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العالم

ً
«جهود» طوني بلير هباء منثورًا:
«ليست أكثر من لقاءات عالقات عامة»

فلسطين

ما إن وصلت كاميرات التلفاز
وعيون الصحافة إلى معرفة تفاصيل
الحوارات التي كانت تجري بين «حماس»
وإسرائيل ،بطريقة غير مباشرة ،حتى
ّ
تبين أن الطبخة ُعلم بها بعدما احترقت.
يبدو أن جهود طوني بلير ،مع الطرفين،
وصلت إلى حائط مسدود
غزة ــ زاهر الغول
م ــع أن م ـب ـعــوث «ال ـل ـج ـنــة الــربــاع ـيــة»
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ط ــون ــي بـ ـلـ ـي ــر ،عـ ـم ــل عـلــى
أكثر مــن محور بــن حركة «حماس»
وإس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ،رغ ـ ـ ــم غـ ـض ــب ال ـس ـل ـطــة
الفلسطينية الظاهري على ذلك ،فإن
جهوده لم تفلح ،برغم أنه حرص على
أال يـسـتـثـنــي م ـصــر ،بـصـفـتـهــا نقطة

إسرائيل
رغم ذلك
تدرسمنها مدّ
عدة مقترحات
قناة غاز إلى غزة
ً
التقاء بني األطــراف املختلفة ،وعامال
أساسيًا في إنجاح ما يمكن التوصل
ً
إلـ ـي ــه أصـ ـ ـ ــا .ف ـف ــي األيـ ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة،
ب ـ ــدأت مـ ـص ــادر فـلـسـطـيـنـيــة وأخـ ــرى
إسرائيلية تكشف عن إخفاق االتفاق
الــذي أعلنت «حـمــاس» بـصــورة شبه
رسمية رفضها إياه ،في ظل شروطه
غير املقنعة لها ،وأيضًا خشيتها من
ت ـكــرار سـيـنــاريــو أوس ـل ــو ،فـيـمــا تــرى
إس ــرائ ـي ــل ب ـح ــذر ضـ ـ ــرورة الـحـصــول
ع ـل ــى ه ـ ـ ــدوء ،ل ـك ــن م ــن دون اع ـت ــراف
أوروبي بالحركة.
وجـ ـ ــاء ف ــي ال ـص ـح ــاف ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
أن رئ ـي ــس ح ـكــومــة الـ ـع ــدو ،بـنـيــامــن

نتنياهو ،تراجع لعدة أسباب أهمها
«االعـ ـت ــراف ال ــدول ــي بـحــركــة إرهــابـيــة
ك ـ ـح ـ ـمـ ــاس» ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـت ـخ ــوف
م ــن إقـ ـ ــدام رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة ،مـحـمــود
عـ ـب ــاس ،ع ـل ــى خـ ـط ــوات غ ــاض ـب ــة مــن
شأنها التأثير في االلتزامات األمنية
للسلطة فــي مناطق الضفة املحتلة.
وورد أيـ ـض ــا أن ث ـم ــة ت ـخ ــوف ــا عـلــى
مستقبل السلطة ،في حال قرر عباس
الرحيل.
ولكن ّ«حـمــاس» ال تــريــد ،فــي املقابل،
أن تــوقــع عـلــى ات ـفــاق ي ــؤدي بطريقة
مــا إل ــى إجـ ـ ــراءات تـفـصــل الـضـفــة عن
غـ ـ ـ ــزة ،مـ ـق ــاب ــل بـ ـع ــض ال ـت ـس ـه ـي ــات،
ً
ـا ما ّ
عبر عنه نائب رئيس
وهــو أصـ
املكتب السياسي للحركة ،موسى أبو
مرزوق.
وكـ ـ ــان م ـح ـلــل ال ـ ـشـ ــؤون ال ـع ـس ـكــريــة
في صحيفة «يديعوت أحــرونــوت»،
ألـيـكــس فـيـشـمــان ،قــد قــال فــي مقالة
له قبل أيام ،إنه «أثناء انعقاد نقاش
أمني موسع بقيادة نتنياهو ،قال
األخـيــر إن التعاطي مــع املقترحات
امل ـ ـقـ ــدمـ ــة (ط ـ ــون ـ ــي بـ ـلـ ـي ــر) س ـت ـك ــون
لـهــا آث ــار سـلـبـيــة قــد تــدفــع الــرئـيــس
م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس إل ـ ــى االس ـت ـق ــال ــة».
وأضـ ــاف فـيـشـمــان« :م ـصــر مــارســت
ض ـغــوطــا ع ـلــى م ـفــاوض ـي ـنــا بـسـبــب
أنـ ـه ــم ل ــم ي ـت ـع ــاط ــوا م ــع م ـق ـتــرحــات
بـلـيــر امل ـقــدمــة لـتـثـبـيــت الـتـهــدئــة في
غــزة ،ولكن نتنياهو استجاب لتلك
الـضـغــوط ،فــي حــن أدرك ــت السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة أن ـهــا م ـجــرد خ ــدع ــة...
إس ــرائ ـي ــل ل ــم تـعـتـبــر بـلـيــر وسـيـطــا،
والـلـقــاء ات التي أجــراهــا مع (خالد)
مشعل كــانــت عـلــى سبيل الـعــاقــات
العامة».
فــي املقابل ،قــال موسى أبــو مــرزوق
إن حــرك ـتــه ال ت ـجــري أي مـبــاحـثــات
م ــع ال ـجــانــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،مـضـيـفــا:
«أبـلـغـنــا موقفنا لـطــونــي بلير وكــل
مـ ــن ي ـ ـطـ ــرق ب ــابـ ـن ــا أن ـ ـنـ ــا لـ ــن ن ـك ــون

