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وجهة نظر

في السؤال عن المكسب السياسي
للمقاومة ....وعباس
رام اهلل ـــ معز كراجة

ق ��در م��ن األه�م�ي��ة مل�ن��ع أي م�ح��اول��ة تسلل
ت �ه��دف إل� ��ى االل �ت �ف ��اف ع �ل��ى امل �ط ��ال ��ب ،ثم
ت �ح��وي��ل امل� �ف ��اوض ��ات إل� ��ى س��اح��ة اب �ت��زاز
للشعب واملقاومة في غ��زة ،وذل��ك استنادًا
إل��ى ره��ان��ات وت�ق��دي��رات ب��أن يكون لحجم
ال �ت �ض �ح �ي ��ات ال � �ت� ��ي ت �س �ب ��ب ب� �ه ��ا ج �ي��ش
االحتالل مفعولها على قرار قيادة املقاومة.
ك��ذل��ك ،يشكل االح�ت�ف��اظ ب��ورق��ة استئناف
املقاومة العسكرية جزءًا من أدوات الضغط
ال�ت��ي تحتاج إليها امل�ق��اوم��ة ف��ي مواجهة
الرهانات اإلسرائيلية والعربية والدولية،
وم ��ع ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ح ��رص ال �ط��رف�ين على
ابتداء ،فإن ذلك
وقف املواجهات العسكرية
ً
ال يعني بالضرورة أنها مستبعدة في كل
الظروف ومهما كانت نتائج املفاوضات.
وق �ب ��ل ال �ح��دي��ث ع ��ن امل � �ب� ��ادرة األوروب � �ي ��ة
إلع� ��ادة إع �م��ار غ ��زة ،ينبغي ال�ت�م�ي�ي��ز بني
ط � ��رح ي ��دع ��و إل � ��ى إج� � � � ��راءات ت� �ه ��دف إل ��ى
م �ن��ع ت�س�ل�ي��ح امل �ق��اوم��ة وت �ع��زي��ز ق��درات �ه��ا
ال �ع �س �ك��ري��ة وال� �ص ��اروخ� �ي ��ة ،وب �ي�ن ش�ع��ار
ت�ج��ري��د غ ��زة م��ن ال �س�ل�اح ،رغ ��م أن ال�ه��دف

وأش��ارت الصحيفة إلى أن االستطالع
ونتنائجه جاءا بعدما دخلت التهدئة
ح �ي��ز ال�ت�ن �ف�ي��ذ ،وت �ب�ي�ن ل�لإس��رائ�ي�ل�ي�ين
أن ج�ي�ش�ه��م ل��م ي �ك��ن ه��و ن �ف �س��ه« ،ل�ق��د
ك��ان الجيش ن��وع��ًا م��ن ف��ري��ق تسخني،
أم��ا الفعل األس��اس��ي فيأتي م��ن بعده،
وت �ح��دي �دًا ف��ي ال �ق��اه��رة ،ورب �م��ا أي�ض��ًا
في غيرها» ،وبحسب الصحيفة ،يأتي
ك��ل ذل ��ك ب �ع��دم��ا «أم � ��ل 70ف��ي امل �ئ��ة من
اإلسرائيليني ،كما تظهر استطالعات
ال� ��رأي ،ب ��أن ن�ح�ت��ل غ ��زة ون�ق�ض��ي على
«ح�م��اس» وعلى اإلره��اب وأن ننتصر
إلى األبد ،وأن تكون هذه هي نهاية كل
العرب».
وك��ان��ت افتتاحية صحيفة «ه��آرت��س»
ق� � ��د ت� �ط� �ل� �ع ��ت إل� � � ��ى م� ��رح � �ل� ��ة م� � ��ا ب �ع��د
ال � � �ع� � ��دوان ع� �ل ��ى ق � �ط� ��اع غ � � ��زة ،وت �ح��ت
ع� �ن ��وان «ال � �ع � ��ودة إل � ��ى امل� �ف ��اوض ��ات»،
دع��ت الصحيفة نتنياهو إل��ى املبادرة
وم�ج��اراة االن�ق�لاب امللموس ف��ي نظرة
الجمهور اإلسرائيلي لرئيس السلطة

