمع بني الرياض وتل أبيب أنهما في
«جبهة موحدة».
ُيذكر أن وسائل إعالم تركية نشرت ،أمس ،عدة تقارير
تتحدث عن خطط الحكومة التركية لدفع العالقات
مع إسرائيل قدمًا .وتعليقًا على ذلك ،أوضح مسؤول
إسرائيلي رفيع في حديث مع صحيفة «هآرتس» أن
تصحريات مسؤولني أتراك مع وسائل إعالمهم املحلية
حول العالقات مع إسرائيل لم تكن منسقة مع األخيرة،
لكنها «تدل على رغبة تركية حقيقية في التقدم سريعًا
على طريق تطبيع العالقات» .وكان وزير الخارجية
التركي ،جاويش أوغلو ،قد صرح اإلثنني املاضي في
خطاب ألقاه أمام مؤتمر السفراء في وزارة الخارجية في
إسطنبول ،بأن تطبيع العالقات مع إسرائيل هو إحدى
النقاط األساسية في السياسة الخارجية التركية.

