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العالم

على الغالف

«فتح» و«حماس»« :أعدقاء» تحت خيمة إعـــا
قــد ال تـكــون «ح ـمــاس» ت ـت ـنــازل ،بــل هــي ت ـمــارس بــذكــاء لعبة وضــع
المسؤوليات خارج حجرها حتى ال تتهم شعبيًا بأنها تعرقل إنهاء معاناة
الغزيين .لكن هذا ال ينفي الخوف من انهيار ما توصلت إليه مع «فتح»،
وتأثيره على مجريات بنود اتفاقيتي وقف النار والمصالحة
عبد الرحمن نصار
من باب ْأولى أن من يريد حل مشكالت
أهل غزة سيعمل ّأو ًال على إنهاء األقل
ص ـعــوبــة م ـن ـهــا؛ فـقـبــل ال ـب ــدء ف ــي حل
الـنـقــاط الصعبة املــرتـبـطــة بــاالحـتــال
تعنته مدة الحرب» ،يمكن
«الذي أطال ّ
إنـ ـه ــاء أزم ـ ــة م ـع ـبــر رفـ ــح ال ـ ــذي يـعـمــل
بآلية يشوبها التعقيد على الجانبني،
الفلسطيني واملصري ،ما داما الطرفني
املسؤولني عنه حصرًا! لكن يوم أمس،
ظهر الـصــدع فــي الـجــدار الفلسطيني
واض ـ ـحـ ــا مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة جـ ــديـ ــدة مــن
تصريحات حركة «حـمــاس» اململوءة
باملالحظات واملــآخــذ على «فـتــح» من
نــاحـيــة ،ومــؤتـمــر إع ــادة اإلع ـمــار الــذي
ع ـقــد ف ــي ال ـق ــاه ــرة م ــن نــاح ـيــة أخ ــرى،
عـلـمــا ب ــأن زيـ ــارة حـكــومــة ال ـتــوافــق لم
ُتمح صــورهــا مــن الــذاكــرة بعد ،بــل إن
الطرفني نشرا إشارات إيجابية كثيرة
وص ـلــت ح ـ ّـد «ب ـحــث ال ــدخ ــول بقائمة