من الصيغة األولى هو الوصول في نهاية
املطاف إلى هدف التجريد.
ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ع��رض��ت أملانيا وفرنسا
وب��ري �ط��ان �ي��ا م � �ب ��ادرة ت �ن��ص ع �ل��ى إع� ��ادة
إع�م��ار ال�ق�ط��اع ت�ح��ت إش ��راف دول��ي يمنع
تسلح وتعزيز ق��وة «ح�م��اس» والفصائل
نقال
األخ ��رى .ووف��ق صحيفة «ه��آرت��س»ً ،
عن مسؤولني إسرائيليني رفيعي املستوى
ودب �ل��وم��اس �ي�ي�ن أوروب � �ي�ي��ن ،س �ل��م س �ف��راء
برلني وباريس ونائب السفير البريطاني
م�س�ت�ش��ار األم ��ن ال�ق��وم��ي ل��رئ�ي��س ال ��وزراء
اإلسرائيلي ،يوسي كوهني ،وثيقة املبادئ
والتفاهمات الدولية بشأن غ��زة .وتشمل
ه ��ذه ال��وث �ي �ق��ة إع � ��ادة ال �س �ل �ط��ة وال��رئ �ي��س
محمود عباس إل��ى غ��زة .وإمكانية إع��ادة
ق��وة امل��راق�ب�ين األوروب �ي�ي�ن إل��ى معبر رفح
بجانب ق��وات الرئيس .وورد في الوثيقة
أي �ض��ًا أن ال� ��دول ال �ث�ل�اث م�ع�ن�ي��ة بتحويل
الوثيقة إل��ى ق��رار دول��ي يصادق عليه في
مجلس األمن.
(األخبار)

محمود عباس ،بعدما عبرت األغلبية
ع��ن ت��أي�ي��ده��ا ل��ه ف��ي آخ��ر استطالعات
ً
ال ��رأي ،مشيرة إل��ى أن  53ف��ي امل�ئ��ة من
اإلسرائيليني ي��ري��دون بعد أن ينتهي
القتال تدعيم مكانة عباس واسئتناف
املفاوضات مع السلطة.
وأك � � � � � � ��دت ال � �ص � �ح � �ي � �ف� ��ة ض � � � � � � ��رورة أن
ي�ت�خ��ذ ن�ت�ن�ي��اه��و ق � ��رارًا ش �ج��اع��ًا ح��ول
امل �ف ��اوض ��ات ،رغ ��م االئ� �ت�ل�اف اليميني
الرافض للسالم ،أمثال وزير الخارجية
أف �ي �غ��دور ل�ي�ب��رم��ان ،ووزي ��ر االق�ت�ص��اد
ن � �ف � �ت� ��ال� ��ي ب � �ي � �ن � ��ت ،إذ «ي � � �ج� � ��ب ع �ل��ى
رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة أن يستغل ال�ف��رص��ة
ألن � ��ه ث� �ب ��ت خ �ل��ال ال� �ش� �ه ��ر األخ � �ي� ��ر أن
مستقبل إس��رائ�ي��ل يعتبر أكثر أهمية
م ��ن ال �ح �س ��اب ��ات االئ �ت�ل�اف �ي ��ة وال �ب �ق��اء
ال �س �ي��اس��ي ،وه ��ذا ه��و ال��وق��ت لتدعيم
ع �ب��اس وم �ن��ح ق �ي��ادت��ه وزن � ��ًا م�ن��اس�ب��ًا
كي يتمكن من التأثير على «حماس»،
ألنه الشخص الذي يمكن إلسرائيل أن
تتفاوض معه على اتفاق سياسي».