«حماس» أعلنت أنها ال تريد «أوسلو  »2وإسرائيل تتخوّف من االعتراف األوروبي بالحركة وتأثر السلطة (آي بي ايه)
اسـ ـتـ ـم ــرارًا ألوسـ ـل ــو ،ومـ ــا رف ـض ـنــاه
لغيرنا ال يمكن أن نقبله ألنفسنا».
وتــابــع« :قلنا وكــررنــا أكـثــر مــن مرة
إن أي ّتـثـبـيــت ل ــوق ــف إطـ ــاق ال ـنــار
الذي وقعناه مع جميع الفصائل في
القاهرة ّإبان الحرب على غزة ،2014
يـجــب أن يـكــون مـقــابــل فـتــح املـعــابــر
وإي ـ ـص ـ ــال كـ ــل م ـس ـت ـل ــزم ــات إعـ ـ ــادة
اإلع ـم ــار ،وكـســر الـحـصــار وتشغيل
امل ـطــار وب ـنــاء املـيـنــاء ال ـب ـحــري ،وأن
ي ـكــون ه ــذا األم ــر ف ــي س ـيــاق وطـنــي
وليس منفردًا».
ولكن أبو مرزوق رفض اإلفصاح عن
م ـب ــادرة بـلـيــر املـنـتـهـيــة بالتفصيل،
م ــع أنـ ــه أوضـ ـ ــح أن «اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
أع ـ ّـدوا خطة ملواجهة األزمــة في غزة
ووضع آليات جديدة في التعامل مع

املواطن الغزي ،ولكن يصعب تنفيذ
ت ـلــك ال ـخ ـطــة إال ب ـم ـســاعــدة الـسـلـطــة
ومـ ـص ــر» .وشـ ــرح أن ال ـخ ـطــة تـهــدف
إلى تحسني البنية التحتية وإنشاء
محطات لتحلية املياه ،وزيادة كمية
الكهرباء والغاز ،وفتح التصدير من
القطاع وإليه عبر دول العالم ،وكذلك
إقامة مناطق صناعية قــرب الجدار
الفاصل وإعــادة فتح معبر «املنطار
ـ كارني» ،وإعادة الوصل بني القطاع
واألراضي املحتلة عام 1948م.
فــي هــذا السياق (علي حـيــدر) ،كشف
مـصــدر إسرائيلي رفـيــع عــن أنـهــم في
تــل أبـيــب «يــدرســون بعمق» إمكانية
م ـ ّـد ق ـنــاة غ ــاز طـبـيـعــي ب ــن إســرائ ـيــل
وال ـق ـط ــاع ،م ــن أج ــل ح ــل أزم ــة الـطــاقــة
ال ـتــي يـعــانــي مـنـهــا األخ ـي ــر .وأوض ــح

مــوقــع «وال ـ ــا» ،ال ــذي وص ــف املـصــدر
بــامل ـط ـلــع ع ـل ــى ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،أن ال ــذي
يـقــف وراء ه ــذه امل ـب ــادرة طــونــي بلير
ومـ ـع ــه االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي وم ـنـ ّـســق
شؤون املناطق اللواء يوآف مردخاي،
والـ ـط ــرف األه ـ ــم ه ــو «ق ـط ــر ال ـت ــي من
امل ـتــوقــع أن تــدفــع الـكـلـفــة ال ـتــي تـقــدر
بمليارات الدوالرات».
ول ـفــت «والـ ــا» إل ــى أن ــه فــي األس ـبــوع
املـ ــاضـ ــي تـ ــم ن ـش ــر خ ـب ــر عـ ــن ت ـمــويــل
قـ ـط ــري الق ـ ـتـ ــراح إق ــام ــة قـ ـن ــاة تــؤمــن
الـغــاز الطبيعي لـغــزة ،ووفــق املصدر
نفسه ،فــإن «نقل هــذا االقـتــراح حصل
على دعــم جـهــات أخ ــرى فــي املجتمع
الدولي ،ولكن إسرائيل لم تتخذ حتى
اآلن قــرارًا بتبنيه» .وأضــاف املصدر:
«إس ــرائ ـي ــل تـنـقــل حــالـيــا إل ــى الـقـطــاع