ترى «حماس» طريقة عرض
تسلم المعابر أنها
«فتح» ّ
إقصائية وإحاللية
مشتركة فــي االنـتـخــابــات التشريعية
املقبلة».
ويمكن هنا وضــع فرضيتني ،األولــى
أن ه ـن ــاك اخ ـت ــاف ــا غ ـيــر ظ ــاه ــر داخ ــل
«حـمــاس» بشأن مخرجات املصالحة
وضــرورة العمل بالتدريج مع «فتح»
ح ـ ـتـ ــى ال ت ـ ـت ـ ـكـ ــرر ت ـ ـ ـجـ ـ ــارب س ــابـ ـق ــة،
والثانية أن الطرفني متفقان ،مبدئيًا،
كي يحصال على «شهادة ثقة» تشفع
لـهـمــا أمـ ــام «ال ـع ــال ــم» بــأنـهـمــا قـ ــادران
على إدارة ملف اإلعمار وفق الشروط
الدولية واإلقليمية ،ثم يجري الحديث
في تفاصيل التفاصيل.
أمــا ما يهدد تطبيق مـقــررات املؤتمر،
فهي قضية املعابر التي أكدت مصادر
رام الله أنه في غضون أسبوع ستكون
إدارت ـ ـهـ ــا ب ـيــد ع ـنــاصــر ال ـس ـل ـطــة ،لكن
قيادات في «حماس» نفت علمها بأي
جديد في هذا الجانب .وقال املتحدث
بــاســم ال ـحــركــة ،ف ــوزي ب ــره ــوم ،أمــس،
إنــه يستغرب مــن التعامل مــع قضية
تسليم وتـسـ ّـلــم املـعــابــر فــي غ ــزة «كــأن
تسلم من
األمــر يجري بني دولتني أو ّ
عـ ــدو ،وخ ــاص ــة أن ــه ي ـص ــدر م ــن أعـلــى
مستوى في الحكومة املؤقتة» .وتابع
ب ــره ــوم ع ـبــر «ال ـف ــاي ـس ـب ــوك»« :ه ـنــاك
فـ ــرق ك ـب ـيــر ب ــن االسـ ـت ــام بــاإلق ـصــاء
واإلحـ ـ ـ ـ ـ ــال ،وبـ ـ ــن اإلدارة ب ــال ـخ ـب ــرة
وال ـش ــراك ــة ،وع ـلــى م ــن يـتـحــدثــون عن
اإلق ـص ــاء أن يـنــامــوا ويـسـتـغــرقــوا في
النوم ،ألن أحالمهم ستطول ونومهم
كالكوابيس» .لكنه ترك الباب مفتوحًا
ملن «يتحلى باملسؤولية» ألنه «سيجد
من ناضلوا في إدارة املعابر جاهزين
للعمل مع الجميع دون حرج أو كلل».
وب ـي ـن ـم ــا ك ــان ــت املـ ـش ــارك ــة الــرس ـم ـيــة
للسلطة واضـحــة فــي املــؤتـمــر الــدولــي
إلع ـم ــار غـ ــزة ،عـ ْـبــر رئـيـسـهــا ،محمود
ع ـ ـبـ ــاس ،ورئ ـ ـيـ ــس ح ـك ــوم ــة ال ـت ــواف ــق
رامي الحمدالله ونائبه ،جاء التعليق
الـ ـحـ ـمـ ـس ــاوي ع ـل ــى اتـ ـج ــاه ــن :األول
رحــب فيه ،رئيس ال ــوزراء السابق في
حـكــومــة «ح ـم ــاس» ،إسـمــاعـيــل هنية،
باستضافة القاهرة للمؤتمر ،مؤكدًا

مـ ـح ــوري ــة الـ ـ ـ ــدور امل ـ ـصـ ــري .مـ ــع ذلـ ــك،
رأى هـنـيــة أن «ال ـش ـعــب الفلسطيني
ال يـ ـسـ ـتـ ـج ــدي امل ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات ،ف ـه ـن ــاك
ح ــرب كـبـيــرة م ــدم ــرة وع ـ ــدوان واس ــع،
ل ــذل ــك ع ـلــى االحـ ـت ــال دفـ ــع ث ـمــن هــذه
الجريمة وعلى املجتمع الدولي تحمل
مـســؤولـيــاتــه ت ـجــاه شـعـبـنــا» ،وأيـضــا
دعا الوفد الفلسطيني املشارك إلى «أن
ال تكون لغته استجدائية ،بل تتناسب
مــع حـجــم الـبـطــولــة والـتـضـحـيــة التي
قدمها شعبنا».
االتجاه الثاني ّ
عبر عنه نائب رئيس
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ل ـل ـحــركــة ،مــوســى
أب ـ ــو م ـ ـ ـ ــرزوق ،الـ ـ ــذي رأى أن ح ـضــور
حـكــومــة الـتــوافــق «ضــربــة كـبـيــرة ضد
أهداف رئيس حكومة العدو ،بنيامني
نتنياهو» ،كــذلــك إن «رفــض املشاركة
اإلســرائـيـلـيــة فــي املــؤتـمــر هــو تحميل
غـيــر مـبــاشــر عــن مـســؤولـيــة االح ـتــال
عـ ــن ت ــدم ـي ــر  %20مـ ــن غ ـ ـ ــزة ،رغ ـ ــم أن
كلمات املتحدثني لم تحمله املسؤولية
مباشرة».
فــي املـقــابــل ،قالت صحيفة «هــآرتــس»
العبرية ،أمس إن الغياب اإلسرائيلي
ع ــن مــؤت ـمــر إع ـ ــادة إع ـم ــار غ ــزة «ج ــاء
بطلب مصري من أجل إنجاح املؤتمر
وعـ ـ ـ ــدم الـ ـت ــأثـ ـي ــر عـ ـل ــى ح ـ ـضـ ــور دول
عــرب ـيــة» ،عـلـمــا ب ــأن تــل أب ـيــب شــاركــت
ف ــي ال ـج ـل ـســات ال ـتــي سـبـقــت املــؤت ـمــر،
وت ـح ــدي ـدًا حـيـنـمــا ق ــدم ــت «ال ـت ــواف ــق»
خططها لإلعمار في نيويورك .كذلك،
واكــب وزيــر خارجية الـعــدو ،أفيغدور