ي � �ب ��دو أن� � ��ه ص� � ��ار م� ��ن امل � �ل ��ح ط ��رح
م�ج�م��وع��ة م ��ن األس �ئ �ل��ة ك ��ان واق ��ع
ال �ح ��رب ي �ف��رض ت��أج�ي�ل �ه��ا ،ل �ك��ن ال
ب ��د م ��ن ال �ن �ظ��ر إل� ��ى م ��ا ي �ج��ري في
ال �ق��اه��رة وف �ه��م ملصلحة م��ن ج��رى
ال �ت �غ �ي �ي��ر ال� � ��ذي ط � ��رأ ع �ل��ى م��وق��ف
م�ص��ر وج�ع�ل�ه��ا ت �ت �ن��ازل ع��ن ش��رط
م� �ب ��ادرت� �ه ��ا ث � ��م ت �ب �ن �ي �ه��ا م � �ب� ��ادرة
ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة م� ��وح� ��دة ،ك �م��ا ي�ج��ب
التساؤل عن اإلصرار املصري على
ضرورة أن يكون الوفد الفلسطيني
املفاوض موحدا ،وأن يضم السلطة
الفلسطينية ومنظمة التحرير إلى
جانب حركتي «حماس» و«الجهاد
اإلس � �ل ��ام� � � ��ي» ب � �غ� ��ض ال � �ن � �ظ� ��ر ع��ن
التحاق اليسار بالوفد.
أيضا السؤال الثالث :ملصلحة من
س �ت �ك��ون ن �ت��ائ��ج امل � �ف ��اوض ��ات ف��ي
ح ��ال ن�ج��اح�ه��ا ،وه ��ل ل��وج��ود وف��د
فلسطيني موحد تأثير خاص على
النتائج املرجوة؟
ك�ل�ن��ا ن �ع��رف أن امل� �ب ��ادرة امل�ص��ري��ة
ال�ت��ي ط��رح��ت ف��ي األي ��ام األول ��ى من
ال �ع��دوان ك��ان��ت تميل إل��ى الجانب
اإلسرائيلي ،وهي طرحت بطريقة
عنجهية بل كانت فوقية ،فلم تبلغ
بها قيادات املقاومة رسميا بل عبر
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،كما أص��رت مصر
ع �ل��ى أن ه� ��ذه م� �ب ��ادرة غ �ي��ر ق��اب�ل��ة
للتعديل.
مقابل ذلك ،رفضت غزة هذا الطرح،
لكن رئيس السلطة محمود عباس
واف� � ��ق ع �ل �ي��ه م� �ب ��اش ��رة ،ب� ��ل ت�ب�ن��ى
الخطاب امل�ص��ري نفسه وط��ار إلى
ال�ق��اه��رة وات�ص��ل باملحور القطري
ـ ال�ت��رك��ي للضغط ع�ل��ى «ح �م��اس»
حتى تقبله.
أم��ا إس��رائ�ي��ل ،فصمتت وكلها يقني
ب ��أن امل� �ب ��ادرة س�ت��رف��ض ف��ي غ ��زة ما
ي �س �م��ح ل� �ه ��ا أك� �ث ��ر ب� �ح ��رق ال �ق �ط��اع
وإن � �ه� ��اك امل� �ق ��اوم ��ة ق� ��در امل �س �ت �ط��اع.
ك��ل ه��ذه امل��واق��ف بنيت وع�ب��ر عنها
خ �ل��ال األي� � � ��ام ال� �ع� �ش ��رة األول� � � ��ى م��ن
الحرب حتى ج��اءت نهاية األسبوع
الثاني ،حينما تيقنت هذه األطراف
(م � �ص ��ر وإس� ��رائ � �ي� ��ل وع � �ب� ��اس ) أن
ق� ��درات امل �ق��اوم��ة ه ��ذه امل ��رة ال تشبه
ع �ل��ى اإلط �ل��اق م��ا ج ��رى ع ��ام ،2012
وأدرك � � � � � ��ت أن امل � �ع � ��ادل � ��ة ل � ��ن ت �ك ��ون
تدميرا وخرابا وقتل مدنيني مقابل
صواريخ محدودة املدى وتصد بري
متواضع ،بل وصلت هذه الصواريخ
إل � ��ى أق� �ص ��ى ف �ل �س �ط�ين امل �ح �ت �ل��ة م��ع
ع�م�ل�ي��ات غ �ي��ر م�س�ب��وق��ة ف ��ي م��واق��ع
ال �ج �ي��ش االس��رائ �ي �ل��ي ،وق � ��درة على
إيقاع خسائر كبيرة في صفوفه ،كما

حافظت املقاومة ،بعد أسبوعني من
ال�ق�ص��ف امل�ك�ث��ف ،ع�ل��ى ق��درت�ه��ا على
إطالق الصواريخ كما ونوعا.
إذن م � ��اذا ح � ��دث؟ أوال أدرك� � ��ت تل
أب �ي ��ب أن �ه ��ا ف ��ي م� � ��أزق ،وال �ق��اه��رة
أيقنت أن مبادرتها ماتت ،واأله��م
أن ص��ورت �ه��ا ص� ��ارت ق�ب�ي�ح��ة ج��دا
بسبب تعنتها .أما عباس ،فذاب في
املشهد السياسي ،وواجه انتقادات
ش�ع�ب�ي��ة ل��م ي�ق��اب�ل�ه��ا م�ن��ذ وص��ول��ه
إل��ى رأس السلطة ع��ام  ،2005حتى
أصبح كل تصريح يدلي به يقابل
ب ��االس� �ت� �ه ��زاء ،وم � ��ن داخ� � ��ل ح��رك��ة
«ف �ت��ح» أح�ي��ان��ا ،إل��ى أن ت��وق��ف عن
الكالم والتزم الصمت أليام.
وع� �ل ��ى امل �س �ت ��وى ال �ش �ع �ب��ي ،وق��ف
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون خ� �ل ��ف امل� �ق ��اوم ��ة
وامليدان الغزاوي ،وبرغم أن الضفة
امل� �ح� �ت� �ل ��ة ل � ��م ت� �ت� �ح ��رك ك� �م ��ا ي �ج��ب
ألنها تعيش تحت تخدير السالم
االقتصادي ،فإنها أعلنت إيمانها
بنهج املقاومة.
عند هذه اللحظة ،كان ال بد للطرف
اآلخر أن يغير مواقفه قبل أن ينهار