ماذا جرى مع «الجهاد اإلسالمي» في القاهرة؟
زي ــارة ثانية فــي أقــل مــن عــام لحركة
«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» إل ــى ال ـقــاهــرة،
ب ــوف ــد م ـث ـلــه األم ـ ــن الـ ـع ــام لـلـحــركــة،
رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ش ـ ـ ـلـ ـ ــح ،ونـ ـ ــائ ـ ـ ـبـ ـ ــه ،زي ـ ـ ــاد
ال ـن ـخــالــة ،وق ـ ــادة آخـ ـ ــرون .مـثــل امل ــرة
املاضية ،لم يخرج عن طرفي اللقاء
أي تصريحات بـشــأن النتائج التي
تــوصــا إل ـي ـهــا ،إن ك ــان ثـمــة نـتــائــج،
فـ ــي ظـ ــل أن الـ ـقـ ـض ــاي ــا الـ ـت ــي يـمـكــن
ال ـب ـحــث ف ـي ـهــا ،كـمـعـبــر رفـ ــح املـغـلــق

«ال يمكن أن نعيش في
جو يتسم باإلشكال مع
القاهرة»
والفلسطينيني األرب ـعــة املختطفني
وأزم ـ ــة امل ـصــال ـحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،لم
يطرأ عليها أي تغير.
ـدث م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر ق ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــادي ف ــي
يـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّ
غ ـ ـ ــزة ،ت ـح ــف ــظ ع ـل ــى ذك ـ ــر اس ـ ـمـ ــه ،أن
«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي تـتـحــرك فــي كل
االتـ ـج ــاه ــات م ــن أجـ ــل رفـ ــع امل ـعــانــاة
عن الفلسطينيني ،وفي هذا السياق
ج ـ ـ ـ ــاءت زي ـ ـ ـ ـ ــارة األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام إل ــى
مـصــر بــاعـتـبــارهــا مـفـتــاحــا أســاسـيــا
لـحــل أزمـ ــات غـ ــزة ،ال ـتــي ال يـمـكــن أن
تعيش فــي جــو يتسم بــاإلشـكــال مع
ال ـقــاهــرة» .وأوض ــح أن ه ــذه الــزيــارة
أتــت بعدما أج ــرت الـحــركــة فــي غــزة،
ع ــدة لـ ـق ــاءات م ــع مـخـتـلــف األطـ ــراف

الفلسطينية حــول مختلف عناوين
األزم ــة كالكهرباء واملعابر وجامعة
األقـ ـ ـص ـ ــى ،ومـ ـ ــن ق ـب ـل ـه ــا األزم ـ ـ ـ ــة مــع
«وكــالــة الـغــوث ـ ـ األون ـ ــروا» والـعــاج
في الخارج.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر« :فـ ـ ـ ـ ــي ب ـع ــض
ً
الـقـضــايــا وج ــدن ــا ح ـل ــوال وأخ ـ ــرى ال
ي ــزال العمل فيها قائمًا ومستمرًا...
املـشـكــات معقدة ومتشابكة ،ولكن
لنا رؤيتنا إزاء كــل التفاصيل ولنا
أيضًا طريقتنا في الحل أو على األقل
التخفيف من حدة تلك األزمات».
ولـ ـع ــل ال ـح ــدي ــث األخـ ـي ــر ع ــن زي ـ ــارة
رئـيــس ال ــوزراء البريطاني السابق،
ط ــون ــي ب ـل ـيــر ،إل ــى م ـص ــر ،بــالـتــزامــن
م ـ ـ ــع زيـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ــن ل ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،م ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ـ ـبـ ــاس،
وال ـ ـق ـ ـيـ ــادي املـ ـن ــاف ــس لـ ــه فـ ــي حــركــة
«ف ـ ـتـ ــح» ،م ـح ـم ــد دحـ ـ ـ ــان ،مـ ــع تـنـقــل
ال ـق ـيــادي ف ــي «ح ـم ــاس» مــوســى أبــو
مــزروق ،بني القاهرة وبـيــروت ،يثير
التساؤالت عن تزامن ذلك مع زيارة
وف ــد «ال ـج ـهــاد» وعــاقـتــه بالقضايا
املطروحة مؤخرًا ،كاملفاوضات غير
امل ـبــاشــرة بــن «ح ـم ــاس» وإســرائ ـيــل
ع ـ ـبـ ــر ب ـ ـل ـ ـيـ ــر ،أو م ـ ـش ـ ـكـ ــات «ف ـ ـتـ ــح»
الداخلية.
يــؤكــد املـ ـص ــدر ،الـ ــذي ت ـحــدث إلـيـنــا،
أن «مــا يجري ال يرقى إلــى مستوى
محادثات أو مفاوضات ،وهي أفكار
ش ـف ـي ـهــة ط ــرح ــت ع ـل ــى اإلخـ ـ ـ ــوة فــي
حماس ،ومن غير املعقول أن تدرس