سارعت حماس
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 5.4مليارات دوالر نصفها لغزة ونصفها للتنمية ...بش ـ ـ
رغم نجاح المساعي
المصرية في جمع
 55دولة ،بينها تركيا
والبحرين وقطر،
ضمن المؤتمر
الدولي إلعادة إعمار
قطاع غزة ،فإن
األحاديث الجانبية
التي رصدت عن
«صورية االجتماع»
لم تنقطع على
ألسنة الموجودين.
مبالغ كبيرة أعلن
التبرع بها ،لكن
حاضرين أكدوا أن
هناك دو ًال ،كالعادة،
لن تفي بالتزاماتها،
بل لن تخرج «مليمًا
واحدًا» لغزة

القاهرة ـ إيمان إبراهيم
كاد مؤتمر إعمار قطاع غزة يتحول
أمس إلى «بازار» للحديث عن السالم
والـتـســويــة وال ـحــل الـنـهــائــي للصراع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ـ اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .فـبـعــد
سلسلة مــن الـكـلـمــات الـتــي افتتحها
راعـ ـ ـ ــي املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ،ال ــرئـ ـي ــس املـ ـص ــري
عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،ومـعــه رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس،
ودولــة الـنــروج ،وكلها كانت تتحدث
عــن ض ــرورة تفعيل الـخـيــار السلمي
وحل الدولتني ،أكدت مصادر سيادية
مـ ـص ــري ــة ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـس ـل ـطــة
تواصل مشاوراتها مع أعضاء مجلس
األمن الدولي من أجل صيغة مشروع
القرار الفلسطيني املقرر طرحه على
املجلس ،والساعي إلى تحديد جدول
زم ـن ــي إلق ــام ــة ال ــدول ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
بــرغــم املـعــارضــة الــواضـحــة للواليات
املتحدة .وكشفت مصادر فلسطينية
أخرى أن املشروع قد يقدم رسميًا إلى
مجلس األمن في الحادي والعشرين
من الشهر الجاري.
وكــان األميركيون مــن ضمن الداعني
إل ــى «اس ـت ـئ ـنــاف عـمـلـيــة ال ـس ــام بني
إس ــرائ ـي ــل وف ـل ـس ـطــن» امل ـتــوق ـفــة منذ
نيسان املاضي ،وهو ما صرح به وزير
الـخــارجـيــة ،جــون كـيــري ،ال ــذي أجــرى
عـلــى هــامــش اجـتـمــاع ال ــدول املانحة
مـحــادثــات مــع ع ـبــاس ،ك ــان غرضها،
وف ــق م ـص ــادر خ ــاص ــة ،م ـحــاولــة ثني
«أبو مازن» عن التحرك الديبلوماسي
املنفرد عبر مجلس األمن .كذلك أبلغه
ك ـيــري أن عـلــى الـسـلـطــة اإلس ـ ــراع في