المقاومة ستحقق
معظم مطالبها لكن
السلطة ستعود إلى
تصدر المشهد

امل�ش�ه��د ب��ال �ك��ام��ل .وأه� ��م م��ا أخ��اف
الثالثي امل�ص��ري اإلسرائيلي ورام
ال �ل��ه ،ه��و أن ت �ع��ود ث�ق��اف��ة ال��رف��ض
وامل� �ق ��اوم ��ة ل �ت �س �ي �ط��ر ع �ل��ى ع �ق��ول
وقلوب الناس ،وخاصة في الضفة.
ح�ت��ى «ح �م��اس» ب ��ات ال ي�خ�ف��ى أن
في داخلها تيارا قابال للمساومة
وامل� �ه ��ادن ��ة (ي �م �ث �ل��ه خ ��ال ��د م�ش�ع��ل
الغارق في لعبة املحاور اإلقليمية)،
وأي�ض��ا ت�ي��ارا صلبا تمثله كتائب
ال � �ق � �س� ��ام وق� � � �ي � � ��ادات ف � ��ي ال� ��داخ� ��ل
أص�ب�ح��ت ال�ك�ف��ة تميل ملصلحتها.
ه��ذا م��ا يعني أن مشعل ق��د يطير
مع غبار املعركة حني تهدأ لتأخذ
م �ك��ان��ه ق� �ي ��ادات ت��رف��ض امل �س��اوم��ة
وتميل أكثر إلى املحور اإليراني .إذا
حدث ذلك ،في ظل وجود «الجهاد
االس�ل�ام��ي» ال�ص�ل��ب أص�ل�ا وفصال
وتاريخيا ،فكيف سيكون مستقبل
املشهد السياسي الفلسطيني؟

بدأت املواقف والخطابات تتغير مع نهاية األسبوع الثالث من العدوان (آي بي أيه)