الفصائل ،ونـحــن منها ،عــرضــا غير
واضح».
واسـ ـ ـت ـ ــدرك« :عـ ـم ــوم ــا ،فـ ــإن ال ـج ـهــاد
ترفض خطة بلير وتحذر منه وترى
أن خطته ترمي إلــى تثبيت احتالل
الضفة».
ّ
وبـشــأن اط ــاع «الـجـهــاد اإلســامــي»
عـلــى ه ــذه امل ـح ــادث ــات ومـجــريــاتـهــا،
ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن ـ ـهـ ــا الـ ـفـ ـصـ ـي ــل الـ ـث ــان ــي
ق ــوة ف ــي ال ـس ــاح ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة في
غ ــزة ،ق ــال« :ن ـحــن وح ـم ــاس وجميع

الـ ـفـ ـص ــائ ــل ع ـل ــى تـ ــواصـ ــل م ـس ـت ـمــر،
وعقدت اجتماعات مكثفة بني قيادة
الحركتني على مستوى األمني العام
ون ــائ ـب ــه م ــن ج ـه ــة ،ورئـ ـي ــس املـكـتــب
السياسي لحماس األخ خالد مشعل
وال ــدكـ ـت ــور م ــوس ــى أبـ ــو مـ ـ ــرزوق في
الـ ـخ ــارج ،وأي ـض ــا ف ــي غ ــزة اجتمعت
قيادة الحركتني أكثر من مرة».
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد بـ ــال ـ ـقـ ــول« :خـ ـ ـ ــال ه ــذه
االجـتـمــاعــات ك ــان لـنــا تقييمنا لكل
االتصاالت التي تجري بني األطراف

ّ
عقد شلح اجتماعات عديدة مع مسؤولين مصريين وقيادات حمساوية (أرشيف)

األوروبية وحماس ،وهم يعون حجم
املـخــاطــر ...نقلنا لهم رأيـنــا لكن هذا
املـ ــوضـ ــوع وصـ ــل أصـ ــا إلـ ــى طــريــق
مسدودة ،ألن من يعرف طوني بلير
وم ـس ــاع ـي ــه ي ـف ـه ــم أس ـ ـبـ ــاب ال ــرف ــض
الفلسطيني».
وتــابــع« :إذا كــانــت األط ــراف الدولية
مـعـنـيــة بــال ـهــدوء فــانــه يـجــب عليها
الـ ـت ــوج ــه إل ـ ــى س ـب ــب امل ـش ـك ـل ــة وه ــو
االح ـتــال ال ــذي يـحــاصــرنــا ويعتدي
علينا ...ندافع عن أنفسنا ،ومطالب
رفــع الـحـصــار وفـتــح املـعــابــر مطالب
عــادلــة وإنـســانـيــة ،وغـيــر ال ـعــادل هو
أن تأتي األطراف الدولية لتطلب من
الفلسطيني ثمنًا لرفع العذاب عنه».
وعــن الحل البديل ،قــال الـقـيــادي ،إن
«الجهاد ترى ضرورة ملحة للتوافق
ال ــوطـ ـن ــي وع ـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـفـ ــرد ،وخ ــاص ــة
أن م ـح ـي ـط ـنــا الـ ـع ــرب ــي واإلق ـل ـي ـم ــي
مشغول تمامًا عنا ،لذا يجب حل كل
اإلشكاالت بــدءًا من منظمة التحرير
وانتهاء بأصغر مصلحة أو هيئة أو
لجنة».
وأشار إلى أن حركته أكدت «ضرورة
ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد اإلطـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي امل ــؤق ــت
للمنظم وفتح كل امللفات على طاولة
ال ـ ـحـ ــوار ...ف ــي االتـ ـج ــاه اآلخـ ــر يجب
االنفتاح مجددًا على عاملنا العربي
واإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ،ألنـ ـن ــا ب ـح ــاج ــة مــاســة
إلـ ــى ك ــل دعـ ــم يـعـيـنـنــا ع ـلــى ت ـجــاوز
األزمات».
زاهر...