تقديم تنازالت من أجل منع إسرائيل
مــن ب ـنــاء املـسـتــوطـنــات مـقــابــل إتـمــام
إعمار غزة.
وقد ال يهم رصد الخطابات النصية
للمشاركني من رؤساء أو وزراء ،وبثت
جميعها عـبــر اإلعـ ــام ،بـقــدر البحث
في ما كان يتداول بني أروقة املؤتمر،
وهــي مـحــادثــات جانبية على مائدة
التمويل التي نظمتها مصر والنروج.
وال ـص ــادم أن معظم ال ـكــام الجانبي
ل ــم ي ـكــن ع ــن غـ ــزة ،ف ـقــد ن ـجــح تنظيم
«داعش» في سحب األضواء من حرب
ً
غزة وحتى حركة «حماس» ،وصوال
إل ــى الـخـطــوات اإلســرائـيـلـيــة األخـيــرة
فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـش ــرق ـي ــة مـ ــن ال ـق ــدس
املحتلة .عن هذه القضيةّ ،
قدر بعض
املشاركني من دول عربية أن إسرائيل
ستنتهز الفرصة للمتغيرات الجديدة
ف ــي امل ـن ـط ـقــة وت ـك ـث ــف أعـ ـم ــال ال ـب ـنــاء
شرقي القدس ،ثم سيجري سيناريو
مـســاومــة السلطة الفلسطينية على
وقف البناء مقابل تنازالت أخرى.
عـلــى ال ـجــانــب امل ــال ــي ،تـعـهــدت ال ــدول
املــانـحــة بـتـقــديــم  5,4م ـل ـيــارات دوالر
ع ـل ــى أن ي ـخ ـصــص ن ـص ـف ـهــا إلع ـم ــار
غزة ،لكنها عبرت عن مخاوفها من أن
تذهب مساعداتهم ســدى مــرة أخــرى
«إذا ل ــم ي ـت ــم ال ـت ــوص ــل إل ـ ــى تـســويــة
دائمة للنزاع» .وكانت قطر قد قدمت
أكبر مساهمة وهي مليار دوالر ،فيما
ك ــان الفـتــا أن الـسـعــوديــة لــم تـقــدم أي
تـبــرع ،قائلة إنها أعلنت مــن قبل عن
مساعدات قيمتها  500مليون دوالر.
أمــا االتحاد األوروب ــي فقال إن الــدول
األعـ ـض ــاء ف ـيــه س ـي ـقــدمــون بــإجـمــالــي

 450مليون دوالر خــال  ،2015فيما
قـ ــال ك ـي ــري إن ب ـ ــاده سـتـعـطــي 212
مـلـيــون دوالر ك ـم ـســاعــدات إضــافـيــة.
كــذلــك تـعـهــدت ال ـكــويــت بـتـقــديــم 200
م ـل ـي ــون دوالر ع ـل ــى ث ـ ــاث سـ ـن ــوات،
وأي ـ ـضـ ــا االم ـ ـ ـ ـ ــارات ق ــدم ــت م ـس ــاع ــدة
ب ـ ـ ــ 200م ـل ـيــون دوالر .وأعـ ـل ــن األم ــن
العام لألمم املتحدة ،بان كي مون ،أنه
سـيــزور غــزة الـتــي وصفها بأنها «ال

تخوف فلسطيني من
ّ
«خطوات داخلية» تعيق
تنفيذ مقررات المؤتمر

تزال برميل بارود» يوم الثالثاء.
وب ـي ـن ـم ــا ع ـ ّـب ــر الـ ــوفـ ــد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
(م ــن حـكــومــة ال ـت ــواف ــق) ع ــن ترحيبه
ب ــ«ال ـن ـت ـي ـج ــة ال ـع ـظ ـي ـم ــة» ل ـل ـمــؤت ـمــر،
أعـ ـ ــربـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة عــن
مخاوفها من تطبيق املقررات ،خاصة
أن اإلعمار مرتبط بنجاح املصالحة
م ــع «حـ ـم ــاس» .وق ــال ــت تـلــك امل ـصــادر
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن امل ـش ـك ـلــة الـحـقـيـقـيــة
أن ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» لـيـســت مــوافـقــة
بـصــورة كلية على امل ـبــادرة املصرية
ح ـت ــى اآلن« ،وهـ ـ ـ ــذا ي ـخ ـي ـف ـنــا لـجـهــة
حـ ـ ــدوث أمـ ـ ــور ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ت ـخــرب