ال ش��ك أن ال�خ��اس��ر األك�ب��ر ف��ي هذه
ال �ح��ال��ة س �ي �ك��ون م �ح �م��ود ع �ب��اس
وم �ش��روع��ه ال�س�ي��اس��ي املتمثل في
أوس �ل��و ،وذل ��ك أم ��ام خ�ط��اب مقاوم
ي �ح �ظ ��ى ب� �ت ��أي� �ي ��د ش �ع �ب ��ي ج � ��ارف
بعدما أثبت صدقيته.
ت��أس �ي �س��ا ع �ل ��ى ذل � � ��ك ،ي �م �ك��ن ف�ه��م
م��ا ج ��رى ن �ه��اي��ة األس� �ب ��وع ال�ث��ال��ث
م ��ن ال � �ع� ��دوان .ف �ق��د ب � ��دأت امل��واق��ف
والخطابات تتغير بسرعة ،وقبلت
م �ص��ر ح� �ض ��ور ق � �ي� ��ادات امل �ق��اوم��ة
وبحث مطالبها بعيدا عن مبادرتها
األول� ��ى «غ�ي��ر ال�ق��اب�ل��ة للمناقشة».
أم��ا عباس وع��دد كبير من قيادات
ال�س�ل�ط��ة ،ف�ص��ار خطابهم مقاوما
أك� �ث ��ر م� ��ن امل � �ق� ��اوم �ي�ن ،وأم� �ط ��رون ��ا
بتصريحات ن��اري��ة ذك��رت�ن��ا بزمن
منظمة التحرير الجميل!
ه��ذه ال�ت�غ�ي�ي��رات ف��ي امل��واق��ف ،وإن
ك��ان��ت بفعل امل �ي��دان ف��ي غ��زة ،فهي
ال ت �ع �ن��ي أن أص �ح��اب �ه��ا خ �س��روا
املبادرة بالكامل ،وباتوا خاضعني
للمقاومة تماما ،بل هم يحاولون
االلتفاف على خسارتهم املتوقعة،
والسر يكمن في إصرار مصر على
أن يكون الوفد الفلسطيني موحدا
ل� �ي� �ض� �م ��ن م� � ��ن ح� � �ض � ��ور امل �ن �ظ �م��ة
وال� �س� �ل� �ط ��ة (ع � �ل� ��ى خ� �ل ��اف ات� �ف ��اق
 )2012أال ت� �ك ��ون امل �ك ��اس ��ب وق �ف��ا
على املقاومة ،فليس هناك ما هو
أكثر إث��ارة للضحك املميت للقلب
م��ن ص��ورة قيس أب��و ليلى وبسام
الصالحي ضمن هذا الوفد.
ي �م �ك��ن أن ت ��واف ��ق إس ��رائ� �ي ��ل ع�ل��ى
رف � � ��ع ال � �ح � �ص� ��ار ع � ��ن غ � � ��زة ض �م��ن
آل �ي��ات م�ع�ي�ن��ة ،وه��و امل�ط�ل��ب األه��م
ل�ل�م�ق��اوم��ة ،إض��اف��ة إل ��ى موافقتها
على مطالب تفصيلية أخ��رى ،ألنه
ليس أمامها خ�ي��ار آخ��ر ،لكن بعد
ذل� ��ك ،ف ��إن أه �م �ي��ة م �ش��ارك��ة ع�ب��اس
ف��ي ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ي ستنتهي إليها
ه��ذه امل�ف��اوض��ات تكمن ف��ي أن��ه من
سيعود ليتصدر املشهد السياسي،
بعدما اختفى منه خ�لال األسبوع
الثالث ،وكل اإلج��راءات واالتفاقات
السياسية األخ ��رى ال ب��د أن تكون
عبر السلطة وحكومة التوافق التي
ك��ان��ت غ��ائ�ب��ة ت�م��ام��ا وب�ل�ا قيمة أو
أهمية تذكر طوال أيام العدوان.
رب �م��ا م ��ن امل�ن�ط�ق��ي أن ت�ن�ج��ز ه��ذه
اإلج��راءات عبر مؤسسات محددة،
ولكن سياسيا هذا يعني أن اتفاق
«أوسلو» ،الذي كان مهددا باملوت،
اك� �ت� �س ��ب ع � �م� ��را ج � ��دي � ��دا ب ��ات� �ف ��اق
ال� �ق ��اه ��رة ،وع � �ب� ��اس ،ب �ع��دم��ا وج��د
ن�ف�س��ه ف��ي ال ��زاوي ��ة ه��و وم�ش��روع��ه
ال ��ذي ت �ق��زم أم ��ام إن �ج ��ازات امل �ي��دان
ف ��ي غ � ��زة ،س �ي �ع��ود ف �ج��أة ليصبح
الشخصية املحورية ،التي ال بد أن
تمر عبرها كل األمور.
ال شك أن املقاومة ستحقق معظم
م�ط��ال�ب�ه��ا ،وس �ي��رف��ع ال �ح �ص��ار عن
غزة بطريقة أو أخرى ،لكن السلطة
ستعود إلى تصدر املشهد ،ويبقى
ال � �خ� ��وف م� ��ن أن ت �ب �ق��ى امل� �ق ��اوم ��ة
م� �ح� �ص ��ورة ف� ��ي غ� � ��زة ،و«م � �ش� ��روع
أوسلو» متمددا ،على طول وعرض
الضفة والقطاع .هنا الخوف من أن
ت�ك��ون امل�ق��اوم��ة ق��د أن�ج��زت مكسبا
آن �ي��ا ب�ك�س��ر ال �ح �ص��ار ،ل�ك��ن عباس
كسب استراتيجيا باملحافظة على
م�ش��روع��ه وع �ل��ى س�ق��ف «أوس �ل��و»،
وه�ن��ا يمكن ف�ه��م ال�س��ر ف��ي إص��رار
مصر على وف��د فلسطيني موحد،
ورف �ض �ه ��ا إج � � ��راء م� �ف ��اوض ��ات م��ع
م �م �ث �ل��ي امل� �ق ��اوم ��ة وح� ��ده� ��م .ه �ك��ذا
أع � � � ��ادوا إح � �ي� ��اء م �ح �م ��ود ع �ب ��اس،
ورب�م��ا حافظوا على خ��ال��د مشعل
من سقوط مستقبلي.

